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Resumo 

 

MORITA, C. A. M. (2011). Ação, Objeto e espaço na obra de Sérgio Ferro e Hélio Oiticica. 250p. 

Dissertação (mestrado) – Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São 

Carlos, 2011.  

 

Este trabalho tem a intenção de compreender a maneira como se realizava a construção 

do espaço – no que este implica a noção de participação – nos percursos de Sérgio Ferro e 

Hélio Oiticica durante a década de 1960, através da análise de suas obras – escritos e propostas 

artísticas/ arquitetônicas – à luz de seus interlocutores teóricos. Sérgio Ferro e Hélio Oiticica de 

certa maneira diferenciavam-se dos movimentos predominantes no período, seja pelo tipo de 

abordagem política, pela aproximação ao popular, pela defesa da participação individual e 

coletiva, ou pelas relações propostas entre objeto e sujeito. O arquiteto, a partir de uma análise 

marxista, criticava o desenho moderno, a alienação e exploração na construção civil, e defendia 

o “trabalho livre” e criativo, a participação, o engajamento no canteiro de obras, enfim, a “re-

humanização” do trabalho. Já o artista plástico propunha a antiarte como uma totalidade arte-

vida-ação, a fim de alçar novos sentidos de espaço e de tempo, novas relações entre sujeito e 

objeto, e desencadear impactos sociais e políticos a partir de uma abordagem artística. 

Experimentação e participação apareciam articuladas em ambos os artistas como uma 

possibilidade de contestar uma realidade estabelecida e de gerar transformações. A relevância 

destes debates provém, então, do fato de representaram manifestações simbólicas perante a 

realidade vigente na década de 1960, que suscitaram novas questões e reflexões no âmbito da 

arte e arquitetura, e desencadearam ressonâncias sensíveis para a atualidade. Frente ao espaço 

organizado, harmônico e do comando, ao tempo abstrato e programado, à racionalidade do 

sujeito alienado e do objeto autônomo, Hélio Oiticica e Sérgio Ferro, cada qual a sua maneira, 

buscarão discutir maneiras de (re) apropriação do objeto, do espaço e do tempo pelo sujeito. É 

com base nestas discussões que nos aproximaremos de suas propostas. 

 

 

Palavras-chave: Sérgio Ferro. Hélio Oiticica. Espaço. Participação. Anos 60. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

MORITA, C. A. M. (2011). Action, object and space in the work of Sérgio Ferro and Hélio Oiticica. 

250p. Thesis (Master) – Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São 

Carlos, 2011.  

 

This work intends to understand how space was constructed – in the sense concerning 

the notion of participation – in the routes of Sérgio Ferro and Hélio Oiticica, during the decade of 

1960, by means of the analysis of their works – writings or artistic/ architectonic propositions – in 

the light of their mean theoretical interlocutors. Sérgio Ferro and Hélio Oiticica were somehow 

distinct from the prevailing movements in this period, be it for their political approach, their 

engagement to the popular, their defense of individual and collective participation, or the relations 

between object and subject they proposed. The architect Sérgio Ferro, from a marxist approach, 

criticized the modern drawing, the alienation e exploitation in the construction, and supported the 

creative and “free work”, the participation, the engagement in the construction site, that is, the “re-

humanization” of work.  As for the artist Hélio Oiticica, the anti-work consisted in a totality among 

art-life-action, with the purpose to reach new senses of space and time, new relations between 

subject and object, and to generate social and political impacts from an artistic approach. 

Experimentation and participation appeared connected in both artists, as a possibility to question 

an established reality, and to engender transformations. The relevance of these debates is thus 

based on the fact that they represent symbolic manifestations against the prevailing reality in 

1960, which inspired new questions and reflections in the fields of art and architecture, and have 

resonances to actuality.  Before the organized, harmonic and controlling space, the abstract and 

programmed time, the rationality of an alienated subject and the autonomous object, Hélio 

Oiticica and Sérgio Ferro, each one in his own way, will search for manners of (re) appropriation 

of the object, space and time. It is thus basing on these aspects that we intend to analyze their 

propositions.   

 

Keywords: Sérgio Ferro. Hélio Oiticica. Space. Participation. Sixties. 
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Introdução 
 

Os anos 1960 no Brasil foram marcados pelo florescimento de manifestações artísticas e 

culturais que indicavam uma tendência ao engajamento político, à busca pela transformação 

social e pela construção do país. Desde meados de 1950, o espírito nacional-desenvolvimentista 

já vinha demandando um comprometimento com a realidade brasileira por parte de diversos 

setores da produção artístico-cultural. Uma vez que “era pela imagem do desenvolvimento 

completo do outro que a nossa ‘identidade’, definida como subdesenvolvida, surgia lacunar e 

feita de faltas e privações” (CHAUÍ, 2000:27), formulava-se a noção de uma identidade do Brasil 

a partir da consciência de suas carências, de seu atraso e de seu subdesenvolvimento, e 

aspirava-se a um ideal completo e desenvolvido, à imagem de referências estrangeiras. Ao 

mesmo tempo, tornava-se imprescindível que esta figura do Brasil se tornasse suficientemente 

forte para alinhar diversas tendências sociais numa frente unificada nacional-desenvolvimentista 

que se contrapusesse aos vestígios do atraso do colonialismo nacional.  

Tal abordagem tem suas origens nas formulações teóricas deste momento, que se 

valiam das interpretações materialista-históricas para explicar a realidade brasileira, com base na 

compreensão das relações de produção e das forças produtivas, nos principais confrontos entre 

as classes nacionais, em suas tendências de transformação, entre outros aspectos (MANTEGA, 

1984). Tinha-se a imagem de um Brasil retrógrado, ainda preso às amarras semicoloniais e 

semifeudais, que deveria ser superada, uma vez que esta condição o privava de alcançar um 

desenvolvimento e emancipação desejáveis para a nação. O predomínio e o favorecimento do 

setor agrário-exportador apresentavam-se prejudiciais para os interesses dos trabalhadores e da 

burguesia industrial emergente, por conta da concorrência e dependência de capitais 

estrangeiros. Assim, as contradições entre o proletariado e a burguesia são deixadas à margem, 

e o enfoque volta-se para a oposição entre nação e imperialismo. Tal aspecto era corroborado 

em grande medida pela postura estratégica e articuladora por parte do Partido Comunista 

Brasileiro (PCB), o que favorecia o surgimento de certo alinhamento ideológico entre setores 

distintos, como a burguesia nacional, o Estado, as massas (ou o povo) e intelectuais de 

esquerda, como uma força progressista unificada, democrática e antiimperialista. De acordo com 

este modelo, o imperialismo, as classes dominantes de um setor agrário-exportador, o latifúndio 

e o retrocesso aparecem unidos, de um lado, em contraposição à esquerda, ao povo, à 

burguesia nacional e aos interessados no progresso do país, de outro. A principal característica 

do discurso do PCB sustentava-se sobre a união das forças progressistas, segundo uma etapa 
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pacifista, nacional e democrática da revolução burguesa no Brasil. Esta visão viria a ser 

profundamente criticada posteriormente, por se fundamentar numa concepção dualista e etapista 

da história (SCHWARZ, 1978). 

A penetração das tendências construtivas nas artes plásticas e o entusiasmo com a 

arquitetura moderna estariam relacionadas com estes ânimos otimistas. A construção de Brasília 

em fins de 1950 simbolizaria o auge dessas esperanças, mas também a frustração de muitas 

expectativas. 

Especialmente a partir dos anos 1960, o nacional-desenvolvimentismo cederia lugar aos 

ideais nacional-populares: a necessidade de unificar a busca por identidade e progresso nacional, 

pela modernização e industrialização, pelo fim do atraso, do imperialismo e do latifúndio, 

assumiria uma nova forma social na imagem do “povo”. Nas palavras de Marilena Chauí 

(1984:29): 

“Se a fragmentação dos indivíduos é substituída pela idéia de povo e a 
fragmentação das classes é substituída pela idéia de nação, por seu turno a 
separação entre o poder e a sociedade, ou entre o Estado e a sociedade será 
mediada por um elo que permitirá ao povo-cidadão e ao povo-nativo 
reconhecerem-se como membros de um Estado particular. Esse elo é a pátria”. 
 

Este espírito que articulava uma idealização do “povo” (a partir do passado histórico) e a 

aspiração pelo progresso seria denominado, por Marcelo Ridenti (2000), como “romantismo 

revolucionário”, e estaria associado a alguns eventos a partir do fim de 1950: a Revolução 

Cubana1, as revoluções de libertação nacional, as lutas anticolonialistas, enfim, exemplos de 

lutas antiimperialistas dos povos subdesenvolvidos. Ao mesmo tempo, crescia a consciência da 

insuficiência dos modelos de socialismo soviéticos, e aumentava a simpatia pelo processo de 

revolução cultural proletária na China, e pelo maoísmo. No Brasil, questões nacionais prementes 

também assumiram importante destaque nas discussões e debates, tais como a reivindicação 

por reformas de base – como a agrária, a educacional, a tributária – e as lutas por cidadania e 

igualdade. Os anos de 1960 a 1964 teriam sido a expressão do auge da luta de classes no 

                                                           
1 É interessante perceber que a estratégia de ação da Revolução Cubana foi considerada peculiar por Jameson 
(1991), uma vez que sinalizava para um desvencilhamento da concepção clássica de luta de classes. Isto porque 
seus guerrilheiros não pertenciam a nenhuma instância social pré-definida ou teorizada; eram “novos sujeitos 
revolucionários, forjados na luta de guerrilha (...) neles estão abolidas todas essas divisões e categorias pré-
revolucionárias” (JAMESON, 1991:116-117). Era como se esse espírito de guerrilha e espaço revolucionário fossem 
delineados e lapidados numa esfera utópica e autônoma, situada além das disputas sociais e políticas históricas: 
“Essa concepção de um ‘espaço’ revolucionário em emergência – situado fora da política ‘real’, do mundo, do país 
ou da cidade sociais históricas, mas que constitui, ao mesmo tempo, uma figura ou imagem em pequena escala e 
uma prefiguração da transformação revolucionária desse mundo real – pode ser definida como um espaço 
propriamente utópico, um ‘mundo invertido’ hegeliano, uma esfera revolucionária autônoma em que o degradado 
mundo real que defronta é ele mesmo recolocado na posição certa e transformado numa nova sociedade socialista” 
(JAMESON, 1991:117). 
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Brasil: um momento de intensificação da mobilização popular e das organizações dos 

trabalhadores, no campo e nas cidades, que viriam a ser interrompidas pelo golpe de 1964.  

Aracy Amaral (2003) destaca igualmente a controversa construção de Brasília como um 

fator que despertaria os intelectuais e os artistas para diversas críticas e questionamentos, 

levando-os a atentarem para o popular e para os elementos regionais. Até o final de 1950, as 

críticas à nova capital ainda se mostravam ambíguas e confusas, como uma mescla entre o 

entusiasmo pela promessa que ela simbolizava, e a paulatina percepção de suas contradições e 

de seu deslocamento – esta dúvida apareceria em discursos como os do crítico de arte Mário 

Pedrosa, por exemplo. Sem embargo, “foi, realmente, o término de Brasília, o cair das máscaras, 

o fim do sonho frente à dura realidade” (AMARAL, 2003:305), como seria expresso pelas 

contundentes críticas de Sérgio Ferro à nova capital brasileira. Em 1963, Ferreira Gullar 

publicaria “Cultura posta em questão”, em que também realizava diversas ressalvas em torno da 

capital, ao criticar a arquitetura concebida como “obra de arte” – produto de elite para elite – 

enquanto deveria ser um “objeto útil”, a expressar uma função social, de modo a atender as 

“necessidades espirituais” da sociedade. Censurava o tipo de arquitetura moderna “importada” e 

transplantada para a realidade nacional, apenas adequando-se a sua plástica, e que acabava 

por tornar-se “gratuita”, “a-funcional”, formalista. Entretanto, uma vez voltadas à arquitetura, 

estas críticas aplicavam-se igualmente para o estado da arte em geral, como afirmado por 

Ferreira Gullar (1963/ 2006:62): 

“Como admitir, na arquitetura, a precedência dos fatores ‘práticos’ sobre os 
estéticos e continuar a sustentar o contrário na pintura e na escultura? A crítica 
de arquitetura conduz inevitavelmente ao exame global dos problemas 
econômicos e sociais, e a uma tomada de posição diante deles. Isso cheira a 
política, e as ‘belas-artes’, como a ‘bela-crítica’, sonham com um mundo apolítico, 
a-histórico, fora do tempo e do espaço, dimensão dos deuses...” 
 

Como uma combinação entre a euforia das lutas de libertação nacional e o 

distanciamento dos modelos soviéticos de socialismo, florescia o que seria denominado de 

“terceiro-mundismo”, como um caminho original, um momento histórico a ser vivido2 (RIDENTI, 

2000).  Em decorrência também da crescente urbanização, da proletarização do trabalho 

intelectual, da reificação e da mercantilização da cultura, do advento da sociedade de consumo e 

da penetração do mercado internacional no país, manifestava-se uma tendência ao engajamento 

político, à contestação do capitalismo e à aproximação dos intelectuais ao povo. Poucos anos 

                                                           
2  Na opinião de Marcelo Ridenti (2000), muito embora possivelmente este sentimento “terceiro-mundista” e 
nacionalista acabasse por escamotear as diferenças de classe, talvez fosse possível ponderar que, neste momento, 
as atenções artístico-culturais simplesmente estavam voltadas para este advento do Terceiro-Mundo, sem que isto 
significasse mascarar propositadamente ou evitar a luta de classes. 
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antes do golpe, surgia uma nova massa de jovens ativos e modernos, descontentes com o 

panorama político, ideológico e cultural então vigente. Enquanto os trabalhadores e os operários 

organizavam-se sob a liderança de sindicatos e em ligas ou associações de trabalhadores, os 

intelectuais e os artistas inseriram-se no universo das atividades políticas e culturais, numa 

tentativa de expressar sua busca por transformações sociais (HOLLANDA, 1982). Conforme 

destaca Marcelo Ridenti (2000:44): 

“Na década de 1960, a utopia que ganhava corações e mentes era a revolução 
(não a democracia ou a cidadania, como seria anos depois), tanto que o próprio 
movimento de 1964 designou-se como revolução. As propostas de revolução 
política, e também econômica, cultural, pessoal, enfim, em todos os sentidos e 
com os significados mais variados, marcaram profundamente o debate político e 
estético, especialmente entre 1964 e 1968. Enquanto alguns inspiravam-se na 
revolução cubana ou chinesa, outros mantinham-se fiéis ao modelo soviético, 
enquanto terceiros faziam a antropofagia do maio francês, do movimento hippie, 
da contracultura, propondo uma transformação que passaria pela revolução nos 
costumes” 
 

Os movimentos culturais nos anos pré-1964 sofriam influência significativa por parte do 

PCB, das correntes marxistas, e das concepções nacionalistas e trabalhistas (populistas) do 

período (RIDENTI, 2000); não obstante, havia certa liberdade de produção artístico-cultural, sob 

o arco da busca por uma expressão genuinamente nacional e popular, com destaque para a 

produção do Cinema Novo, do Teatro de Arena, e dos CPCs. No período anterior a 1960, o 

Partido preocupava-se mais com suas crenças político-revolucionárias, e mostrava-se mais 

rigoroso, arbitrário e em certo ponto negligente em relação à produção artístico-cultural. Na 

passagem para os anos 60, entretanto, o Partido passaria a tirar proveito das próprias 

especialidades e da produção de muitos de seus membros intelectuais.  “O salto cultural 

pecebista dos anos 60 vinha sendo lentamente maturado no período em que ainda prevalecia o 

stalinismo. A vida cultural comunista nessa época contava com a participação de intelectuais e 

artistas significativos” (RIDENTI, 2000:70), dentre os quais poderíamos ressaltar o físico Mário 

Schenberg, o arquiteto e professor Villanova Artigas, e o arquiteto e artista plástico Sérgio Ferro, 

que ingressou no partido no final de 1950. É este momento que o PCB parece ter preponderado 

no seio das esquerdas, e ter influenciado de maneira mais significativa a vida cultural e 

intelectual. Em seus Comitês Culturais – presentes em diversas cidades do Brasil – havia 

reuniões de comunistas em diversos âmbitos artístico-culturais, como no teatro, cinema, música. 

Na medida em que estes comitês pretendiam prestar certa atenção às expressões culturais, não 

impunham, porém, regras às atividades dos intelectuais e artistas comunistas, de modo que 

estes movimentos podiam se desenvolver com certa autonomia. Havia uma espécie de acordo 
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tácito entre as manifestações culturais e o partido, como está implícito na fala de Carlos Nelson 

Coutinho:  

“Se a gente não se metesse em política, a [direção] também não se metia em 
cultura. Então, você podia defender o que quisesse, tropicalismo ou não, 
contanto que não dissesse que a luta armada era a solução, ou que Lênin estava 
superado, que a União Soviética era uma merda. Se você não falasse nisso, 
acho que ninguém lhe aborrecia muito. O que explica, a meu ver, que só saiu 
naquele momento do PC quem discordou da linha política. Ninguém saiu do PC 
porque foi impedido de se expressar culturalmente” (COUTINHO, apud RIDENTI, 
2000:77). 
 

Neste momento, era bastante comum que os jovens (intelectuais de classe média) 

atuassem com certa amplitude em diversas áreas da produção artística, em conformidade com 

as oportunidades que se apresentavam, e sem muita restrição quanto à definição estrita de um 

ramo profissional. Isto se devia, em grande medida, ao fato de que se operava uma proximidade 

muito grande entre atividade artística, científica e política, o que levava os jovens engajados a 

militar em diversas áreas (teatro, universidade, cinema, jornalismo, em partidos etc.), tendo mais 

como perspectiva a atuação em um projeto coletivo do que propriamente com foco em uma 

carreira individual. “(...) muitos artistas e intelectuais viveram o dilema ‘entre a pena e o fuzil’, isto 

é, uma ‘cisão fáustica’ entre desenvolver sua ocupação específica ou participar do processo de 

transformação social mais amplo” (RIDENTI, 2007:186). 

Isto se tornaria ainda mais evidente a partir da instalação do golpe militar em 1964, 

quando a produção artístico-cultural buscaria responder ao que se apresentava naquele 

momento, particularmente no período 1965-68, como necessidade histórica: articular a produção 

cultural em termos de inconformismo e desmistificação; vincular a experimentação de linguagem 

às possibilidades de uma arte participante; assumir uma postura de resistência; reagir à 

repressão (FAVARETTO, 2008). Na esteira desses acontecimentos, uma pluralidade de 

proposições com relação à cultura, à arte, à arquitetura e à cidade ganhou forma, lançando mão 

de novas estratégias de leitura e ação no território social e político. Sem abandonar o ideal da 

revolução, formava-se um movimento vanguardista, preocupado em articular a experimentação e 

a crítica ideológica (FREITAS, 2007), e que ganhava expressão em diversas áreas: desde as 

peças “Opinião”, “Arena conta Zumbi” e “Arena conta Tiradentes”, passando pelo manifesto 

“Uma estética da fome” e o filme “Terra em transe” de Glauber Rocha (Cinema Novo), o romance 

“Quarup” de Antônio Callado, e ganhando expressão com diversas exposições nas artes 

plásticas (“Opinião”, “Propostas”, “Nova Objetividade”), e a formação de uma crítica contundente 

no âmbito da arquitetura (principalmente através da “Arquitetura Nova”). Tratava-se dos anos de 

“floração tardia” do movimento cultural (SCHWARZ, 1978), marcada pela crescente politização 
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da atividade artística e por reavaliações de caráter estético, a fim de proporcionar maior 

participação popular no âmbito da produção e da criação. 

1968 seria o ano do golpe dentro do golpe, através do AI-5, com o agravamento das 

posições conservadoras, repressivas, e da violência. A partir de então, processou-se a perda da 

força combativa em termos de recrutamento coletivo, ao mesmo tempo em que se radicalizavam 

as posturas individuais e fragmentadas (FREITAS, 2007). Diversos grupos clandestinos de 

esquerda, tais como a ANL e a VPR, passaram a acreditar que o quadro político exigia o 

caminho da luta armada, em detrimento da posição de certo modo ambígua assumida pelo PCB, 

e arregimentavam intelectuais e artistas engajados e inconformados, como é o exemplo dos 

arquitetos Sérgio Ferro e Rodrigo Lefèvre. No âmbito artístico, a arte de guerrilha, construída por 

meio de metáforas, e a rearticulação da ideia da vanguarda também se manifestavam como uma 

saída possível perante a castração social e política. Não obstante, o acirramento dos ânimos em 

prol da luta armada seria concomitante ao refinamento do aparelho repressivo do governo 

ditatorial, o que significaria, em pouco tempo, o desmantelamento quase generalizado das 

guerrilhas e o exílio de muitos intelectuais e artistas.  

Dentre esta gama de acontecimentos, duas abordagens nos chamaram a atenção de 

forma particular. Para a ampliação da compreensão dos problemas da arquitetura brasileira e do 

espaço urbano no Brasil, a análise das duas trajetórias propostas parecem ser elucidatórias, no 

que tange às diferentes posturas assumidas quanto à construção do espaço, ou seja, no que 

concernem às relações entre o objeto proposto e a participação individual e coletiva: as 

discussões e propostas de “antiarte” desenvolvidas por Hélio Oiticica para a Nova Objetividade, 

e da “arquitetura nova” elaborada por Sérgio Ferro – em conjunto com seus companheiros 

Rodrigo Lefèvre e Flávio Império.  

Na arquitetura, o grupo “Arquitetura Nova” entendia a atuação do arquiteto como 

necessariamente comprometida. Sérgio Ferro, em específico, passaria a pensar, a partir dos 

elementos da crítica marxista, a obra como processo de trabalho. Realizando uma crítica ao 

desenho moderno, o “trabalho livre” seria retomado enquanto parte da auto-criação do sujeito, tal 

como uma atividade social emancipatória. Criticava-se a alienação e a extração de mais valia no 

canteiro, em defesa do trabalho livre e criativo, da participação e do engajamento no canteiro de 

obras, a partir de um questionamento do desenho heterônomo, instrumento de dominação. Para 

Sérgio, forma (produto) e conteúdo (produção, relações produtivas) deveriam estar 

intrinsecamente ligadas; sujeito e objeto participariam de um mesmo processo de formação, 

envolvendo criação e ação (construção), como uma possibilidade de “re-humanizar” o trabalho, 

em detrimento da sua alienação. Através disso, passava-se a sustentar um questionamento de 
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certos pressupostos modernos e da arquitetura enquanto sistema de signos, isto é, em seu 

estado auto-referenciado, autônomo e sem relações com o sujeito, tanto operário quanto o 

morador. Como sugere Sérgio, tais pressupostos corresponderiam a uma substituição das 

relações mais imediatas entre homem e objeto, “ao afastamento da coisa e à intervenção, entre 

coisa e homem, de uma pseudo-realidade convencional cuja única função é destruir a 

experiência do concreto” (FERRO, 1967/ 2006:58). 

As discussões de Hélio Oiticica, por sua vez, brotaram da crítica ao concretismo e 

colocavam em causa a significação do processo estético em geral. Na encruzilhada entre duas 

vertentes modernistas – a construtivista e a duchampiana – a experimentação e o estado de 

invenção de Oiticica relativizavam-nas e estabeleciam um arranjo inusitado em termos de 

sentido de construção e desestetização (FAVARETTO, 2000).  “A busca da arte pura, que se 

autodefine, desloca-se para o puro experimental” (FAVARETTO, 2000:19). Propostas de 

verdadeira vivência social, através das quais se esperava desencadear impactos sociais e 

políticos a partir de uma abordagem artística (articulação arte-vida-ação, sem esteticismos ou 

discursos políticos), passaram, nesse contexto, a ser denominadas anti-arte. Esta, segundo 

Otília Arantes (1983:5), não pretendia somente romper com a instituição arte enquanto tal, mas 

sim levar os questionamentos para o campo político, ético e social, através de uma atuação-

produção coletiva. Através disso, procurava-se inovar, instaurar novos sentidos de espaço e de 

tempo, e novas relações entre sujeito e objeto. Experimentação e participação apontavam 

possibilidades de unir expressão estética e transformação do indivíduo, através de uma 

experiência reflexiva e contestadora. A concepção da antiarte não teria como intenção, de 

acordo com Frederico Moraes, a “elaboração de uma determinada obra, mas o enriquecimento 

do individuo” (MORAES, 1983:48). Como assinala Ronaldo Brito (1983:59), “o ‘conteúdo’ dessa 

arte seria então o próprio problema de seu vir a ser”, em detrimento da obra em seu estado 

finalizado; tratava-se da arte enquanto processo de construção coletiva.  

Nestes termos, as manifestações culturais da década de 1960 seriam frequentemente 

consideradas como parte de uma “vanguarda”, enquanto unidade de ação que aspirava 

recuperar um valor semântico a partir das relações entre sujeito e objeto, e como um impulso no 

sentido de resgatar uma união entre arte e vida. De acordo com Peter Burger (2006), as 

vanguardas históricas caracterizavam-se por negar as categorias da arte autônoma, tais como a 

produção individual, recepção individual (quando distinta da produção) e separação entre arte e 

práxis da vida. Postulava-se a favor de uma integração radical entre a práxis social ou de vida e 

a expressão artística, de tal modo que falar em um propósito, função ou intenção da arte não 

faria mais sentido, já que isto só se sustentaria em uma situação em que vida e arte estivessem 
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separadas. Na medida em que a obra passa a dialogar com um espectador não passivo, “esta 

produção não deve ser entendida como produção artística, mas como parte de uma práxis de 

vida libertadora” (BURGER, 2006:51, tradução nossa) 3. Isto não significava necessariamente a 

existência de parentesco formal ou de objetivos específicos entre artistas e intelectuais, mas sim 

a presença de um inconformismo, de uma posição agressiva contra a situação repressiva da 

época, ou de uma posição “anti”, como seria colocada tanto por Sérgio Ferro quanto por Hélio 

Oiticica.  

 

* 

 

Este trabalho tem a intenção de compreender a maneira como se realizava a construção 

do espaço – no que este implica a noção de participação – nos percursos de Sérgio Ferro e 

Hélio Oiticica durante a década de 1960, através da análise de suas obras – escritos e propostas 

artísticas/ arquitetônicas – à luz de seus interlocutores teóricos. Sérgio Ferro e Hélio Oiticica de 

certa maneira diferenciavam-se dos movimentos predominantes no período, seja pelo tipo de 

abordagem política, pela aproximação ao popular, pela defesa da participação individual e 

coletiva, ou pelas relações propostas entre objeto e sujeito. A relevância desses debates provém 

do fato de representaram manifestações simbólicas perante a realidade vigente na década de 

1960, que suscitaram novas questões e reflexões no âmbito da arte e arquitetura, e 

desencadearam ressonâncias sensíveis para a atualidade.  

Diante disso, algumas questões merecem esclarecimentos. Em primeiro lugar, lidaremos 

com o conceito de participação de maneira abrangente, isto é, na medida em que se espera um 

envolvimento ativo por parte do espectador. De acordo com Bishop (2006), as discussões sobre 

esta dimensão social da participação remontariam a Walter Benjamin, para quem a obra de arte, 

enquanto aparato, “enriquece quanto mais possa transformar consumidores em produtores – isto 

é, leitores ou espectadores em colaboradores” (BENJAMIN, 1934, apud BISHOP, 2006:11, 

tradução nossa)4.  Especialmente a partir da década de 1960, as tentativas em prol de uma arte 

participativa tornaram-se mais expressivas, e em geral concerniam às noções de ativação, 

autoria e comunidade (BISHOP, 2006). A primeira (ativação) envolvia o desejo de criar um 

sujeito ativo e emancipado, capacitado pela experiência participativa física ou simbólica a atuar 

em sua realidade social e política. A segunda (autoria) favorecia a criação coletiva, em 

                                                           
3 “But such production is not to be understood as artistic production, but as part of a liberating life praxis” 

4 “This apparatus is better, the more consumers it is able to turn into producers – that is, the more readers or 
spectators into collaborators”. 
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detrimento da produção por um único artista. Acreditava-se que esta criatividade colaborativa 

poderia engendrar um modelo social menos hierárquico. Já a terceira (senso de comunidade) 

estava atrelada à responsabilidade coletiva, dentro de certas concepções marxistas, e como 

crítica à alienação acarretada pelo capitalismo.  A participação seria, então, uma composição 

variada dessas três virtudes. 

Esta dimensão da participação, enquanto um engajamento entre sujeito e objeto, nos 

leva ao segundo aspecto a ser considerado: a abordagem do “espaço” realizada por Milton 

Santos – ao dialogar com diversos autores, em especial com Henri Lefebvre – que será 

empregada, neste trabalho, como fundamento para a análise e compreensão das propostas de 

Hélio Oiticica e Sérgio Ferro. Ambos parecem realizar um esforço no sentido de enfrentar o 

restabelecimento da dimensão subjetiva do espaço e do tempo transformados em mercadoria e 

instrumentalizados pelo capital; suas propostas enfrentam a condição de descompasso, 

abstração e fragmentação entre sujeito/ ação, objeto, espaço e tempo – os quais deveriam 

compor uma unidade indissociável e orgânica, como veremos. Acreditamos que seus trabalhos 

sugiram justamente uma (re) apropriação da dinâmica entre estas ordens.  

Em função da relevância da compreensão desta noção do espaço para este trabalho, 

julgamos necessário abrir um subitem, com um “capítulo introdutório”, a título de esclarecimento, 

antes de iniciarmos a análise das obras de Sérgio Ferro e Hélio Oiticica propriamente ditas.  

Em seguida, a dissertação será dividida em dois capítulos principais – um com o 

percurso de Sérgio Ferro, e outro com o de Hélio Oiticica – a se desenvolverem a partir de um 

roteiro em comum, que consiste em compreender o modo com que se manifestavam as relações 

entre espaço-tempo e sujeito-objeto, previstas no processo de criação e produção “participativo”, 

e que envolvem a própria noção de fundação do “espaço”5. A proposição dessas categorias de 

análise – espaço-tempo e sujeito-objeto – almejou construir uma arena fértil para reflexão e 

debate, que permita o diálogo entre o âmbito artístico e o arquitetônico. Não se aspirou, assim, 

realizar a comparação direta e pontual entre o Hélio Oiticica e Sérgio Ferro, o que poderia 

obscurecer o aprofundamento da reflexão sobre cada uma destas esferas; ao invés disso, 

espera-se que o próprio desenvolvimento do texto, seguindo este itinerário, permita a confluência 

para uma compreensão ampla e integrada destas duas propostas. 

                                                           
5 Este interesse em parte é proveniente de algumas questões suscitadas por uma pesquisa de Iniciação Científica 
(CNPq), realizada entre os anos de 2006 e 2007, que envolvia a compreensão das dimensões de participação 
popular no processo de concepção e produção da moradia em programas habitacionais. Este interesse manifestou-
se igualmente no Trabalho de Graduação Integrado (TGI), em 2008, quando verificamos e discutimos o alcance e os 
limites da participação popular no processo de concepção arquitetônica. Nessa perspectiva, as questões 
apresentadas por este trabalho expressam, de certa maneira, este anseio por compreender as possibilidades 
proporcionadas pela participação coletiva na produção artística ou arquitetônica.  
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Vale ressaltar que não apresentaremos suas obras como concepções estáticas e fixas, 

ou seja, como dados a-temporais. Ao invés disso, propomos analisá-las confrontando-as com 

seus percursos e com as questões mais prementes no contexto durante a década de 1960, 

segundo uma abordagem diacrônica. Nesse sentido, esta pesquisa parte de um questionamento, 

que consiste em compreender como Hélio Oiticica e Sérgio Ferro responderam de maneiras 

distintas a alguns eventos marcantes: a virada de 1950 para 1960 e os anos pré-1964, marcados 

pelo espírito desenvolvimentista patente e o florescimento artístico-cultural; o período entre 1964 

e 1968, após o golpe militar, em que houve um acirramento das posições; e o momento pós-

1968, com o auge da repressão. O percurso analisado encerra-se em meados da década de 

1970, quando Sérgio Ferro exila-se na França, onde deixa de exercer a profissão de arquiteto e 

produz uma de suas principais obras teóricas. Este é o momento em que Hélio Oiticica também 

se muda para os Estados Unidos, onde viveria até o final da década. Apesar de o artista 

continuar a produzir até 1980, ano em que veio a falecer, nosso enfoque ateve-se nas obras no 

período considerado, pelos motivos já destacados. 

A partir desta trajetória, buscaremos estabelecer os nexos entre os dois trabalhos 

abordados, através de um olhar sincrônico, de modo a traçar os possíveis paralelos e 

transversalidades entre a obra e reflexão de Sérgio Ferro e de Hélio Oiticica, a partir dos 

conceitos da participação e do não-objeto. Isto será realizado ao longo dos capítulos, de maneira 

pontual, e mais aprofundadamente no último capítulo, durante as considerações finais.   

 

 

 

espaço apropriado: objetos e ações em sinergia 

“A ação é o próprio do homem. Só o homem tem ação, porque só ele tem 
objetivo, finalidade. A natureza não tem ação porque ela é cega, não tem futuro” 
(SANTOS, 2008:82). 
 

Para Milton Santos, o espaço implica um processo que articula os sistemas de ações e 

de objetos no espaço-tempo6. O ponto de partida desta perspectiva consiste na sociedade em 

processo, cuja prática ocorre de maneira imprescindível de um fundamento material. Esta 

dependência também é recíproca, já que tanto o espaço quanto o tempo dependem de uma 

materialidade, de algo corpóreo para suas efetivas presentificações. Com efeito, esta 

                                                           
6  Estas idéias aparecem reunidas principalmente em “A Natureza do Espaço” (2008). Nesta tradição teórica 
anunciada por Henri Lefebvre e mediada, no Brasil, principalmente por Milton Santos, há uma revisão de diversos 
conceitos a partir da fenomenologia, e uma complexificação das relações sociais para analisar o espaço, sem tratá-
lo como uma categoria objetiva.  
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corporeidade seria conferida pela própria ação humana, ao concretizar-se como algo empírico e 

vivo. Neste movimento espacial e temporal, ações e objetos criam-se, interferem um no outro, e 

recriam-se, mutuamente. Os elementos fixos de cada lugar – que incluem tanto as coisas e os 

objetos propriamente ditos quanto os elementos de localidade – viabilizam a consumação das 

ações (os fluxos), que por sua vez modificam este próprio lugar.  Ao redefinir o lugar, suas 

condições ambientais e suas condições sociais, suas significações e seus valores, os fluxos 

igualmente se transformam, já que também são resultado das condições dos fixos. 

Ora, o homem deve ser considerado como um ser de ação, que age sobre os outros, 

sobre o espaço, sobre os objetos; age sobre si mesmo. Sem embargo esta ação não se reduz 

tão somente a um comportamento ao acaso, mas seria a execução de um ato que se projeta 

numa determinada situação, que possui uma finalidade, um objetivo. Com base na abordagem 

materialista-histórica, Milton Santos (2008) explica, de maneira simplificada, que são as 

necessidades humanas, das mais diversas ordens, tanto naturais quanto socialmente 

concebidas, que motivam o homem a agir. Na medida em que busca responder às demandas 

humanas, agir implica criar funções determinadas, as quais, ao adquirir formas específicas, 

conduzem à elaboração de objetos. Uma vez imersos na trama social, estes objetos encontram-

se relacionados, inevitavelmente, a usos e costumes, a saber, uma forma social, simbólica, 

cultural. Algo semelhante também é sugerido por Jean Baudrillard (1969), ao assumir que os 

objetos estão intimamente ligados à vida cotidiana, pois se articulam a modos de uso, 

comportamentos, modos de vida, e adquirem um valor tanto funcional quanto simbólico, dado 

que podem significar prestígio, status.  

Ainda segundo abordagens materialistas, é através da ação, enquanto trabalho livre ou 

auto-atividade, que o homem atua sobre a natureza, modificando-a, mas também transformando 

sua própria natureza interna e subjetiva, como um processo de auto-criação (FROMM, 1979). A 

auto-atividade diferencia-se do trabalho alienado e subjugado aos interesses da forma-

mercadoria. Somente porque não responde a objetivos ou a ordens externas a si mesma, como 

algo instrumental, esta ação se mostraria capaz de possibilitar a liberdade.  

Os objetos, por sua vez, não estão aptos a agir por conta própria, já que dependem do 

homem para sua significação, valoração e utilização (BAUDRILLARD, 1969). Seu sentido é 

sempre relativo: tanto no que concerne aos outros objetos quanto às relações sociais com que 

se articulam. A descrição de um sistema de objetos depende da descrição de um sistema de 

práticas; faz-se necessário tanto compreender o sistema de objetos quanto as práticas 

implicadas neste sistema, sua interferência mútua e constante. Os objetos não teriam, por 

conseguinte, existência fora da trama das atividades e das relações simbólicas da sociedade. 
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Em sua criação, o homem imprime ao mundo uma forma, que provém de sua cultura, de tal 

modo que poderíamos considerá-lo transubstanciador da natureza. Metaforicamente, é como se 

os objetos tivessem origem a partir do próprio corpo humano, numa relação de pertencimento 

semelhante aos próprios órgãos e membros. Poderíamos considerar, assim, que o objeto e o 

ambiente passam a possuir, portanto, uma essência antropomórfica.  

Perspectivas semelhantes, que enfatizam esta essência condicional do objeto, também 

se verificam em diversos autores através de distintas designações, tais como “quase-objetos 

estabilizados”, “objetos viventes”, “objetos expressando vida”, ou mesmo “seres inorgânicos 

organizados” (SANTOS, 2008:102). Em todas essas classificações está presente a ideia de que 

os objetos apenas possuem autonomia por sua materialidade, enquanto coisa, mas dependem 

inteiramente do sujeito para sua significação.  

Do mesmo modo, esta inerência entre ato e objeto recebe variadas denominações, tais 

como a de “encontro” (encounter), ou “diálogo”, a partir de uma abordagem existencialista 

(LUIJPEN, 1966, apud SANTOS, 2008); “presença”, ou ainda “participação”, segundo 

aproximações fenomenológicas. Independentemente do nome que se atribui, trata-se de uma 

relação simbiótica, de um diálogo imprescindível entre sujeito e objeto, a ponto de não podermos 

pensar um isoladamente do outro. Essa interação imperativa entre tais instâncias parece se 

explicitar quando consideramos a noção de intencionalidade 7 , que remete à inter-relação 

necessária entre sujeito (pensamento e ação) e objeto, negando-se ao primeiro uma condição de 

imanência. Ao invés de uma contradição ou de uma separação, trata-se de tensão entre estas 

dimensões, que implica diferença, mas também relação imprescindível. Pode-se dizer que “(...) 

não há pensamento sem objeto pensado, nem apetite sem um objeto apetecido” (BRENTANO, 

1935, apud SANTOS, 2008:89). O ato não é uma ação isolada, mas abarca, em seu bojo, o 

objeto; o produto já está contido ou indicado no próprio ato e processo produtivo. Conforme, 

Lefebvre (2008:22), 

“Não se trata de localizar no espaço preexistente uma necessidade ou uma 
função, mas, ao contrário, trata-se de espacializar uma atividade social, ligada a 
uma prática no seu conjunto, produzindo um espaço apropriado”. 
 

O espaço seria então resultado da inseparabilidade entre o sistema de objetos e o 

sistema de ações, realizando-se em sinergia, de tal modo a não fazer sentido pretendermos lidar 

com conceitos puros e objetivos. Este “encontro” envolve a simbiose entre ação e objeto de 

maneira ancorada e integrada ao local em que se instalam: trata-se da indissociabilidade entre 

                                                           
7 Termo cunhado por Milton Santos (2008), ao dialogar com diversos autores. 
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forma e conteúdo, segundo uma abordagem materialista. Por isso, o espaço não consiste em 

mera moldura ou recipiente de caráter neutro: é antes uma morfologia social.  

Nesta perspectiva, este conceito de espaço distingue-se da ideia usual de “paisagem”, a 

qual consiste naquilo que se coloca ou se dispõe perante nós como algo estável, construído, 

sendo composto por diversas camadas históricas imbricadas, sobrepostas, já que se constituiu 

ao longo do tempo. A paisagem inclui igualmente o passado, construído através da cristalização 

de ações, e o presente, ou seja, sua disposição atual. O espaço, por sua vez, é esta paisagem 

acrescida da ação humana, da vida e do uso, no presente, aqui e agora. Por isso mesmo, o 

espaço na verdade seria mais bem definido como espaço-tempo: abrangeria a dimensão 

temporal, não como passado, mas como duração no instante: “o espaço resulta da intrusão da 

sociedade nessas formas-objetos” (SANTOS, 2008:103); logo, se transforma permanentemente. 

Paisagem é “transtemporal”; “espaço constitui a matriz sobre a qual as novas ações substituem 

as ações passadas. É ele, portanto, presente, porque passado e futuro” (SANTOS, 2008:104). 

Sendo assim, os objetos e as ações estão configurados, reunidos, e interagem segundo uma 

lógica que é, ao mesmo tempo, lógica da história passada, que se sedimentou, e lógica da 

atualidade (seu funcionamento e significação presentes).  

Nesse aspecto, não faria sentido discorrer sobre um espaço absoluto, a partir de um 

modo de apreender positivista ou cartesiano. Do mesmo modo, torna-se insensato apreender a 

temporalidade deste mundo perceptivo como uma somatória de coisas e uma sucessão de 

tempos pontuais. Na concepção objetiva do tempo, este é concebido tal como uma sequência de 

presentes; o tempo vivido, entretanto, possui profundidade e espessura, pois abarca em si tanto 

o passado quanto o porvir. O que Merleau-Ponty (1994) denomina “campo de presença” 

expressa essa pregnância de passado e porvir no presente, em detrimento de uma suposta 

linearidade do tempo, em que este é considerado como algo objetivo a escoar de maneira 

independente e indiferente ao sujeito. 

A dialética que se estabelece consiste na sociedade atuando sobre si mesma, não sobre 

a materialidade em si, tão somente. Não se trata de considerar a sociedade atuando sobre a 

paisagem, como antípodas distintas, mas sim de considerar as relações entre sociedade e 

espaço (que contém a própria sociedade, sua vida). Por isto mesmo, segundo abordagem 

marxista realizada por Henri Lefebvre (2007), cada sociedade ou modo de produção possui seu 
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próprio espaço, o qual, além de ser um meio de produção, também é um instrumento de 

dominação, controle e poder8.  

Distinção semelhante é realizada por Michel de Certeau (1994), segundo o qual o “lugar” 

seria a ordem tal como se mostra pré-estabelecida, na qual os elementos coexistem e se 

distribuem conforme certa estabilidade. Somente poderíamos falar em espaço, todavia, se 

considerarmos as diversas forças ou vetores de ações, ou seja, de maneira associada ao tempo. 

Para tanto, o espaço carrega em seu bojo a ambiguidade e a imprecisão presente na realização 

em vias de fato; se compararmos com a linguagem, a transição entre lugar e espaço seria 

equivalente ao da língua (“langue”) quando expressada na fala (“parole”). O espaço parte de 

convenções para nelas atuar, e assim transformá-las. “Em suma, o espaço é um lugar praticado. 

Assim a rua geometricamente definida por um urbanismo é transformada em espaço pelos 

pedestres” (CERTEAU, 1994:202).  

A noção de forma-conteúdo nos descreve certo tipo de relação entre sociedade e 

espaço, em que aquela, ao atuar no espaço, vivificando-o, transforma-o e transforma a si mesma. 

É a sociedade que atribui movimento ao espaço. Com efeito, é somente porque se relacionam 

com o homem por meio de valorações e usos, funções e significações, que os elementos 

naturais e materiais vêm a participar de uma dialética, e adquirem um movimento contraditório, 

de tensão. “O espaço é a síntese, sempre provisória, entre o conteúdo social e as formas 

espaciais” (SANTOS, 2008:109).  

Como se vê, a existência das dimensões espaço, tempo, sujeito e objeto só se faz 

possível de maneira articulada e dialética, a saber, considerando “o espaço e seu uso; o tempo e 

seu uso; a materialidade e suas diversas formas; as ações e suas diversas funções” (SANTOS, 

2008:54). Este espaço, portanto, consiste no território, com sua materialidade natural, mas cuja 

existência somente se consuma e se consolida, efetivamente, como realidade social a partir das 

ações e das relações sociais, enfim, da vida, com todas suas implicações sócio-econômico-

culturais. Esse entendimento da implicação mútua entre espaço, sujeitos e objetos condiciona a 

criação de novos objetos à “invenção” de novas ações, já que ambos afloram e se instituem de 

maneira dialética. E uma vez existindo no espaço-tempo, novos sistemas de objetos e de ações 

implicam, também, novas maneiras de se relacionar com esta dimensão, o que a transforma. 

                                                           
8 De acordo com Henri Lefebvre (2007), este espaço contém lugares voltados tanto para relações de produção 
quanto para relações sociais de reprodução, os quais, no plano do cotidiano aparecem intimamente ligados e 
interdependentes. Por conseguinte, articula-se também a uma ideologia, a qual consiste em discurso sobre o 
espaço social, e somente adquire consistência por intervir neste espaço e em sua produção. 
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Nos termos de Henri Lefebvre, o espaço social é um produto social, e, por isso mesmo, está 

intrinsecamente ligado a processos de significação9.  

 

* 

 

A ação implica a apropriação do objeto e do espaço, no sentido de que é um tipo de 

intervenção ou atuação não alienada no mundo, isto é, não proveniente de uma vontade 

heterônoma. Não obstante, a realidade contemporânea tem significado uma crescente abstração 

do espaço e do tempo, e um ritmo de trabalho e de vida cada vez mais acelerado, o que é 

corroborado pela divisão espacial do trabalho articulada a uma sobreposição de tempos, a qual é 

denominada “polifonia” por Ana Fani Carlos (2007). O resultado é que, paulatinamente, as ações 

locais passam a refletir uma vontade ou um comando externo, de modo que muitas das ações 

que se realizam localmente são, na verdade, provenientes de demandas alheias. Este 

distanciamento ou esquizofrenia na própria vivência dos eventos acarreta uma alienação 

regional ou local, legitimada por relações de dependência frente a uma dominação externa. Esta 

condição, na qual o ator que executa a ação não passa de mero veículo ou instrumento para a 

concretização do comando, nos conduz ao "lugar fantasmagórico" (GIDDENS, 1991, apud 

SANTOS, 2008:80).  

A normatização dos usos do espaço e do tempo rompe com as possibilidades do acaso 

e da criatividade no desenrolar da experiência. Como resultado da contradição entre o tempo 

rápido imposto como norma e o tempo lento – imprescindível para a realização da vida e a 

apropriação do espaço –, configura-se um estranhamento, uma incompatibilidade que leva, não 

raro, à eliminação de qualquer tempo improdutivo, e, consequentemente, à capitulação da 

duração enquanto tempo necessário à experiência. Os sujeitos, desgarrados e incapacitados de 

constituir uma memória e identidade, acabam por ser reduzidos a consumidores, usuários e 

espectadores, como enunciado por Henri Lefebvre (2007:21): 

“O que desaparece é história, que é transformada de ação para memória, de 
produção para contemplação. Já o tempo, dominado pela repetição e pela 
circularidade, rendido pelo estabelecimento de um espaço imóvel que é o local e 
ambiente da Razão realizada, perde todo o sentido” 10. 
 

                                                           
9  Citando o autor: “(Social) space is a (social) product” (LEFEBVRE, 2007:26). 

10 “What disappears is history, which is transformed from action to memory, from production to contemplation. As for 
time, dominated by repetition and circularity, overwhelmed by the establishment of an immobile space which is the 
locus and environment of realized Reason, it loses all meaning” (LEFEBVRE, 2007:21, tradução nossa). 
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Segundo Henri Lefebvre (2007:94), “(…) ele [o espaço] está para a experiência vivida 

assim como a forma propriamente dita está para o organismo vivente, e exatamente tão 

intimamente ligado à função e à estrutura” 11. A noção de forma-conteúdo, proposta por Milton 

Santos (2008), nos parece esclarecedora: consiste num híbrido em que o “evento” – ou o 

“acontecimento” –, instalando-se e realizando-se sobre uma forma determinada e sendo por ela 

acolhida, confere uma nova significação à mesma. Esta concepção busca uma coesão entre o 

processo e o resultado, a forma e a função, o passado e o futuro, o objeto e o sujeito, o natural e 

o social, como presentes e participantes num mesmo movimento.  

Frente ao espaço organizado, harmônico e do comando, ao tempo abstrato e 

programado, à racionalidade do sujeito alienado e do objeto autônomo, Hélio Oiticica e Sérgio 

Ferro, cada qual a sua maneira, buscarão discutir maneiras de (re) apropriação do objeto, do 

espaço e do tempo pelo sujeito. É com base nestas discussões que nos aproximaremos de suas 

propostas. 

 

  

                                                           
11 “(...) it is to lived experience what form itself is to the living organism, and just as intimately bound up with function 
and structure” (LEFEBVRE, 2007:94, tradução nossa). 
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capítulo II 

Sérgio Ferro: trabalho livre 

 

A construção conceitual e teórica sempre integrou a produção profissional de Sérgio 

Ferro.  Sem que discurso e prática estivessem necessariamente coincidentes, a totalidade de 

sua obra parecia estar essencialmente apoiada sobre um tripé que articulava seu pensamento e 

seus ideais: sua proposta arquitetônica propriamente dita, sua produção teórica e sua produção 

artística. Com efeito, sua própria personalidade se desdobrava em três tipos de atuação 

profissional, a saber, como arquiteto, professor e artista. Buscaremos, por isso, apresentar seu 

percurso em termos de pensamento, crítica, proposta e projeto, os quais, ao romper com os 

limites do âmbito da arquitetura, evidenciaram uma consciência e um engajamento político, 

social e ético com a realidade vivida. Nosso percurso será direcionado pela fala de Ferro, e a 

construção de alguns conceitos ao longo do tempo, e a partir da qual buscaremos traçar seus 

nexos contextuais e históricos, para com isso perceber o percurso e a transição de suas 

principais concepções. Procuraremos articular estas reflexões às propostas do arquiteto, 

essencialmente no que se refere às suas obras arquitetônicas e ao seu trabalho no canteiro de 

obras. Teoria e prática, portanto, desenrolando-se no espaço-tempo de maneira integrada, sem 

com isso pretendermos sugerir inexistência de contradições entre elas. Antes diálogo e debate, 

do que identidade conceitual; antes movimento e transformação, do que harmonia:  

“É chão do que chamamos harmonia: identidade a si mesma da regra 
monotonamente redita, seu passeio indiferente pela matéria, nossa roupa 
folgada (...) Contra a transgressão, o movimento, a transformação 
permanentes, contra o medo da noite, do informe, da revolução, a paralisia 
aspirada pela burguesia encontra prosélitos nas molduras, nas margens – na 
harmonia e no equilíbrio assegurados por sua discreta colaboração. Beiras: 
fora espera o abismo do Outro – e dos outros que ressuscitarão” (FERRO, 
1976/ 2006:179-180). 

 

Nosso objetivo será entender a proposta de espaço social e coletivo no trabalho de 

Sérgio Ferro, procurando evitar o vício de se considerar sua obra de maneira estática e 

autônoma em relação à sua realidade social. Trata-se, antes, de verificar suas nuances e suas 

mudanças no decorrer do tempo, e os vínculos com seus principais interlocutores teóricos e 

conceituais, a título de compreensão e análise12.  

                                                           
12 Em função da relevância da construção cronológica dos conceitos e dos debates, indicaremos, em todos os textos 
de época, a data de sua primeira publicação, seguida pela data da edição utilizada por esta pesquisa. 
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Discutiremos as possíveis dimensões do espaço social, do objeto arquitetônico e da 

participação coletiva em algumas obras de Sérgio Ferro, em sua resposta ao contexto histórico 

com o qual se defrontava. Suas reflexões sempre se mostraram abrangentes, de modo que não 

buscaremos negligenciar essa riqueza, ainda que mantenhamos o enfoque nas preocupações 

aqui definidas. Ademais, essas reflexões estarão acompanhadas das importantes contribuições 

de seus interlocutores Rodrigo Lefèvre e Flávio Império, no sentido da proposta mais ampla, do 

que Koury denominou “Grupo Arquitetura Nova” 13.  

 

 

 

desenvolvimentismo, técnica e desenho 

“(...) é nessa atmosfera de confiança no futuro e na força racionalizadora e 
saneadora da industrialização que Sérgio, Rodrigo e Flávio dão um passo 
surpreendente: como a industrialização e as suas bênçãos iriam tardar, eles 
buscaram uma solução para a casa popular que fosse para já, barata, fácil e pré-
industrial. As suas pesquisas sobre a construção em abóbada, apoiada em materiais 
correntes e baratos, e em princípios construtivos simples, fáceis de aprender e de 
ensinar, ligam-se a esse quadro. Tratava-se de democratizar a técnica, ou, também, 
de racionalizar a técnica popular por meio dos conhecimentos especiais do arquiteto” 
(SCHWARZ, in FERRO, 2006: 436). 
 

Sérgio Ferro, assim como seus companheiros Rodrigo Lefèvre e Flávio Império, formou-

se ainda sob influência do clima otimista com relação ao nacional-desenvolvimentismo e das 

formulações sobre o papel da arquitetura neste período, característico da década de 1950. 

Segundo o próprio Sérgio, durante o período compreendido entre 1940 e 1960, no Brasil, 

alimentava-se um clima antecipador em que um desenvolvimento social era considerado 

possível, a ser construído pelo salto industrializador. O contexto que vinha se apresentando já 

havia algum tempo, e principalmente a partir de Brasília – cuja construção suscitaria fértil terreno 

para debate e discussão –, era o de valorização da profissão do arquiteto e também de 

disseminação de seu ensino pelo país.  

A arquitetura propugnada neste período articulava-se ao ideal de modernização 

industrial em uma possível versão nacional; a tecnologia da construção e a industrialização 

emergiam como temas privilegiados neste clima nacional-desenvolvimentista. O concreto 

armado assumia destaque nos principais projetos no país, fruto de sua disponibilidade no 

mercado nacional, e de influências de ícones internacionais da arquitetura moderna (com 

                                                           
13 Denominação primeiramente atribuída por Sérgio Ferro no texto “FAU, Travessa da Maria Antônia”, de 1988, e 
posteriormente utilizado por Ana Paula Koury para se referir à produção conjunta desses três arquitetos. 



39 
 

destaque para Le Corbusier, principalmente para a constituição do que seria conhecido como a 

arquitetura moderna brasileira) e de movimentos posteriores, como o Novo Brutalismo. A 

indústria do concreto no Brasil se desenvolveu também a partir das grandes obras infra-

estruturais que o país começava a disseminar, e de um vigoroso esquema de grandes 

empreiteiras, que vão, de alguma maneira, capitanear porção expressiva desse crescimento. 

Brasília seria o marco central desse espírito desenvolvimentista e da busca por 

crescimento nacional, fruto de uma dupla intenção: a necessidade objetiva de acumulação da 

indústria da construção civil, e a busca subjetiva por simbolizar, por construir uma imagem, ou 

uma identidade brasileira. A primeira demanda seria cumprida principalmente pela construção 

em massa e pela manutenção da construção manufatureira associada à paulatina simplificação e 

desqualificação do saber e do fazer no canteiro de obras, submetidos à informação centralizada, 

ao autoritarismo e ao comando14. A concepção da nova capital brasileira também teria marcado 

o ápice de um processo de transformação da arquitetura nacional. Esta passa a se distanciar de 

uma arquitetura “eclética”, no sentido apontado por Sérgio Ferro de uma certa dimensão 

artesanal e ornamental que envolvia aspectos de habilidade técnica do trabalhador15. Brasília 

representa a grande difusão da nova arquitetura de linhas racionais, puras e modernas, e de um 

desenho funcionalista, não raro considerado como uma aplicação dos princípios urbanos da ville 

radieuse 16:  

“Durante a construção de Brasília houve uma expectativa calorosa – e um início de 
dúvida. Era quase inevitável participar da promessa. Quase todo o país seguia com 
simpática apreensão a nova corrida para o oeste. Logo, entretanto, a esperança 
fantasiosa começou a recuar diante de sinais inquietantes. Não falo somente de 
negociatas ou de desmandos – afinal, estamos no Brasil” (FERRO, 2003:305).  

 

 

 

 

                                                           
14  Sérgio Ferro nos explica, em “Brasília, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer”, de 2003, a conciliação entre o 
desenvolvimentismo e a construção civil em massa. No que diz respeito à forma da construção civil, “A Produção da 
Casa no Brasil”, de 1969, discute sobre a instrumentalidade da manutenção da manufatura e de formas arcaicas no 
canteiro de obras, em detrimento da mecanização, a fim de se obter um maior lucro. Discutiremos melhor esta 
questão mais à frente. 

15 Em muitas ocasiões, Sérgio aludirá positivamente à arquitetura eclética e ao ornamento, por considerá-lo fruto da 
expressão e criação individual. Provavelmente, este pensamento era influenciado pela abordagem que Flávio Motta 
realizava a respeito do art nouveau neste momento. Voltaremos à questão mais à frente. 

16 Artigas assim afirmaria: “Na verdade, a formulação de Brasília é inteiramente ville radieuse (...) em que se definia 
a cidade muito mais com suas quatro funções fundamentais (circular, trabalhar, habitar e recrear o físico). (...) É 
como se fosse uma máquina que funcionasse sozinha, mas o homem não se satisfizesse por ela” (ARTIGAS, 
1984:20).  
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Na década de 60, mesmo antes de se graduar na FAU-USP, em 1961, Sérgio Ferro 

produziu diversas obras com Império e Lefèvre, dentre as quais poderíamos citar alguns edifícios 

para Brasília, como os Edifícios Goiás e São Paulo17. Estes edifícios demonstravam alguns 

desdobramentos das propostas modernas nas obras destes arquitetos, especialmente em 

termos de concepção urbana (ruptura com a utilização e ocupação tradicional do território, da 

divisão em lotes etc.). Como aponta Koury (2003), a despeito da crítica ferrenha à construção de 

Brasília que realizariam posteriormente, estes arquitetos estavam bastante atentos às 

experiências urbanísticas que ela havia propiciado. Ademais, a formação destes arquitetos 

ocorreu justamente na transição do governo de JK para o de Jânio Quadros, momento em que, 

como comentado por Rodrigo Lefèvre18, o profissional padrão formado na maioria das escolas 

de arquitetura era o arquiteto com seu próprio escritório particular, reconhecido por suas obras 

                                                           
17 Estas obras prematuras em Brasília foram favorecidas pelo fato de o pai de Sérgio Ferro ser, o momento, um dos 
empreendedores imobiliários na nova capital.  Nesta época de estudantes, mas já arquitetos, a arquitetura 
produzida buscava seguir as diretrizes traçadas por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer (FERRO, “Brasília, Lúcio Costa e 
Oscar Niemeyer”, 2003). Sérgio e Rodrigo já haviam produzido diversos projetos em conjunto desde 1959. Em 1960, 
montariam um escritório na Rua Haddock lobo, em São Paulo, ao qual Flávio se juntaria posteriormente. 

18 Em entrevista concedida a Renato Maia, em 1974, publicado na dissertação de Ana Paula Koury (1999). 
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pontuais e isoladas. A nova capital, esse sentido, representaria um enorme salto na ampliação 

das tarefas consignadas à arquitetura e urbanismo no país. Nesta época, diz Lefèvre, a 

arquitetura produzida teria tido sua importância essencialmente em termos de consolidação de 

uma cultura brasileira – à imagem dos países desenvolvidos e modernos –, muito embora não 

fosse deveras eficaz no sentido da resolução dos problemas concretos nacionais. Para ele, eram 

sintomáticos deste movimento e deste anseio por modernização a introdução e o incentivo à 

indústria automobilística nacional.  

Por outro lado, a formação e a prática arquitetônica vinculadas à preocupação pela 

dimensão tecnológica, funcional e construtiva ganhavam destaque, em São Paulo, em virtude de 

sua proeminência enquanto pólo industrial e tecnológico.  A arquitetura que se desenvolvia nesta 

metrópole, liderada por Vilanova Artigas (formado como engenheiro-arquiteto pela Escola 

Politécnica de São Paulo 19 , e professor da FAUUSP), considerava a técnica de maneira 

engajada, capaz de instituir transformações na nação brasileira. Esta ambição, no entanto, 

estava articulada à idéia do progresso e do aperfeiçoamento tecnológico, segundo uma visão 

clássica da evolução dos sistemas produtivos. A concepção desenvolvimentista então difundida 

partia de uma leitura mecanicista de Marx, corrente neste período, e acreditava que o 

desenvolvimento das forças produtivas pudesse propiciar um crescimento que beneficiasse 

igualmente toda a sociedade, através da posterior distribuição de seus frutos20. De acordo com 

este modelo, modernização e emancipação nacional encontravam-se conectados por um mesmo 

processo idealizado, fundamentalmente embasado na superação de formas arcaicas e na 

investida rumo à industrialização do país. O incremento técnico e o econômico estariam 

intrinsecamente ligados a um desenvolvimento social, e o canteiro de obras seria a ponta de 

lança da modernização e da evolução do país, da superação de seu atraso: 

“A realidade é que a exuberância formal e a audácia técnica de nossa arquitetura 
esforçam-se para superar uma realidade social caracterizada pelo atraso de sua 
infra-estrutura. No quadro da arquitetura, como no de todas as outras atividades 
artísticas e profissionais, a intelectualidade brasileira defronta-se sempre com esta 
contradição básica da nossa realidade social: somos um país rico, de imensas 
possibilidades, cujo povo ainda vive em condições reveladoras de grande atraso” 
(ARTIGAS, 1956/ 2003:261-262) 21. 

                                                           
19 Num momento em que ainda não havia se configurado a ruptura entre as Belas Artes e a engenharia civil, 
conforme descrito por Sylvia Fisher, em “Os arquitetos da Poli: ensino e profissão em São Paulo” (2005). 

20 Sérgio Ferro nos explica, em entrevista concedida a Felipe Contier, em 2008, que este discurso acabava por fazer 
coincidir, pontualmente, os interesses de esquerda e de direita (sem que esta necessariamente esperasse uma 
posterior distribuição). Em conjunto com o nacionalismo, este pensamento acabaria por negligenciar uma postura 
revolucionária. (Tivemos acesso à entrevista através de comunicação por correio eletrônico que estabelecemos com 
Contier no ano de 2010). 

21 Vide texto: “Aos jovens arquitetos” (1956), republicado em XAVIER, A. (org.). “Depoimentos de uma Geração” 
(2003:259-263). 
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Em termos do processo de formação na FAUUSP, Sérgio Ferro22 relembra que o ensino 

havia sido bastante instigante naquela época, com professores que haviam exercido 

considerável influência em seus pensamentos, tais como Vilanova Artigas, Carlos Millan, 

Joaquim Guedes, Jon Maitrejean e Paulo Mendes da Rocha23. Havia um estimável contato com 

o trabalho, através de aulas e visitas coletivas aos canteiros das próprias obras e dos mestres. 

Entretanto, com tendências ora mais técnicas, ora mais engajadas socialmente, o principal tipo 

de atuação que se prezava neste momento voltava-se para a participação no processo de 

industrialização brasileira. Havia uma pretensão de que esta modernização industrial significaria 

de fato um desenvolvimento nacional. Como descreve Lefèvre, a respeito do panorama técnico-

construtivo por volta dos anos 1960: 

“Usava-se muito concreto e colocava-se a alvenaria como um processo arcaico de 
construção, um processo não voltado para o processo de industrialização, que era o 
que se buscava. Falava-se em pré-fabricação, em placas pré-moldadas, em 
divisórias. Teve quem chegou a fazer placas divisórias internas de casa com todas 
as características de uma placa móvel, mas que era fundida no local, de concreto. 
Eram coisas feitas tendo em vista modelos de arquitetura voltados para a 
industrialização da construção. 
Então, nessa altura, a utilização de qualquer elemento material que estivesse 
vinculado historicamente ao processo artesanal de produção era rebaixado. Nessa 
época, fazer telhado era uma coisa proibida para nós, para a academia, e usar 
alvenaria também. Nós tínhamos que usar a laje como cobertura, as placas 
divisórias de concreto, elementos pré-moldados, etc, apesar de não haver nenhuma 
normalização dos materiais de construção, e de não haver condição de realmente se 
adotar esse tipo de coisa em grande escala. Basicamente, todos os arquitetos 
estavam produzindo experiências de laboratório tendo em vista uma industrialização 
que não aconteceu”. (LEFÈVRE, 1974/ 1999: 178) 24. 
 

Sem embargo, para Sérgio, Rodrigo e Flávio, Vilanova Artigas teria se destacado como 

um exemplo de arquiteto e profissional, na medida em que buscava unir sua atuação, o projeto, 

à preocupação com os caminhos da sociedade, ou seja, com o engajamento social do arquiteto.  

Era um profissional militante no PCB 25 , envolvido ativamente na vida política, e que se 

preocupava com o ensino de arquitetura. Possivelmente pioneiro nessa retomada da dimensão 

política e social da arquitetura, em Artigas estão presentes as influências de Le Corbusier, F. L. 

                                                           
22 Em entrevista concedida a Fernando Serapião, em PROJETODESIGN Edição 314, abr 2006. 

23 Em história da arte, Flávio Motta teria exercido notável influência sobre Sérgio Ferro (conforme entrevista a Felipe 
Contier, concedida em 2008), que se tornaria seu assistente, após ingressar como professor da FAU em 1962. 
Sérgio comenta que, no início, queria ser pintor; graduou-se em arquitetura por pressão familiar. 

24  Esta citação faz parte da entrevista concedida a Renato Maia, em 1974, e posteriormente republicada na 
dissertação de Ana Paula Koury (1999). 

25 Em 1960, Sérgio e Rodrigo alinhar-se-iam ao PCB logo após ingressarem à FAUUSP, mas, após o golpe de 1964, 
romperiam com o partido e se alinhariam, em 1967, a ALN (Aliança Libertadora Nacional) e a VPR (Vanguarda 
Popular Revolucionária). 
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Wright 26, e, posteriormente, as formulações sobre o brutalismo na Europa, as quais estavam 

relacionadas à crítica e revisão das premissas modernas, especialmente contra a sua difusão 

pelo estilo internacional. Sua racionalidade não seria a da técnica pela técnica, mas seria uma 

ação a partir de um diagnóstico político, economia de meios e de uma intenção didática27. Para 

diversos arquitetos do período, vinculados de alguma maneira às obras de Niemeyer e Costa, a 

boa arquitetura seria resultante ora de uma adequação técnica, ora da expressão de uma 

brasilidade (a partir seu passado colonial e sua natureza tropical). Para Artigas, por outro lado, o 

compromisso social e político da arquitetura pressupunham uma superação da condição de 

subdesenvolvimento do país, através da pesquisa técnica e construtiva, para qual cunhou a 

noção de “moral construtiva”, um de seus principais legados (KOURY, 2003).  

O discurso de Vilanova Artigas a respeito do papel do arquiteto e do desenho assumia 

especial destaque dentro da efervescência de debates sobre o desenvolvimento nacional. A fala 

do arquiteto e professor da FAU-USP forjava, em torno do desenho e do projeto, a noção de 

desígnio 28, como um instrumento de emancipação nacional, política e ideológica, de modo que o 

profissional arquiteto aparecia imbuído de uma responsabilidade social (SEGAWA, 1997). A 

arquitetura seria entendida como uma arte com finalidade, que deveria responder às 

necessidades sociais, não somente materiais, mas principalmente éticas e morais (ARANTES, 

2002). Para tanto, o desenho moderno exprimiria a superação da anterior dicotomia entre arte e 

técnica, necessidade e invenção, pensar e fazer, desígnio e mediação, que agora apareceriam 

conciliados29: 

                                                           
26 De acordo com Fausto Moura Breda (2010), Artigas receberia influências destas duas correntes da arquitetura 
moderna internacional, ao mesmo tempo em que procuraria reformulá-las a partir de uma análise crítica, tomando 
como panorama de fundo o contexto nacional, a fim de estabelecer uma prática arquitetônica articulada a uma 
busca por atuação política. Neste momento, Artigas já estaria anunciando uma crise teórica das propostas 
modernas, afirmando que ambas as correntes de Corbusier e Wright acabariam por restabelecer o poder à classe 
dominante. 

27 Acerca disso, Sérgio Ferro explica que o brutalismo de Artigas teria uma profunda dimensão ética: “(...) Artigas 
falava da estrutura considerando que se podia e devia em certos casos exagerar alguns detalhes, alguns pitares, 
não no sentido de enganar, mas, ao contrário, para tornar ainda mais explícita a estrutura real, o comportamento 
real dos materiais. Era quase uma mentira ética, uma mentira didática” (FERRO, 1986/ 2006:256). 

28 Vilanova Artigas recupera, em aula inaugural na FAUUSP, em 1967 (posteriormente publicado pelo GFAU, em 
1975, com o nome de “O Desenho”), a ampla semântica do termo “desenho”. Proveniente da palavra “disegno”, do 
Renascimento, expressava tanto uma linguagem para a técnica quanto uma linguagem para a arte, ou seja, tanto o 
sentido técnico, de desenhar linhas no papel, quanto o sentido de formar uma ideia, da intenção e proposta do 
espírito, de desígnio. Para Pedro Arantes (2002), certamente haveria uma influência da obra “Projeto e Destino” 
(1961), de Giulio Carlo Argan, nestas acepções de Vilanova Artigas. 

29 Este debate está colocado em “A Função Social do Arquiteto”, em que Artigas retoma o debate em aula proferida 
em 1967, posteriormente discutido por Pedro Arantes (2002). Artigas afirma que sua intenção, naquela ocasião, 
teria sido inserir um significado moderno à noção de desenho no Brasil. Relembra que Brunelleschi teria sido o 
responsável por realizar esta síntese entre arte e técnica.  
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“No Renascimento o desenho ganha cidadania. E se de um lado é risco, traçado, 
mediação para expressão de um plano a realizar, linguagem de uma técnica 
construtiva, de outro lado é desígnio, intenção, propósito, projeto humano no sentido 
de proposta do espírito. Um espírito que cria objetos novos e os introduz na vida real” 
(ARTIGAS, 1967/ 2004:112). 
 

Posto isto, em termos de projeto, Artigas teria aspirado, na década de 1950, à 

modificação dos padrões de moradia da classe média paulistana, a fim de acompanhar o fluxo 

das modificações sociais correntes no período (ARTIGAS, 1984/ 2003) 30 . Seus projetos 

pretendiam uma reeducação ética e moral da burguesia nacional, o que estava articulado ao 

ideal de revolução democrático-burguês propagado pelo PCB, que imaginava que as 

transformações sociais partiriam dessa burguesia nacional, mais consolidada enquanto classe 

social do que o proletariado. Buscava-se frear o consumismo31 desta elite a fim de direcioná-la a 

promover as transformações necessárias à sociedade brasileira, que consistam, essencialmente, 

na industrialização e modernização do país. Era com esta perspectiva que a opção de Artigas de 

projetar para a classe burguesa, e não para o proletariado, seria considerado progressista 

(ARANTES, 2002). Ao articular os ideais nacionalistas e anticolonialistas (anti-imperialistas) a 

certas concepções socialistas – nos termos em que este debate era colocado nas categorias do 

PCB – Artigas interpretava a efetivação de uma sociedade mais justa e igualitária e do 

desenvolvimento social como uma decorrência do desenvolvimento tecnológico do país. Arte e 

técnica caminhariam juntas. “O habitat moderno nasce, coerentemente, embalado na 

racionalidade técnica da obra calculada” (ARANTES, 2002:18).  

Sérgio Ferro, Rodrigo Lefèvre, e Flávio Império, ao mesmo tempo partindo das 

influências de Artigas e o conjunto de ideias predominantes em São Paulo, paulatinamente 

assumiriam uma nova abordagem, engajada às reformulações teóricas a respeito do caráter da 

economia brasileira. Aspiravam ao engajamento político da prática arquitetônica, à busca por 

uma inserção social do arquiteto e à dimensão ética da arquitetura, aspectos que já vinham 

sendo enunciados pelo mestre. Em termos espaciais, também parece ter havido certa 

continuidade: a cobertura plana solta de Artigas, que integrava funções múltiplas em espaços 

fluidos e transformava a articulação tradicional dos ambientes, viria a se desdobrar nas 

                                                           
30 Vide texto “Depoimento” de Artigas, em XAVIER, A. (org.). “Depoimentos de uma geração”, de 2003. 

31 Conforme defendido Celso Furtado, seria o caso de destinar parte do excedente direcionado ao alto consumo 
para o grande investimento necessário à industrialização. 
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abóbadas para a Arquitetura Nova – como coberturas independentes que abrigavam diversas 

funções 32.  

Sem embargo, as primeiras divergências entre mestre e discípulos emergiriam 

justamente do debate sobre a conciliação entre arte e técnica: enquanto Artigas considerava o 

canteiro de obras enquanto local propulsor do desenvolvimento do país (industrialização e 

progresso), a “Arquitetura Nova” passaria a percorrer um caminho oposto, acreditando na 

possibilidade social de se trabalhar com as capacidades e limites técnicos presentes, a fim de re-

humanizar o trabalho. Em Sérgio, Rodrigo e Flávio, o trabalho no canteiro de obras deixaria de 

ser encarado com objetivos tecnológicos, e passaria a envolver a possibilidade de desalienação 

e emancipação do indivíduo.   Para isso, a utilização de técnicas correntes e materiais simples 

contribuiriam tanto para um barateamento da construção quanto para uma restituição do saber 

do operário (ARANTES, 2002). Em “Reflexões sobre o Brutalismo Caboclo”, Sérgio explicaria: “a 

nossa divergência com o Artigas é que ele nunca queria cair num miserabilismo. A nossa 

tendência era mais radical e orientada para a casa popular” (FERRO, 1986/ 2006:256).  

Com efeito, para os três arquitetos, a crítica ao modelo desenvolvimentista então vigente 

tornar-se-ia presente na busca por outras formas de atuação socialmente engajadas do arquiteto. 

Estes questionamentos começariam a brotar a partir da construção de Brasília, e principalmente 

após o golpe de 1964, quando colocariam em questão a dicotomia existente entre o discurso 

vigente, tanto economicamente desenvolvimentista quanto esteticamente moderno, e a 

exploração do trabalho, a miséria e o autoritarismo observados nos canteiros de obra da 

construção civil, como sugerido por Sérgio Ferro (2003/ 2008:306): 

“Para bem entender o período, é preciso entrelaçar pelo menos três fatores: 1) o 
desenho, a cidade clara, articulada, pássaro voando; os edifícios caracterizados, de 
geometria afirmada, operando como emblemas ou logotipos. Por baixo, uma lógica 
estacionada no entendimento, cujos limites Hegel descreveu; 2) a miséria, o 
sofrimento, a exploração desenfreada do candango; 3) os negócios ligados à 
construção sobre o fundo dos discursos de emancipação nacional” . 
 

Brasília teria representado o apogeu das expectativas desenvolvimentistas, mas também 

sua derrocada, uma vez que, aos poucos, crescia a conscientização da impraticabilidade de tais 

avanços33. Desde 1958, ainda estudante de graduação FAUUSP, Sérgio teria realizado diversas 

                                                           
32 Além disso, Artigas buscaria trabalhar, em suas grandes coberturas, com a dualidade entre necessidade e 
liberdade de invenção: a cobertura seria a síntese de uma necessidade primordial do abrigo, ao mesmo tempo em 
que proporcionava uma plena liberdade de invenção no espaço que criava (ARANTES, 2002).  

33 Sérgio comenta, em “Depoimento a um pesquisador”, (2000/ 2006), que tanto Oscar Niemeyer quanto Vilanova 
Artigas teriam a mesma utopia desenvolvimentista, com a diferença que o primeiro procurava generalizar um 
requinte e um refinamento de projeto, enquanto que o último seguiria um caminho praticamente oposto, ao prezar 
pela rigidez, sobriedade e certo  puritanismo. 
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visitas a Brasília e teria acompanhado de perto sua construção. Nesta oportunidade, o arquiteto 

relembra que esta experiência teria causado uma ruptura com os sonhos do arquiteto enquanto 

transformador da sociedade. Uma forte inquietação tomava o lugar das perspectivas da “missão 

social do arquiteto” anunciadas pelo mestre Artigas.  Para Sérgio, o principal paradoxo consistia 

nas próprias contradições e incoerências entre discurso, forma (produto) e conteúdo (produção) 

da nova capital 34. “Há um contraste doloroso entre o desenho apurado e elegante e o canteiro 

absurdo” (FERRO, 2003/ 2006:314).  

“Quando começamos a ir à Brasília, onde tínhamos várias obras em andamento 
apesar de ainda sermos estudantes, Rodrigo e eu ficamos chocados. Vimos a 
miséria dos imensos canteiros, as obras de grande porte erguidas por candangos 
magricelas, descarnados como os retirantes de Portinari, sujos, exaustos. Estes 
eram os humildes – os tais que deveriam ser o objeto principal do carinho dos 
arquitetos e que a arquitetura esmagava no canteiro. Havia encontrão entre teoria e 
prática “ (FERRO, 2008)35. 
 

Ao mesmo tempo em que se percebia a defasagem entre o canteiro de obras e o 

desenho, constatava-se que a manutenção da manufatura na construção civil brasileira era 

instrumental. A conservação de certo arcaísmo no canteiro não significava a impossibilidade de 

introdução de desenvolvimentos; ao contrário, as condições aí encontradas – o trabalho 

cooperativo segregado, a manufatura em bases precárias, a miséria, a exploração do trabalho, a 

alienação – seriam imprescindíveis para o tipo de acumulação de capital nacional36. “Vista com 

alguma distância, longe de representar ‘uma otimista atividade antecipatória’ do ‘sentido 

coletivista da produção’, Brasília reproduziu as contradições da modernização brasileira em 

                                                           
34 Na opinião de Sérgio Ferro, as formas desenhadas por Niemeyer para Brasília teriam um espírito prospectivo, 
antecipador, que deveriam “arrastar atrás de si o progresso técnico”. No entanto, “é evidente que o desencontro 
entre forma que quer empurrar para a frente e a técnica que perde o fôlego correndo atrás acarreta freqüentes 
problemas (...) A valorização da evolução acelerada das forças produtivas, tão comum na esquerda aliada ao 
Partido Comunista, favorece esta estratégia de desafios. Os que pode ocorrer com as práticas antecipatórias , 
entretanto, é que elas saiam do seu leito e se alarguem além do devido. (...) Traça então, no papel, as curvas soltas 
que se impõem às mãos amarradas” (FERRO, 2003/ 2006:316). Posteriormente, em entrevista a Felipe Contier, em 
2008, Sérgio ponderaria: “Ponho mais a culpa no Juscelino e na ilusão do desenvolvimentismo, na pressa da hora. 
O plano do Lúcio foi implantado imediatamente após sua seleção. Passou do esquema diretamente para a terra, 
sem discussões e tempo de manutenção. Mesma coisa com o Oscar, pressionado constantemente pelo Juscelino 
para que a capital fosse logo inaugurada. Tinha que desenhar um projeto por dia. Uma correria. Isto acentuou 
necessariamente a tendência autoritária do projeto. Plano e obras só lembram a mão que as traçou, e a produção 
some sob o revestimento branco” (FERRO, 2008:36). Sérgio não culpa nem Niemeyer e Costa, nem Artigas, por 
suas escolhas; para ele, estes arquitetos teriam sido homens de seu tempo, crentes no espírito desenvolvimentista 
promissor. 

35 Entrevista a Felipe Contier, em 2008. 

36 Nos termos posteriormente colocados por Chico de Oliveira, tratava-se do caráter produtivo do atraso, de “uma 
unidade de contrários, em que o chamado moderno cresce e se alimenta da existência do atrasado!” (OLIVEIRA, 
1972/ 2003:32). Nesse sentido, o subdesenvolvimento não deveria ser considerado como uma externalidade, mas 
como estruturante do próprio sistema. 
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escala inaudita” (ARANTES, 2002:48). Com a instalação da ditadura, não restariam mais 

dúvidas: esta união instrumental entre atraso e moderno tornar-se-ia cada vez mais explícita. 

A cisão entre o discurso proferido pelo mestre Artigas e o que passaria a ser defendido 

pelos três arquitetos, especialmente por Sérgio Ferro, perpassava justamente a questão da 

dicotomia entre o desenho e a produção. Para Artigas, a crença na primazia do desenho 

moderno, ou seja, o próprio projeto arquitetônico, e no papel do arquiteto como “’desenhador’, 

figura única capaz de determinar, independente dos demais trabalhadores, o sentido da obra” 

(ARANTES, 2002:11), não se desdobrava na crítica ao âmbito da produção e à divisão do 

trabalho. Artigas tinha consciência das alterações acarretadas pelo desenho no saber do ofício e 

no trabalho da produção: o domínio do processo de trabalho pelo desenho era encarado como 

uma superação de um arcaísmo, já que isto possibilitava que a obra se tornasse expressão da 

mente do arquiteto-desenhista, em detrimento do saber e do ofício do operário, que passava a 

ser mero executor. O desenho dispensaria as contribuições individuais dos operários durante a 

produção, em privilégio do controle do arquiteto:  

“Mas nós, os homens da arquitetura moderna, rompemos precisamente com esse 
conceito de projeto, com esses resquícios, digamos, medievais, que ainda 
prevaleciam dentro da técnica de nossa pátria (...). Sou dessa geração de arquitetos 
modernos que, pela primeira vez, foram até o conhecimento do fazer do operário, ou 
do subempreiteiro, para dizer-lhes, em desenho, em projeto, o que era preciso fazer 
– por exemplo, a escada, que altura, largura e expressão que ela teria. Porque você 
podia projetar no papel, desenhar no papel, não a escada que o escadeiro ia fazer, 
mas aquela que você queria que fosse realizada, dentro do espaço que lhe servia” 
(ARTIGAS, 1984:35). 
 

Para Sérgio Ferro, em virtude do desígnio idealizado por Artigas, o desenho separa o ato 

criador da produção, aliena o trabalhador de seu ofício e de sua atividade, comanda o canteiro 

de obras de seu exterior; “(...) penetra as relações de produção, abstrai (separa, aparta, alheia) o 

trabalhador de seu saber e de sua autodeterminação relativa — o trabalho passa a ser ele 

próprio abstrato” (ARANTES, 2002:22). Como se vê, começa a haver um afastamento teórico 

com relação a Vilanova Artigas, que se transformará numa ruptura, com a instalação do golpe 

militar, em função da cisão política entre esses arquitetos. 

 

 

 

a busca por uma linguagem e a experimentação 

“(...) anos da radicalização do desenvolvimentismo populista, quando durante um 
curto período pareceu que modernização, emancipação popular e emancipação 
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nacional andavam de mãos dadas, sob o signo da industrialização”. (SCHWARZ, in 
FERRO, 2006:436). 
 

Em 1962, Sérgio Ferro, Rodrigo Lefèvre e Flávio Império tornar-se-iam professores na 

FAUUSP 37 , fato que complementaria suas próprias formações profissionais e exerceria 

importante papel no amadurecimento de suas concepções teóricas e posicionamento político-

intelectual. Seus primeiros textos, escritos a quatro ou a seis mãos, tratavam principalmente da 

crítica aos pressupostos modernos e à orientação geral da arquitetura em São Paulo.  

Um dos primeiros textos elaborados por Sérgio Ferro em conjunto com Rodrigo Lefèvre 

seria “Proposta Inicial para um debate: possibilidade de atuação”, publicado em 1963 pelo 

Grêmio dos Estudantes da FAU (GFAU).  Como o título já nos informa, trata-se de 

questionamentos iniciais e de busca por alternativas para a atuação profissional, no contexto de 

crise política que antecedeu o golpe militar.  

Na segunda metade da década de 1950, o Brasil havia passado por um forte processo 

de urbanização e industrialização, marcado pela euforia com o desenvolvimento nacional, que 

teria atingido o ápice em 1958, com a explosão de um sentimento de otimismo que ultrapassava 

a economia em direção à própria cultura popular38. Esta aparente prosperidade resultante do 

impulso desenvolvimentista anterior foi concomitante, entretanto, ao crescimento da inflação e do 

déficit econômico, de modo que uma conjuntura econômica desfavorável e instável estabeleceu-

se nos anos que antecederam o golpe militar em 196439. Tornava-se patente, principalmente a 

partir de 1962, uma fase de depressão econômica, de declínio do ritmo do crescimento e de 

hiperinflação, que buscava ser superada através de uma política “seletiva”, ou seja, que afetava 

de maneira desigual as diferentes classes. Optava-se por “transferir às classes mais baixas o 

ônus desse combate, buscando que as alterações no custo de produção não se transmitam à 

produção” (OLIVEIRA, 2003:94), através da elevação dos preços dos produtos e da contração 

dos salários. O resultado seria um profundo descontentamento por parte das massas 

trabalhadoras (com algumas lutas reivindicatórias), mas, especialmente, por parte das minorias 

                                                           
37  Sérgio seria professor de História da Arte e assistente de Flávio Motta; Rodrigo, professor de História da 
Arquitetura; e Flávio, professor de Comunicação Visual. Além da FAU, os três arquitetos seriam professores 
igualmente em outras escolas. Posteriormente, Sérgio lecionaria em Santos, onde teria contato com Francisco de 
Oliveira. 

38 Conhecidos como “anos dourados”, 1958 foi o momento em que o governo de JK adquiria elevada popularidade, 
e o futebol, o samba, a bossa nova e a construção de Brasília faziam parte desse espírito nacionalista.  

39 Quem nos esclarece a este respeito é Maria Conceição Tavares, em livros como “Da substituição de importações 
ao capitalismo financeiro” (1972) e “(Des) ajuste global e modernização conservadora” (1993). De acordo com a 
economista, esta crise teria sido resultado de um modelo econômico equivocado creditado neste período, ao prever 
o arranque industrial através da substituição de importações. Este dinamismo da industrialização logo se esgotaria, 
em vista também da exaustão das fontes de investimento, a partir do “Plano de Metas” de JK. 
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privilegiadas que, diante da crise e de posturas ambíguas por parte do governo, também viram 

seus interesses ameaçados (TAVARES, 1966). O clima que se configurava era de tensão e de 

exacerbação das contradições sociais e políticas, agravada durante o governo de João Goulart40.  

Dentro desta perspectiva de radicalização política que caracterizou esse governo, já no 

início deste texto-manifesto, Sérgio Ferro nos alerta para o imperativo de se comprometer e de 

se posicionar no mundo, de fazer escolhas, por mais árduo que pudesse ser este processo. O 

clima ainda era de esperança em uma transformação social do país. Tratava-se de uma 

responsabilidade histórica, já que a realidade que se expressava era de impasse, de 

contradições sociais, de modo que havia a urgência de engajamento e de conscientização. “É 

com a consciência clara desta situação-no-conflito que devemos atuar” (FERRO, 1963:34). Já 

estava implícito, na fala de Sérgio Ferro, um forte componente político-militante, que se tornará 

mais radical a partir da década de 1970, com a contra-ofensiva do governo militar. 

Não obstante a ânsia por atuação na realidade, havia uma clareza de que a situação  

social era de grande complexidade, e que esta condição permearia, inevitavelmente, o próprio 

pensamento, de modo que as incoerências do mundo manifestar-se-iam nas próprias obras e 

propostas, por mais que estas tentassem solucionar seus problemas e necessidades. Para esse 

autor, somos moldados pelas próprias amarras que nos aprisionam: “Assim, no momento, todo o 

complexo desencontrado do meio se reflete no nosso trabalho” (FERRO, 1963:34). Sem 

embargo, o autor justifica que esta ambiguidade e esta contradição decorreriam do caráter 

antecipatório das propostas, por aspirarem a soluções possíveis num futuro almejado. Esta 

condição imprimiria um ar de deslocamento às obras, em contradição com a realidade presente.  

Neste texto, Sérgio Ferro não se contrapõe ao desenvolvimento, mas busca explicitar 

seus impasses, decorrentes das contradições mais profundas, na periferia, entre capital e 

trabalho. “Apesar de tudo, no essencial, um nítido otimismo aparece: a confiança no andamento 

do processo num sentido progressista” (FERRO, 1963/ 2006:34). Fala de uma evolução, que, a 

princípio, deveria ocorrer tanto no âmbito da produção quando das “necessidades humanas e 

sociais”: 

“Por um lado, a produção necessitando de grandes complexos sociais, de 
centralização e planejamento da economia, para seu pleno desenvolvimento; por 
outro lado, esta mesma evolução é requerida pelas camadas do povo, tendo em 
vista, principalmente, suas necessidades vitais e a humanização das relações 

                                                           
40 Como assinala Marilena Chauí: “A democracia populista do período de JG, tentando conciliar os interesses do 
capital nacional-internacional e os direitos dos trabalhadores, ampliados pelos discursos da autodenominada 
‘vanguarda aguerrida do povo’, não satisfazia nem a gregos nem a troianos. À direita, clamava-se contra a guinada 
comunista do regime; à esquerda, contra o ‘reformismo continuísta’ do janguismo e do PCB, que o apoiava” (CHAUÍ, 
1984:67). 
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sociais. São exigências comuns a ambos, produção e sociedade, e que, no campo 
da arquitetura são: o planejamento em todos os níveis, do nacional e regional ao de 
pequenos aglomerados, enquanto organização de espaços; a industrialização da 
construção envolvendo os problemas de quantidade e qualidade em que se produza 
os materiais de construção, os problemas de módulos e pré-fabricados, os 
problemas de diferenciação das funções, considerando a necessidade de eficaz 
divisão do trabalho em que é fundamental o especificar progressivo da produção; a 
racionalização da construção, eliminando interferências, na obra, entre as várias 
etapas de montagem; preparo de pessoal capacitado e sua devida utilização; a 
conveniência dos espaços às novas condições de vida social e individual: o 
fornecimento, antes de tudo, de sistemas gerais de construção, de estrutura, de 
vedação, de uso dos materiais e de espaços, dos quais os casos particulares sejam 
só adaptações mais ou menos diferenciadas” (FERRO, 1963/ 2006:35).  
 

Não obstante, Sérgio também identifica uma incongruência entre estas “necessidades 

sociais”, por um lado, e aquelas da produção, sustentadas pela eterna e incessante busca por 

mais-valia e obtenção de lucro, como resultado da divisão entre capital e trabalho e da luta de 

classes. A principal dúvida que se esboçava, então, envolvia as efetivas possibilidades de 

conciliação entre desenvolvimento, inclusão e justiça social, ou seja, atingia o cerne das 

propostas e premissas modernas de articulação entre progresso e desenvolvimento social. 

Diante deste embate, as propostas iniciais desse grupo visariam acompanhar esta 

evolução, e assumir uma postura participante neste desenvolvimento da produção e das 

relações sociais – nos termos colocados na citação supramencionada. Como comenta Rodrigo 

Lefèvre 41 , durante o período de 1960 a 1964, no grupo ainda persistia o tipo de visão 

desenvolvimentista, que antevia uma rápida industrialização, que proporcionasse uma produção 

em massa de construções. Suas obras acabariam por transmitir as mesmas contradições 

presentes na realidade, como constatado pelo próprio arquiteto, com o intuito de explicitar as 

ambigüidades e os paradoxos desta condição. Segundo estes parâmetros, suas primeiras 

propostas privilegiariam a pré-fabricação, a racionalização e, principalmente, a economia no 

âmbito da construção, da produção e do consumo. No processo construtivo, a diferenciação das 

funções e dos sistemas construtivos deveria servir a este propósito de minimizar os gastos, os 

esforços, de simplificar e economizar. Vale ressaltar que uma das residências construídas 

segundo estas diretrizes, e que ainda apostou nas possibilidades da pré-fabricação – a 

Residência Boris Fausto –, veio a demonstrar as incongruências entre uma industrialização 

incipiente e as demandas reais no âmbito da construção.  

Tratava-se da defesa da industrialização, mas através de uma simplificação. Em termos 

de projeto, ao se almejar o “mínimo” e a economia, novos espaços foram pensados para novas 

relações sociais, privilegiando a flexibilidade e a adaptabilidade das habitações às condições 

                                                           
41 Em entrevista a Renato Maia, em 1974 (In: KOURY, op. cit.). 
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variáveis. Espaços únicos poderiam ser utilizados para múltiplas funções, a partir do que Sérgio 

Ferro denominou de unidade dos espaços, baseado no que era por ele compreendido como uma 

“unidade fundamental da atividade humana” 42 . Para o arquiteto, o termo mais apropriado 

proposto, no lugar de simplificação, seria economia: “‘economia’ de meios para a formulação de 

uma nova linguagem” (FERRO, 1963/ 2006:34).  

Para Pedro Arantes (2006), este texto “Proposta Inicial para um debate” esboça um 

programa estético e político inicial, a “poética da economia”, a partir do questionamento das 

possibilidades de conciliação entre progresso e democratização, por conta das contradições 

entre capital e trabalho. Há uma atenção para as relações de produção, ao colocar em dúvida a 

confluência das necessidades populares e a busca pelo progresso. Assim, a chamada aos 

arquitetos para um comprometimento com o presente refletia-se em uma tomada de posição 

dentro da luta de classes, e indicava a união entre técnicos e trabalhadores, que se mostrará 

presente durante o percurso posterior de Sérgio. Por isso mesmo, não seria o caso de superar o 

subdesenvolvimento e de modernizar o país com referência aos países desenvolvidos.  Ao 

contrário, buscava-se assumir a condição nacional e tirar partido de suas possibilidades, ou seja, 

dentro dos recursos e dos limites existentes (KOURY, 2003).  A arquitetura deveria estar calcada 

nos limites da realidade nacional, e emergir sobre estas bases, como propõe Sérgio: 

“Assim é que do mínimo útil, do mínimo construtivo e do mínimo didático 
necessários, tiramos, quase, as bases de uma nova estética que poderíamos 
chamar a poética da economia, do absolutamente indispensável, da eliminação de 
todo o supérfluo, da ‘economia’ de meios para a formulação da nova linguagem, 
para nós, inteiramente estabelecida nas bases de nossa realidade histórica” 
(FERRO, 1963:36).  
 

A participação, nesta oportunidade, indicava uma união entre o trabalhador e o artista – 

talvez como parte do ideal cultural peculiar a este período –, já numa busca por permitir que o 

processo construtivo dos trabalhadores no canteiro seja a base da expressão.  É importante 

ressaltar que discussão sobre a valorização do saber popular e a possibilidade de confluência 

entre artista e “povo” também havia sido empreendida por Flávio Motta neste momento. Em 

especial, suas colocações a respeito do Art Nouveau provavelmente exerceriam influência nos 

pensamentos de Sérgio Ferro, que havia sido seu aluno e assistente. De acordo com Ana 

Carolina Ribeiro, Flávio Motta teria proposto uma análise que consistia em: 

“situar o ornamento historicamente, identificando nele um papel conciliador, 
unificador, um ‘meio termo entre aquilo que parecia artifício – a técnica, vontade de 

                                                           
42 Estas noções devem ser compreendidas como parte fundamental da busca por economia empreendida por Sérgio. 
Ao partir do entendimento e da categorização das atividades vitais e sociais humanas, os espaços poderiam ser 
concebidos de uma nova maneira, a fim de reunir funções afins num mesmo ambiente, otimizar os espaços mais 
privativos e privilegiar os comunitários. 
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forma imposta à realidade – e aquilo que se manifestava no homem, como 
necessidade psicológica e emocional de espontânea comunhão com a natureza’” 
(RIBEIRO, 2010:85).  
 

O ornamento, nesse sentido, expressaria a união entre “razão” e “sensação”, arte e 

ciência. Flávio Motta procuraria, então, aproximar dois elementos colocados em tensão: o 

ornamento e a construção, o artesanato e a indústria. A possibilidade de articulação entre os 

dois estaria relacionada à ideia de “forma” e “conteúdo”, a saber, representação/ resultado de um 

pensamento lógico, e objeto representado/ natureza. Tratar-se-ia, portanto, de uma maneira de 

atingir um movimento intermediário, que associaria as conquistas técnicas e científicas, por um 

lado, e a arte engajada à condição humana, ao ambiente, à paisagem, à atmosfera, por outro 

(RIBEIRO, 2010). Ademais, também com influências do Arts and Crafts de Willian Morris, Flávio 

Motta entrevia, na valorização do artesanato, a possibilidade de síntese entre a tradição nacional 

e a técnica moderna, e um meio de reconciliação entre as artes (arquitetura, pintura, escultura, 

artes aplicadas), uma vez que a arquitetura “condensaria” os diversos tipos de manifestação 

artística: 

“Restaurar a unidade das artes significa, também, restaurar a relação entre arte e 
sociedade, recuperando a noção de uma arte ‘que vive numa sociedade que ela 
conhece’. Assim, essa ideia aparece indissoluvelmente ligada à defesa da arte com 
um sentido social. A cisão entre o sensível (o subjetivo, individual, que inicialmente é 
expresso pelo ornamento) e o construtivo (o objetivo, diretamente determinado pelas 
exigências materiais) é associada ao distanciamento entre o artista e o povo” 
(RIBEIRO, 2010:89).   
 

O destaque concedido ao artesanato não pressupunha, entretanto, um retorno ao 

passado e a negação do progresso técnico e da industrialização: a elaboração de uma “tradição 

nacional” pautar-se-ia tanto no passado histórico quanto em uma tradição a ser construída no 

presente. Como observado por Ana Carolina Ribeiro, tratava do início da preocupação com uma 

moral construtiva, ou seja, com o saber-fazer de uma classe trabalhadora. A “consciência da 

técnica” – noção compartilhada, em certos aspectos, por Lina Bo Bardi e Vilanova Artigas – a ser 

pensada dentro dos parâmetros nacionais, em Motta aparece como uma crítica aos termos 

“maquinistas” e “cientificistas”, e como uma tentativa de síntese, através da qual a técnica e o 

funcional seriam absorvidos pela “espontaneidade e ardor da arte primitiva”, popular e coletiva; o 

saber-fazer tradicional revisaria e requalificaria o saber-fazer industrial (RIBEIRO, 2010). 

Com efeito, em contraposição ao despojamento da arquitetura moderna, Sérgio Ferro 

consideraria a ornamentação da arquitetura eclética como a possibilidade de uma produção 

“honesta”, a explicitar as passagens construtivas e a ação, ou subjetividade, do trabalhador da 

construção. Como diria Sérgio, posteriormente: “Ora, o trabalho livre, para manifestar sua 
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liberdade, pode prolongar a operação necessária com uma extrapolação, de sua própria lógica 

com harmônicos, ecos, que a comentam e exaltam: o ornamento autêntico” (FERRO, 2008) 43. O 

ornamento, que não se confundiria com o revestimento (mascaramento), manifestaria a 

“expansão” e “expressão” do gesto do trabalhador em seu trabalho. No entanto, a crítica ao 

ornamento não chega a ser desenvolvida de maneira muito aprofundada nos textos e no 

discurso de Sérgio; em geral, aparece comentada brevemente em algumas passagens, quando 

expressa a preocupação com o trabalho e com a subjetividade do operário da construção. 

Em “Proposta Inicial para um debate”, estão colocadas as premissas da “poética da 

economia”, ainda associadas à crença nas possibilidades pela via da industrialização e da pré-

fabricação 44 . Segundo Koury (2003), as propostas presentes neste texto, sintetizadas na 

expressão “poética da economia”, teria equivalente no manifesto “Uma estética da fome” 45 de 

Glauber Rocha, de 1965. Neste texto já estariam presentes dois aspectos importantes para 

compreender o discurso de Sérgio, Rodrigo e Flávio: suas divergências em relação ao que era 

propugnado por Vilanova Artigas – seu crédito incondicional ao desenvolvimento tecnológico – e 

a crença nas potencialidades do trabalho coletivo, que acabariam com distinção entre arquiteto e 

operário. Segundo Ângela Maria Rocha 46 , tais dimensões estéticas defendidas por estas 

reflexões não seriam encontradas em nenhum de seus textos posteriores, que se tornariam cada 

vez mais teóricos. 

Neste mesmo momento, algumas experiências de Flávio Império no teatro teriam 

acenado para outro caminho. Tratava-se de um momento em que Flávio, com poucos meios e 

recursos, teria se dedicado à criação a partir de elementos simples, elementares e precários. O 

clima era propício: marcado pela emergência do Cinema Novo e do Centro Popular de Cultura 

(CPC), que mostravam que “a partir dos elementos mais simples não era apenas possível fazer 

                                                           
43 Entrevista a Felipe Contier, em 2008. 

44 Neste momento, ainda havia uma confiança na possível industrialização, muito embora isso se expressasse pela 
economia dos meios. Posteriormente, o grupo passará a defender o “miserabilismo”, já mostrando um 
distanciamento com as expectativas com a indústria nacional, e passando a defender a prática dentro dos limites e 
das restrições do país. 

45 Neste texto-manifesto, Glauber Rocha anuncia a fome e miserabilismo como maneiras de expressar a própria 
singularidade da realidade nacional, no Cinema Novo, sem mascaramentos e disfarces: “A fome latina, por isto, não 
é somente um sintoma alarmante: é o nervo de sua própria sociedade (...) nossa originalidade é nossa fome e nossa 
maior miséria é que esta fome, sendo sentida, não é compreendida (...). Este miserabilismo do Cinema Novo 
opõem-se à tendência do digestivo, preconizado pelo crítico-mor da Guanabara, Carlos Lacerda: filmes de gente 
rica, em casas bonitas, andando em automóveis de luxo; filmes alegres, cômicos rápidos, sem mensagens e de 
objetivos puramente industriais. (...) A definição é esta e por esta definição o Cinema Novo se marginaliza da 
industria porque o compromisso do Cinema Industrial é com a mentira e com a exploração  (ROCHA, 1965/ 
1979:16-17).  

46 No texto “No horizonte do possível”, de 1988.  
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qualquer coisa, mas fazer qualquer coisa muito bem” 47. Era também um momento em que teatro 

encontrava-se sob influência de temas como a “desautomatização” e a “desnaturalização” do 

dramaturgo Bertold Brecht.   

A cenografia para “Morte e Vida Severina” 48, em 1960, em que Flávio Império teria 

procurado não apenas uma “solução formal, mas uma feitura significativa” (LIMA, 1997)49, seria 

simbólica neste sentido. De acordo com Sérgio, esta peça teria delineado alguns princípios 

gerais, mais essenciais, que direcionariam estes arquitetos para uma nova arquitetura:  

“Morte e Vida Severina foi para nós uma espécie de confirmação: materiais simples 
(saco de estopa engomado e amassado nas roupas, papel e cola nas caveiras de 
boi) transfigurados pela invenção lúcida convinham realmente mais ao nosso tempo 
que a contrafação de modelos metropolitanos. A ousadia do desvio no uso habitual 
de coisas e materiais, propondo metáforas visuais e faz-de-conta real, abria picadas 
para nossa arquitetura” (FERRO, 1995/ 2006:266) 50. 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 Segundo relato de Sérgio Ferro, em entrevista a Pedro Arantes em 2000, posteriormente publicada com o título 
de “Depoimento a um pesquisador”, em 2006, no livro “Sérgio Ferro: arquitetura e trabalho livre”. 

48 Autoria de João Cabral de Melo Neto, montada pelo Teatro Experimental Cacilda Becker e dirigida por Clemente 
Portella. 

49 In: “Flávio Império” / Renina Katz e Amélia Império Hamburger (orgs.), 1999. – (Artistas Brasileiros; 13). 

50 Texto “Flávio Arquiteto”, de 1995. 
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Este mesmo espírito desabrocharia na arquitetura: esboçava-se no pensamento do 

grupo a possibilidade de uma arquitetura que prezaria pela utilização de materiais simples, 

considerados mais condizentes com a conjuntura nacional e com sua base social, em detrimento 

de padrões internacionais e de um culto ao progresso. Mas este caminho de “procura do povo” 

não seria percorrido sem seus diversos meandros. 

 

* 

 

Em 1965, logo após o golpe militar, Sérgio, Rodrigo e Flávio publicam o texto 

“Arquitetura Experimental” 51 .  Este texto apresenta um sensível estreitamento das 

perspectivas colocadas pelo texto acima discutido, em grande parte em decorrência das 

restrições e impasses gerados pela instauração da ditadura. “Passado um ano do golpe militar, 

qualquer esperança de um desenvolvimento harmonioso das forças produtivas já não aparece 

sem desconfiança” (CONTIER, 2010) 52. Por isso mesmo, há uma ruptura com as expectativas 

de atuação mais abrangente e de maior alcance num período de transformações sociais no 

Brasil (ARANTES, 2006), não obstante ainda exista uma busca por meios de ação na 

“fragmentação”, como explicado pelos arquitetos, neste texto.  

Publicado originalmente na revista “Acrópole”, este artigo é composto por três 

passagens, em que Ferro, Lefévre e Império justificam seus caminhos de atuação, após o abalo 

ocasionado pelo golpe de 1964. Criticam a arquitetura enquanto obra de arte, a serviço de 

determinada classe, colocada como artigo de luxo, e repleta de formalismos, de elementos 

puramente estéticos, plásticos ou formais, que somente funcionariam como símbolos de status 

numa sociedade burguesa. Ao mesmo tempo, combatem a ausência de uma atuação social na 

arquitetura vigente, em que as práticas isoladas negligenciam uma percepção ampla e urbana do 

conjunto. Há uma angústia latente, em função da ausência de postura social do arquiteto e pela 

impossibilidade de uma atuação unívoca na realidade, não fragmentada pelo sistema. Sérgio 

Ferro critica que as verdadeiras atribuições que caberiam ao profissional de arquitetura têm sido 

negligenciadas em virtude das demandas de mercado, do capital financeiro ou de necessidades 

puramente técnicas, além de certa subserviência ao capital internacional. Seria a partir desta 

perspectiva que os problemas reais e concretos da sociedade estariam sendo encarados.  

                                                           
51 Em edição especial da revista “Acrópole” (nº 319), dedicada à produção destes três arquitetos. 

52 Em publicação do GFAU “A História da arquitetura vista do canteiro: três aulas de Sérgio Ferro”, de 2010, que 
compilava aulas ministradas por Sérgio Ferro na FAUUSP em 2004, com o posfácio escrito por Felipe Contier. 
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Não obstante este inconformismo, ainda é manifesto, na fala desses arquitetos, a crença 

nas possibilidades “alternativas” de desempenhar sua função social, uma vez que, como 

indicado no texto de 1963, a atuação na contradição era encarada não somente como única 

opção viável, mas também como possibilidade de explicitar, de denunciar, através da 

contradição e do paradoxo. Tratava-se de uma participação crítica no momento presente, ou, 

como Rodrigo Lefèvre explica neste texto, de uma postura modificadora dentro da lógica do 

processo de desenvolvimento. Neste sentido, “Arquitetura Experimental” seria um 

desdobramento daquele primeiro texto: desta vez, entretanto, os autores apresentavam a prática 

propriamente dita, ou seja, os princípios e pressupostos aplicados nas obras mais importantes. 

Apesar da inquietação ocasionada pelo golpe, e enquanto ainda alimentavam certas esperanças, 

o tipo de atuação abrangente era substituído aí por uma ação tática que procurava agir nas 

contradições inerentes à lógica própria do sistema. Perante o estreitamento das perspectivas, 

uma estratégia de ação. 

Além disso, seria uma possibilidade de experimentação, através de um tipo de 

“arquitetura de laboratório”, fruto das pequenas formas de atuação encontradas pelo grupo, e 

encaradas como possibilidades de exploração em diversos sentidos, em termos técnicos, 

espaciais. Para Sérgio, havia a intenção de transformar, mas, tendo em vista o estreito 

panorama de atuação, “ensaiava-se”, em projetos para familiares e amigos, com outros objetivos 

em mente: “Quem eram nossos clientes? Gente que tinha casa grande enquanto estávamos 

pensando num outro cliente, aquele que não existia – o povão” (FERRO, 1986/ 2006:262). 

Ademais, experimentação e denúncia seriam tratadas de maneira articulada, como explica 

Sérgio Ferro (1965/ 2006:39): 

“Denunciam as contradições mais graves em cada caso através da clara e evidente 
expressão dos artifícios necessários para contorná-las. Simultaneamente, fazendo 
papel de arquitetura de laboratório, ensaiam inúmeras possibilidades técnicas e 
espaciais, numa atitude de espera e estímulo de transformações sociais profundas”. 
“A fisionomia geral é heterogênea – não há como encontrar linguagem harmônica 
em tempo essencialmente desarmônico”. 
“Mas, e é o essencial, procura participar, dentro de um pensamento eminentemente 
crítico no momento presente”. 

 

Como se sugere nesta passagem, uma vez que a capacidade de ação do arquiteto 

aparecia comprometida pelas regras do mercado, que acabavam por fragmentar e isolar as 

propostas, esta atuação passaria a se desenvolver de maneira diversificada, expressando-se em 

diversas áreas: pintura, teatro, cinema, literatura etc. até a publicação de textos críticos, debates. 

Para Rodrigo Lefèvre, com vistas a superar esta condição marginalizada do arquiteto, os 

profissionais conscientes e engajados passariam a buscar outras alternativas de atuação não 
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estritamente ligadas à construção. Este tipo de atuação dispersa, se consciente e atenta, poderia 

permitir um maior conhecimento da realidade e sua interpretação, e proporcionar alternativas de 

superação desta condição. Hugo Segawa nos explica, em “Arquiteturas do Brasil 1900-1990” 

(1998), que, em parte, este fato de Sérgio, Rodrigo e Flávio se dedicarem às mais variadas 

atividades talvez fosse uma decorrência da própria formação na FAUUSP neste momento, que 

prezava por um profissional arquiteto de visão abrangente, engajado nas mais diversas 

atividades, e apto a atuar e deveras transformar sua realidade. Mesmo a busca de uma 

arquitetura e de um urbanismo que promovessem uma sociedade democrática seria em grande 

parte tributária do pensamento em certo sentido enunciado nesta época. 

Os projetos arquitetônicos realizados pelo grupo, até então, tentariam demonstrar o que 

entendiam por “poética da economia”, assim como suas essenciais distinções dos princípios da 

arquitetura moderna conforme estavam sendo apropriados neste momento 53 . Este 

distanciamento com relação às propostas modernas não se efetivaria de maneira abrupta, mas 

poderia ser percebida na medida em que as obras eram apresentadas, dentro de seus principais 

conceitos: Residência para Marietta Vampré, Residência para Albertina Pederneiras, Residência 

para Helladio Capisano, Residência para Boris Fausto, Residência para Bernardo Issler. Muito 

provavelmente por este motivo, no texto, as obras não foram apresentadas rigorosamente em 

ordem cronológica, mas, antes, prezando-se por expor a transição e a evolução do pensamento 

e dos princípios destes arquitetos. As primeiras experiências revelariam a dificuldade de 

trabalhar com a industrialização ainda pouco madura e as contradições encontradas neste tipo 

construção. Por outro lado, o último projeto apresentado – a Residência Bernardo Issler – 

praticamente inaugura uma nova perspectiva do grupo: o “miserabilismo” 54 e o trabalho com 

abóbadas. Diferentemente de “Arquitetura Experimental”, respeitaremos a ordem cronológica de 

produção das obras, e aproveitaremos este momento para realizar, igualmente, alguns balanços 

destas propostas. 

                                                           
53 Pedro Arantes nos esclarece a este respeito: “Depois da experiência fracassada na utilização de componentes 
industrializados para vedação de uma de suas casas [Residência Boris Fausto], os três arquitetos decidem explorar 
as possibilidades da racionalização das técnicas e materiais populares e tradicionais, despreocupados com qualquer 
‘ modernidade construtiva’ – ‘a melhor técnica, em determinados casos, nem sempre é a mais adequada’. É com 
essa posição heterodoxa, contrária ao que postulavam os modernos, que Sérgio ia realizar então a primeira casa 
em abóbada do grupo, em 1961, em Cotia, com intenção de investigar alternativas para a habitação popular” 
(ARANTES, 2006:10-11). Este mesmo percurso também é observado por Ana Paula Koury: “Esses projetos 
representam o percurso das pesquisas construtivas e espaciais do grupo, desde as grandes coberturas em laje 
plana até o desenvolvimento de tecnologia de produção das abóbadas” (KOURY, 2003:71). 

54 Com influências do Cinema Novo e das experiências no teatro, tratava-se de trabalhar com os limites restritos e 
precários de uma realidade nacional. 
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A Residência em Perdizes para Helladio Capisano (São Paulo, 1960) seria uma das 

primeiras projetadas em conjunto por Sérgio Ferro e Rodrigo Lefèvre. O projeto consiste em uma 

grande laje da cobertura apoiada em quatro empenas laterais. Em termos de espaço, a busca 

por integração, economia e flexibilização foi possibilitada pela utilização de divisórias em madeira. 

Prezou-se pela continuidade e conexão entre os espaços internos e externos, que é garantida 

pela interpenetração de pisos, conformando um amplo jardim interno à residência. Os espaços 

privativos e destinados às atividades vitais foram reduzidos ao mínimo necessário, dando 

preferência aos ambientes de uso coletivo. As placas móveis que constituem a cobertura do 

núcleo central disporiam um convite à penetração da luz, que passa a participar da conformação 

da volumetria do conjunto e confere a continuidade espacial. Ao descrever este projeto, Sérgio 

comenta que o estreito campo de atuação do profissional arquiteto faz com que a arquitetura 

seja a expressão de um manifesto: 

“A arquitetura, hoje, poderia realizar o espaço de um outro tempo, mais harmônico, 
mais franco, menos comprometido com a ordem de ideias vigente. ‘Em tempo de 
guerra’ talvez valham mais certas colocações, ainda que utópicas, cuja configuração 
contenha anseios e perspectivas de futuro” (FERRO, 1965/ 2006:42).  
 

De acordo com Ana Paula Koury (2003), outras soluções construtivas inventivas também 

foram projetadas em detrimento da utilização estrita de peças industrializadas, caracterizando o 

que viriam a ser a produção e o partido da Arquitetura Nova. Como exemplo, as placas móveis 

que compõem os quebra-sóis da cobertura utilizam-se de catracas e correntes de bicicletas. 

Soluções semelhantes a esta seriam encaradas por Sérgio Ferro como a busca pelo “detalhe 

modificador”, ensinamento do mestre Artigas, porém iniciando uma investigação num caminho 

oposto, não completamente vinculado à indústria.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

fig.  4 [esq. e dir.] 
Rodrigo Lefèvre 

e Sérgio Ferro, 
Residência para 

Helladio 
Capisano, 1960.  

Fonte: Revista 
Acrópole 319, 

1965; KOURY, 
2003. 
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Em 1961, Sérgio Ferro projetaria a Residência no Butantã para Boris Fausto (São 

Paulo, 1961), uma de suas obras mais emblemáticas, pois simbolizaria, ao mesmo tempo, o 

fracasso de uma expectativa e a transição para um novo caminho: 

“O próprio momento brasileiro pediu o exame de caminhos novos; um leve indício, 
hoje desaparecido, de transformações sociais mais profundas, sugeriam ao arquiteto 
preparar-se para um exercício diferente da profissão. A racionalização de técnicas 
populares e a adaptação do desenho à produção industrial eram necessárias para 
as prováveis e diferenciadas solicitações” (FERRO, 1965/ 2006:43). 
 

Trata-se de uma grande cobertura plana única apoiada num núcleo central de quatro 

pilares, deixando livre o restante da laje em balanço. Maior do que a área da residência 

propriamente dita, esta cobertura conforma uma série de terraços cobertos em seu exterior. 

Houve a preocupação com a economia e a flexibilização dos espaços, de tal modo a romper com 

as divisões utilitárias convencionais e o programa da moradia tradicional. Do mesmo modo, a 

modulação rigorosa e as instalações elétricas aparentes deveriam otimizar a construção e 

facilitar sua manutenção. Esta excessiva racionalidade seria compensada, no entanto, pela 

 
 

fig. 5 [esq., dir.] 
Rodrigo Lefèvre 
e Sérgio Ferro, 
Residência para 
Helladio 
Capisano, 1960.  
Fonte: KOURY, 
2003; 
GUIMARÃES, 
2006. 
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fluidez e mobilidade garantida pelas divisões internas e externas (fossem elas placas móveis, 

divisórias, venezianas, brise-soleils, armários ou portas), a fim de organizar livremente os 

espaços. Mantinha-se o partido de continuidade, penetrabilidade e flexibilidade não somente 

entre os ambientes internos, mas igualmente entre interior e exterior. Sua aparência externa 

expressa, segundo Arantes (2002:73), um ar severo: “A sensação é de que estamos diante de 

uma máquina — estética industrial para uma casa construída industrialmente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

fig. 6 [esq. e dir] 
 Rodrigo Lefèvre 

e Sérgio Ferro, 
Residência para 

Boris Fausto, 
1961.  Fonte: 

KOURY, 2003; 
Revista Acrópole 

319, 1965. 
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Na perspectiva de Yves Bruand (2003), esta residência evidenciaria uma combinação 

entre certa descendência do brutalismo inglês – seu didatismo e sua busca por mostrar os 

artifícios construtivos empregados – e da “Escola Paulista” 55 – pelo aspecto pesado e rígido de 

suas estruturas. No entanto, a preocupação com a aparência impecável do concreto é 

substituída pela brutalidade no tratamento do cimento, a fim de deixar aparentes seus traços de 

feitura. Como enfatiza o autor, neste projeto o papel do arquiteto teria se tornado duplo: 

conceber uma simples estrutura (a cobertura e seus apoios), para depois se tornar um 

desenhista industrial, a detalhar meticulosamente todos os acabamentos. Segundo Bruand, 

Ferro teria investido principalmente neste segundo papel do arquiteto, na expectativa de que o 

crescimento das demandas engendraria um desenvolvimento do mercado de arquitetura popular. 

Esta residência foi, em sua maioria, construída com elementos pré-fabricados, 

produzidos industrialmente. Apesar da minúcia no desenho dos detalhes e na busca por 

soluções, a frustração decorreu substancialmente pela dificuldade de se trabalhar com uma 

industrialização nacional ainda incipiente e imatura. Os principais problemas apontados pelo 

próprio arquiteto não foram decorrentes de uma mão-de-obra inexperiente, mas sim da própria 

carência de qualidade das peças industrializadas56. A falta de rigor de padronização das peças 

acarretava adaptações no próprio canteiro, o que mais dificultava do que otimizava a produção.  

Ainda foi um projeto que acreditou nas possibilidades de compatibilização entre um 

projeto de moradia e a industrialização nacional. Sua preocupação, neste momento, era buscar 

uma alternativa para a questão do acesso à habitação e às possibilidades de sua produção em 

massa. A aposta na industrialização, neste sentido, associava-se à ânsia por possibilitar uma 

produção rápida e em larga escala, a partir de uma racionalidade e economia de meios. 

                                                           
55 Conforme denominado pelo autor em “Arquitetura Contemporânea no  Brasil” (BRUAND, 2003) 

56 Vide publicação na revista “Acrópole”, de 1965. 

 

fig. 7 [esq. e dir.] 
Sérgio Ferro, 
Residência para 
Boris Fausto, 
1961.  Fonte: 
Revista Acrópole 
319, 1965. 
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Com os problemas obtidos na construção da residência Boris Fausto, provenientes da 

industrialização ainda imatura, e de dificuldades de trabalhar com pré-fabricados, os três 

arquitetos passam a buscar soluções nas técnicas e no saber popular, através de sua 

racionalização. Neste momento, as abóbadas tiveram grande destaque. Como vimos, a 

formação destes arquitetos estava imersa num ambiente de crença no progresso e na 

racionalidade industrial, de tal modo que os três, em certo sentido, caminharam na contramão, 

em busca de respostas nos saberes tradicionais e populares. Sérgio posteriormente comenta, no 

texto “Reflexões sobre o brutalismo caboclo”, de 1986, que as Casas Jaoul de Le Corbusier, de 

1952 em Paris, teriam apontado para uma alternativa:  

“Esse projeto salientou realmente uma boa técnica, a abóbada de tijolo cerâmica. 
Uma técnica popular antiga que ele utilizou e através da qual abriu um caminho. Até 
esse momento, falava-se muito em industrialização, em progresso tecnológico. De 
repente, Le Corbusier recupera nessas casas uma técnica velha, popular, que 
permitia tudo isso que afirmei há pouco” (FERRO, 1986/ 2006:258). 
 

Sérgio referia-se à possibilidade de participação ativa do saber operário na concepção e 

construção da obra, como uma perspectiva mais humana, ética e política. Outras experiências 

com abóbadas também teriam indicado para esta opção formal, como, por exemplo, alguns 

projetos do arquiteto norte-americano Marcel Breuer. Não obstante, a novidade da utilização da 

abóbada pelos três arquitetos estaria justamente na crítica realizada ao canteiro de obras.  

É importante ressaltar que Sérgio tinha como perspectiva o canteiro de obras como o 

local propício para a realização de uma revolução, haja vista que, nele, estariam presentes uma 

das piores condições de trabalho, as maiores jornadas de trabalho, doenças e acidentes. “É o 

lugar que se reúne o maior conjunto de explorações no nosso sistema” (FERRO, 1986/ 

2006:260). Seria impossível pensar numa transformação das condições de trabalho sem se 

pensar numa alteração radical das relações de produção, das técnicas de trabalho e dos 

materiais empregados. Nesse sentido, o canteiro funcionaria como um “microcosmo” da 

realidade, como indicado na dissertação de Angélica da Costa (2008).  

As abóbadas significariam economia em diversos sentidos: sua forma permitia menores 

esforços possíveis e maior estabilidade por conta de sua própria estrutura. Como os esforços 

existentes eram praticamente os de compressão, os materiais a serem utilizados seriam mais 

baratos; a mão-de-obra, por sua vez, seria capaz de construir com certa facilidade, já que a 

abóbada envolvia uma execução relativamente simples. A economia seria tanto na utilização dos 

materiais quanto na produção (KOURY, 2003).  

Em termos espaciais, a abóbada ainda nos remetia à cobertura única dos projetos de 

Vilanova Artigas, sob a qual os espaços internos eram dotados de certa liberdade e 
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flexibilidade57. Ainda sob outra perspectiva, ao unificar a vedação, a estrutura e a cobertura, a 

abóbada sintetizaria o símbolo de um abrigo primordial.  

Por outro lado, as abóbadas também envolviam uma dificuldade de apropriação de seu 

espaço lateral, de uso restrito. Este espaço ficou destinado, em sua maioria, à colocação de 

mesas, bancos e bancadas, o que teria direcionado o programa no sentido longitudinal (KOURY, 

2003). Não obstante, a grande altura nas áreas centrais da abóbada também proporcionava 

soluções em duplo pé direito, como os mezaninos ou a colocação da caixa d’água. Às abóbadas, 

também poderiam ser acoplados dispositivos para iluminação e ventilação interna, tais como 

rasgos na cobertura, domus de iluminação zenital. Estas soluções serviriam, além disso, como 

recursos de integração entre os espaços. De acordo com o próprio Sérgio Ferro: 

“Por ser uma tecnologia simples, barata e facilmente generalizável, era ideal para a 
casa popular. Além disso, a abóbada permite a construção no canteiro em 
condições bem melhores. Uma vez realizada a cobertura, o resto é feito dentro, de 
maneira mais cômoda. Há também uma mudança na maneira de projetar. A 
abóbada exige uma transformação na planta, na organização do espaço interno e no 
modo de viver. A abóbada, praticamente, força a se fazer isso. Não se pode 
executar uma casinha com três quartos, um banheiro e uma cozinha como num 
apartamento e cobrir com uma abóbada, fica completamente absurda. Outro 
aspecto a considerar é a simplicidade do material empregado. (...) O projeto de 
estrutura era uma fórmula matemática numa folhinha demonstrando não ser preciso 
colocar ferro. A fôrma de madeira já era a estrutura da casa, esse sentido inclusive é 
que fica baratíssima” (FERRO, 1986/ 2006:259). 
 

A primeira utilização da abóboda ocorreria na Residência Simão Fausto (Ubatuba, 

1961), de Flávio Império. Trata-se da primeira casa em abóbada, construída concomitantemente 

à residência para Boris Fausto. Foi concebida em oito módulos de abóbadas catalãs, a partir de 

produção manufatureira e de tijolos e materiais locais, e prezando pelo desenho dos elementos 

funcionais mais relevantes, com “influências cruzadas de Le Corbusier e Artigas” (FERRO, 1995/ 

2006:267) 58 . Nesta residência, como decorrência de sua experiência em otimização de 

pequenos espaços por sua atuação como cenógrafo, Flávio Império também se utilizou de 

“equipamentos funcionais” 59 , como reentrâncias em paredes que conformam, por um lado, 

aparadores, e, por outro, espaços para mobiliários. Havia uma busca por economia e integração 

espacial entre interior e exterior, de modo a fazer com que a residência se mesclasse com seu 

                                                           
57 Ainda que, espacialmente, as abóbadas funcionassem mais como módulos, a serem reproduzidos de maneira 
seriada, e quantitativa, do que propriamente em termos qualitativos, como uma extensão espacial. 

58 No texto “Flávio Arquiteto”. 

59  Ângela Maria Rocha (1988) nos explica que a utilização de equipamentos funcionais consistia em conferir 
utilidades múltiplas a um mesmo elemento, a fim de promover o “mínimo útil”. Por exemplo, mobiliários ao mesmo 
tempo funcionam como divisórias e definem ambientes; um parapeito que se prolonga de modo a conformar uma 
bancada, cuja continuidade, por sua vez, constituiria um patamar da escada; o guarda-corpo que conforma um 
espaço para sentar. Ou seja, cada espaço torna-se útil, ao mesmo tempo em que propicia a contemplação. 
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entorno. Em certa medida, isto é permitido pela continuidade entre as varandas interna e externa, 

e pelo teto-jardim, que busca restituir a área verde do local e inserir a casa na paisagem, 

deixando-a quase “invisível” para quem olha da praia (ARANTES, 2002). Seu programa foi 

disposto transversalmente ao sentido das abóbadas, acompanhando a disposição sequenciada 

(lado a lado) dos oito módulos, de tal modo a praticamente todos os ambientes internos 

manterem o máximo de contato com o jardim externo. “Feita dentro das possibilidades locais, a 

Casa de Ubatuba tem como ponto de partida a ‘precariedade’: materiais simples e mão-de-obra 

pouco instruída” (ARANTES, 2002:68).  

Como descrito no texto que acompanha a apresentação deste projeto na revista 

Acrópole, toda a área construída teria sido restituída ao lote sob a forma de um terraço-jardim. A 

estrutura deste jardim seria a própria cobertura em abóbadas, construída com materiais 

constituintes de um repertório popular (tijolos das olarias locais), através do máximo emprego de 

mão-de-obra pouco especializada. Sua construção requeria um conhecimento convencional de 

assentamento de tijolos sobre uma estrutura de madeira. Para Bruand (2003), este teria sido um 

dos grandes exemplos de demonstração de um brutalismo local que, a despeito do internacional 

e de uma linguagem formal rígida, seria capaz de expressar um estado de espírito. Trava-se um 

diálogo entre o aspecto maciço da construção e sua ampla permeabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

fig. 8 [esq. e dir.] 
 Flávio Império, 

Residência para 
Simão Fausto, 

1961.  Fonte: 
Revista Acrópole 

319, 1965. 
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Um detalhe bastante ressaltado por Sérgio Ferro com relação a este projeto é a 

presença de uma grande gárgula na fachada principal (o ornamento), que expressa uma tensão 

entre o estritamente necessário e o mais que necessário; introduz o pensamento projetual 

subjacente e orienta o espectador/ usuário para um tipo de leitura da obra. Seria a síntese do 

próprio espaço significativo: 

“espécie de objeto lógico, (...) a calha corporifica o diagrama do escoamento das 
águas pluviais, varia com a variação dos espaços que sobrevoa, protegendo as 
janelas dos respingos nas jardineiras, deixando lugar para gárgulas diretas no 
terraço, onde cilindros com pedregulhos não causam este inconveniente. Questões 
simples, mas atendidas rigorosamente, como no resto do projeto. Mas o ‘objeto 
lógico’ se inflama, cresce e escapa da pura serventia – e se faz canto do rigor” 
(FERRO, 1995/ 2006:267). 
 

Estas idéias seriam desenvolvidas, no mesmo ano, por Sérgio Ferro na Residência 

Bernardo Issler (Cotia, 1961).  Concomitante à Residência Boris Fausto, sua construção 

envolveu a utilização de elementos pré-moldados a conformarem uma curva catenária: vigotas 

de concreto dispostas longitudinalmente, em relação à cobertura, sobre a armação em madeira 

(moldes), a serem posteriormente concretadas. Foi o primeiro projeto que efetivamente 

 

  

fig. 9 [esq. e dir.] 
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inaugurou a utilização das abóbadas enquanto concepção espacial e de princípios do grupo. 

Neste projeto, foram utilizados volumes em alvenaria apropriados à alocação de certos 

equipamentos (embutidos), que funcionavam também como delimitadores de espaços – os 

equipamentos funcionais. Os espaços internos foram delimitados por divisórias de madeiras; 

diversos móveis já aparecem inclusos na obra, fixos e construídos em tijolos, tais as camas, pias, 

armários, bancos, mesas. Os equipamentos hidráulicos deixados nas extremidades da frente e 

fundo permitiram a liberação das áreas centrais para espaços de convivência social e familiar, e 

funções coletivas (KOURY, 2003). A iluminação dos ambientes internos era realizada tanto pelas 

aberturas frontais da cobertura em abóbada, quanto por meio de aberturas laterais: a interrupção 

da cobertura a partir de certa altura – de modo que ela não chegava inteira até o chão – permitiu 

a instalação de caixilhos laterais. Para Pedro Arantes (2002), esta cobertura em abóbada seria 

um desdobramento da cobertura independente de Vilanova Artigas: unifica estrutura, cobertura e 

vedação, criando um espaço interno plenamente livre para utilização; por outro lado, demanda 

um conhecimento técnico muito mais simples e próprio do repertorio popular, o que a torna mais 

barata. Como sugere Sérgio Ferro (2006:44): 

“A melhor técnica, em determinados casos, nem sempre é a mais adequada. Há 
mesmo situações em que modernidade construtiva é fator secundário. Enquanto não 
for possível industrialização em larga escala, o déficit habitacional exige técnicas 
populares e tradicionais”. 
 

As soluções construtivas pensadas pelo grupo, em geral, não dispensavam a 

industrialização – sempre que possível eram utilizados elementos pré-fabricados ou pré-

moldados – e almejavam proporcionar o barateamento da obra, através da simplicidade de suas 

escolhas e soluções, e da rudeza dos acabamentos (FICHER, ACAYABA, 1982). Como ressalta 

Sérgio, a construção desta abóbada teria sido realizada em poucos dias, por um só homem, com 

vigas retas de tijolos furados, com o auxílio de cambotas de madeira. A cobertura independente, 

de raízes modernas, permitiria a livre adequação dos ambientes internos. Pretendia-se promover 

“um sistema de vida mais integrado e dinâmico, a mobilidade e economia espacial, podendo 

casa ambiente, desprovido de necessários excessos, ter mais de um uso” (FERRO, In Acrópole 

1965:39). O preço final desta construção, de acordo com o artigo, não teria ultrapassado metade 

da média geral das construções em São Paulo. Isto teria sido facilitado por certa disponibilidade 

de mão-de-obra (mesmo pouco especializada) e de materiais locais. “Pensada como um 

protótipo de casa popular, as soluções de piso, da caixilharia repetindo os outros projetos, tem 

por objeto o baixo custo” (BUZZAR, 2001:49). Havia uma intenção essencialmente experimental 

nessas primeiras residências do grupo, como indicado por Sérgio Ferro: 
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“Na verdade a casa do Boris Fausto de um lado e a do Bernardo Issler, de outro, 
são quase que experimentações teóricas a partir do Marx, do capítulo sobre a 
manufatura. A primeira foi uma experiência de manufatura heterogênea e a segunda 
de manufatura serial. A manufatura heterogênea se faz basicamente com peças 
industrializadas e montadas no canteiro, e a manufatura serial é a construção 
tradicional, feita in loco” (FERRO, 2000/ 2006:276).  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

fig. 10 [esq. e dir.] 
 Sérgio Ferro, 
Residência para 
Bernardo Issler, 
1961.  Fonte: 
KOURY, 2003; 
Revista Acrópole 
319, 1965. 
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fig. 11 
Sérgio Ferro, 
Residência para 
Bernardo Issler, 
1961.  Fonte: 
Revista Acrópole 
319, 1965.  
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Muito embora Yves Bruand (2003) estabeleça restrições sobre o rigor econômico desta 

residência, ao compará-la a uma verdadeira cela monástica, a riqueza deste projeto talvez 

provenha justamente das novas relações entre sujeito e objeto que tenha proposto. A utilização 

do sistema de abóbadas aspirava à humanização das relações de trabalho no canteiro e de um 

envolvimento por parte do operário da construção. Em termos do tipo de trabalho implicado em 

sua execução, a abóbada seria idealizada como um objeto concebido de maneira indissociável e 

unívoca com relação ao sistema de ações: primeiramente porque, mais do que otimizar o 

trabalho através da racionalidade construtiva, a abóbada estabeleceria uma íntima relação com 

certo conhecimento construtivo tradicional. Mas, sobretudo em virtude de o trabalho realizado 

permitir o desvio e o improviso, e, através disso, gerar uma articulação entre o saber (ou o 

pensar) e a ação, a se desdobrarem no objeto; todos se constituindo e se instaurando em 

concomitância. Como diz o próprio Sérgio, ao remeter-se a Hegel, tratava-se do imperativo de 

considerar forma (produto) e conteúdo (produção) de maneira intrínseca. Espacialmente, esta 

forma abrigaria, no canteiro, o lugar do trabalho coletivo organizado de maneira engajada, e 

semearia, nesta arena, um ambiente propício à expressão humana e ao trabalho livre. Tratava-

se de uma forma metafórica e poética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

fig. 12 
Sérgio Ferro, 

Residência para 
Bernardo Issler, 

1961.  Fonte: 
KOURY, 2003.  
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Tendo em vista essas perspectivas vislumbradas pela abóbada, algumas residências 

projetadas pelo grupo entre 1962 a 1964 aparentariam certo recuo e interrupção das 

experimentações. Estas obras estariam concentradas ainda em trabalhar com o máximo de 

racionalização da produção, a fim de otimizar o trabalho no canteiro. Na Residência no Sumaré 

para Marietta e Ruth Vampré (São Paulo, 1962), Sérgio Ferro e Rodrigo Lefèvre prezaram, 

novamente, pela racionalização da técnica e do processo produtivo. Isto envolvia trabalhar com 

as modulações dos materiais utilizados (estrutura e cobertura em concreto, e vedação em blocos 

de concreto estruturais), de modo a otimizar a produção, evitando desperdícios de trabalho e de 

materiais no canteiro de obras 60 . As instalações aparentes também buscavam facilitar sua 

posterior manutenção, a fim de minimizar os esforços. Por isso, também se optou por módulos 

hidráulicos independentes da cobertura e agrupados separadamente, como anexos à residência, 

de modo a racionalizar o percurso dos encanamentos61. Tudo era pensado de maneira atenta e 

comprometida com a realização do trabalho no canteiro durante a obra e também com as 

relações criadas entre o trabalhador e o objeto que se construía. De acordo com Koury (2003), 

esta obra poderia ser considerada um exemplo de organização no canteiro: suas etapas haviam 

sido cautelosamente programadas, de modo que certos componentes, como a caixilharia, 

pudessem ser encomendados mesmo antes da finalização da estrutura e da vedação. 

Havia uma tentativa de romper com a divisão usual do lote, através da conexão de dois 

lotes contíguos e da proposição de uma integração através de espaços livres. No texto de sua 

apresentação, há uma crítica à propriedade privada do solo, que fragmenta as propostas 

urbanas. O resultado é a unificação dos lotes, com integração do programa das moradias e 

criação de espaços de uso comum, de modo que os tradicionais fundos de quintal tornam-se 

áreas sociais, com jardim e salões comunitários. A rigidez da aparência e da forma e a frieza dos 

espaços são justificadas por Sérgio Ferro como decorrentes da máxima racionalização e 

economia. Como sugerem os arquitetos:  

“O lote urbano, absurda consequência da propriedade privada da terra e do 
atomismo das concepções de vida que orientam nossas estruturas, frequentemente 
exige artifícios arquitetônicos para a implantação de um espaço que ofereça 
condições mínimas de conforto e salubridade” (LEFÈVRE, FERRO, 1965:40). 

 

 

 

                                                           
60 De acordo com Ângela Rocha (1988), este tipo de construção já fazia parte de um repertório bastante comum na 
arquitetura paulista da época. O minucioso detalhamento realizado pelos arquitetos proporcionaria que, ao final da 
construção, não faltassem nem sobrassem blocos. 

61 Esta solução já havia sido utilizada por Vilanova Artigas em alguns de seus projetos. 
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fig. 14 [esq. e dir.] 
Rodrigo Lefèvre e 

Sérgio Ferro, 
Residência para 
Marietta e Ruth 
Vampré, 1962.  
Fonte: Revista 
Acrópole 319, 

1965; KOURY, 
2003. 
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fig. 13 
Rodrigo Lefèvre 

e Sérgio Ferro, 
Residência para 
Marietta e Ruth 
Vampré, 1962.  
Fonte: KOURY, 
2003; ROCHA, 

1988. 
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Sem embargo, em termos urbanos, as residências apresentam-se de certo modo 

ensimesmadas, fechadas com relação à estrutura da cidade, sem estabelecer muitas relações 

com o espaço exterior. Em certa medida, a preferência pela valorização dos espaços internos, 

em função das restrições impostas pelo lote, era proveniente de uma tendência que já vinha se 

expressando pela escola paulista de Artigas. Externamente apresentando ares introspectivos; 

por dentro, as habitações deveriam promover os espaços coletivos, a fluidez espacial e a 

integração, em detrimento dos espaços privados e da hierarquização (SEGAWA, 1997). 

Princípios semelhantes seriam empregados, novamente, na Residência no Itaim para 

Albertina Pederneiras (São Paulo, 1964). A priorização da racionalidade construtiva leva Sérgio 

Ferro e Rodrigo Lefèvre a proporem, em termos de processo construtivo, o que seria 

denominado como a “estética da separação”, que consistia basicamente na divisão do trabalho 

em equipes, cada qual a desempenhar determinadas funções62. A sobreposição dos trabalhos 

                                                           
62 Ou, como Sérgio descreveria posteriormente, uma “absoluta, quase maníaca atenção à sucessão lógica dos 
trabalhos (...) permitia ainda, a cada equipe de trabalho, não dividida pelos cronogramas habituais, não mutilada 
pelo desenho formal e autoritário, o desenvolvimento das melhores virtualidades de suas lógica imanente e o uso 
dos materiais adequados” (FERRO, 1995/ 2006:269).  

 

 

 

fig. 15 
Rodrigo Lefèvre 
e Sérgio Ferro, 
Residência para 
Marietta e Ruth 
Vampré, 1962.  
Fonte: Revista 
Acrópole 319, 
1965.  
 
Vistas frontais 

Detalhe escada 

Vista externa 

 

 

 



72 
 

entre as equipes seria evitada, a fim de otimizar o processo produtivo, muito embora a cada 

equipe fosse permitida a máxima expressão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que concerne aos seus espaços internos, mantinha-se um partido já apresentado nos 

projetos anteriores, a saber, o de questionar e alterar certas hierarquias, convenções e 

comportamentos. Por exemplo, esta residência carecia, propositalmente, de um corredor 

destinado à circulação entre os aposentos privativos, de tal modo que a acesso aos dormitórios 

deveria ser realizado através dos ambientes sociais. Como ressalta Ana Paula Koury, haveria 

uma dupla intenção: a economia dos espaços e a diluição das delimitações entre os espaços 

privados e os coletivos. De acordo com Sérgio Ferro (1965/ 2006:41): 

“A racionalização da construção em todos os setores é fundamental para uma 
arquitetura residencial econômica. A supressão de todos os elementos dispensáveis 
na obra não é suficiente. 
De significado maior é a organização do construir. A separação dos serviços, por 
exemplo, em tempos diferentes, evitando a superposição de trabalho e as 
interferências possíveis, é fator de redução considerável nos custos”. 

 

 

fig. 16 [esq. e dir.] 
Rodrigo Lefèvre e 

Sérgio Ferro, 
Residência para 

Albertina 
Pederneiras, 1964.  

Fonte: Revista 
Acrópole 319, 

1965. 
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O projeto foi pensado de maneira a favorecer a máxima simplificação e regularidade, 

com isso aproximando-se dos projetos anteriores. Houve o emprego de módulos que 

facilitassem as medidas, de elementos padronizados (os caixilhos) e com dimensões constantes 

(os blocos de concretos); as instalações elétricas e hidráulicas foram deixadas aparentes, de 

modo a facilitar sua manutenção; os acabamentos foram simplificados. Não obstante, diz Sérgio, 

apesar da rigidez e da austeridade do projeto, como decorrência da severa racionalização – a 

priorizar principalmente o processo produtivo – haveria um horizonte para criações ricas e 

inventivas, formais e expressivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda em 1964, Rodrigo Lefèfre e Sérgio Ferro executaram, entre outros não 

mencionados em “Arquitetura Experimental”, a Residência Cleômenes Dias Batista (São Paulo, 

1964).  A inovação, neste projeto, seria proporcionada pelo desenvolvimento, por Rodrigo, de 

uma alternativa aos amplos panos de vidro modernos.  Tratava-se dos caixilhos realizados com 

caibros de madeira (6x5cm) parafusados, de maneira simples e barata, e cuja execução poderia 

ser feita no interior do canteiro de obras. A vedação seria realizada com vidro (para iluminação) 

ou com chapas de madeira que permitem a ventilação.  

Seus espaços internos foram organizados a partir de um agenciamento de 

“equipamentos funcionais”, como nos projetos anteriores, de modo a integrar os ambientes e 

minimizar as áreas de circulação. Isto é favorecido pela opção estrutural: uma “caixa” estruturada 

por duas treliças, atirantadas por cabos de aço e apoiadas cada qual sobre um pilar de concreto; 

as lajes de piso e cobertura formam as bases de travamento dessas treliças. Em decorrência 

disso, possibilita-se uma grande área livre nos pavimentos térreo e superior. Novamente, o 

aspecto rígido e fechado da residência aparece de certa maneira compensado pela fluidez e 

integração dos espaços coletivos internos. 

 

fig. 17 
Rodrigo Lefèvre 
e Sérgio Ferro, 
Residência para 
Albertina 
Pederneiras, 
1962.  Fonte: 
Revista Acrópole 
319, 1965.  
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fig. 19 
Rodrigo Lefèvre, 
Residência para 
Cleômenes Dias 

Batista, 1964.  
Fonte: ROCHA, 

1988; Revista 
Acrópole 319, 1965.  
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fig. 18 [esq. e dir.] 
Rodrigo Lefèvre, 
Residência para 
Cleômenes Dias 

Batista, 1964.  
Fonte: ROCHA 
(1988); Revista 

Acrópole 319, 1965.  
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A Residência para Sylvio Bresser Pereira (no Morumbi, São Paulo, 1964), projetada 

por Sérgio Ferro e também não mencionada no artigo de 1965, seria considerada, por Ângela 

Maria Rocha (1988), como uma espécie de síntese e desenvolvimento das propostas anteriores. 

O programa da residência era amplo, e sua cobertura foi concebida em duas faixas de quatro 

abóbadas desencontradas; sua base estrutural, por certo rebuscamento formal, nos aludiria a 

algumas soluções da arquitetura moderna paulista. 

Ana Paula Koury (2003) também ressalta que, neste projeto, foram empregadas novas 

maneiras de iluminação e ventilação através da cobertura: de maneira zenital, através da 

utilização de domus, ou por meio de rasgos e dispositivos laterais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

fig. 20 
Sérgio Ferro, 
Residência para 
Sylvio Bresser, 
1965.  Fonte: 
KOURY, 2003; 
GUIMARÃES, 
2006.  
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A publicação original de “Arquitetura Experimental” na revista Acrópole, foi interposta 

pela apresentação (pelo arquiteto Nestor Goulart Reis Filho) do Plano para a Cidade Satélite, 

desenvolvido em 1964 por um grupo de arquitetos sob coordenação de Sérgio Ferro e Rodrigo 

Lefèvre – com a colaboração de Nestor Goulart – mas que não chegou a ser implantado. Trata-

se de uma de uma das experiências isoladas do grupo em termos de planejamento urbano, que 

esboçava algumas influências no sentido de revisão de algumas diretrizes modernas, à luz de 

algumas tendências próprias deste momento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

fig. 21 

Sérgio Ferro, 

Residência para 

Sylvio Bresser, 

1965.  Fonte: 

KOURY, 2003; 

GUIMARÃES, 

2006.  
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fig. 22 
Rodrigo Lefèvre 

e Sérgio Ferro 
(coord.), Plano 

para cidade 
satélite, 1964.  
Fonte: Revista 
Acrópole 319, 

1965.  
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fig. 23 
Rodrigo Lefèvre e 
Sérgio Ferro 
(coord.), Plano para 
cidade satélite, 
1964.  Fonte: 
Revista Acrópole 
319, 1965.  
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Consiste em um projeto residencial – espécie de “cidade dormitório” para os funcionários 

públicos – na rodovia Raposo Tavares, na região de Cotia, que, em termos gerais, parte de 

diversas premissas modernas numa tentativa de compatibilizar industrialização, habitação, 

organização urbana e um reestudo das possibilidades de articulação plástica e formal dos 

elementos urbanos (REIS FILHO, 1965). Prevista para ser ocupada por uma população de 

30.000 habitantes, em uma área de 240 habitantes por hectare, houve a escolha por um 

condomínio horizontal, sobre pilotis, a fim de liberar o solo e transformá-lo num enorme jardim, 

além de acompanhar a topografia. Este edifício comportaria igualmente as habitações e os 

espaços e equipamentos comunitários (serviços médicos, educacionais etc.), que se 

apresentariam espalhados de maneira a melhor atender às demandas.   

Deu-se preferência por certo zoneamento das atividades, com áreas de comércio e 

serviços próximas a rodovia, de modo a atender tanto os moradores quanto os habitantes da 

cidade; houve a separação entre os blocos de habitação e os passeios de pedestres, e a 

hierarquização das vias para veículos. A cidade seria envolta por um anel viário, a separar o 

trafego de veículos dos de pedestres; os caminhos e os espaços entre os edifícios seriam 

destinados a áreas de estar, de recreação e de lazer.  O plano geral consistia em sete núcleos, 

que convergiam para uma praça comum, que comportaria atividades culturais e recreativas, 

esportivas e comerciais. Os blocos dos edifícios foram modulados de modo a privilegiar tanto a 

utilização de peças industrializadas, quanto a possibilidade de diversificação dos tipos 

residenciais. O plano previa a construção em larga escala e a aplicação sistematizada de 

elementos industrializados, a fim de diminuir os custos e elevar a velocidade de execução.  

Segundo Humberto Guimarães (2006), o conjunto havia sido pensado segundo a 

hierarquização em três níveis: áreas de uso privado (habitações), uso público local 

(equipamentos, jardins e praça), e uso público regional (comércio e serviços ao longo da rodovia). 

A maior parte do solo seria destinada aos pedestres: ao longo do eixo longitudinal estariam 

distribuídos os principais equipamentos para o desenvolvimento da vida comunitária, de modo a 

promover a integração de diversos centros de interesse (REIS FILHO, 1965). Elevado sobre 

pilotis, o conjunto preservaria a maioria da vegetação local, e evitaria grandes deslocamentos de 

 

fig. 24 
Rodrigo Lefèvre 

e Sérgio Ferro 
(coord.), Plano 

para cidade 
satélite, 1964.  
Fonte: Revista 
Acrópole 319, 

1965.  
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terra; os edifícios se conectariam ao solo somente nos níveis dos pontos de acesso. Como diria 

Nestor Goulart: 

“Propuseram (...) um minucioso sistema para incrementar e concentrar as atividades 
culturais, recreativas e esportivas de ordem coletiva. Claro que essa atitude 
corresponde a um acréscimo de áreas comuns e um tipo de articulação em termos 
incompatíveis com as formas tradicionais de implantação dos edifícios e divisão e 
uso do solo” (REIS FILHO, 1965:24). 
 

Nesta mesma revista Acrópole de 1965, o texto de Sérgio, Rodrigo e Flávio seria 

precedido por outro, do mestre Vilanova Artigas, em que o autor contrapunha-se a qualquer 

clima de inquietação ou de frustração perante a ditadura militar. Intitulado “Uma falsa crise”, este 

artigo teria a intenção de negar a corrente interpretação de que o funcionalismo e a modernidade 

seriam interrompidos pelo golpe de 1964.  “Nem houve falência do funcionalismo, nem a 

arquitetura fechou-se em si mesma. Houve, sim, a superação de uma fase” (ARTIGAS, 1965/ 

2004:104). A técnica, afirma Artigas, também não se teria deixado dominar pelo capitalismo; a 

arquitetura, enquanto arte e arma para transformação do mundo, estaria ampliando seus 

horizontes para as mais diversas formas de expressão.  

Aí estaria colocada a primeira ruptura com Artigas, comprovada posteriormente com a 

réplica de Rodrigo Lefèvre, através do artigo “Uma crise em desenvolvimento” (1966) 63, no qual 

declaradamente opõe-se à visão do mestre, ao denominar as produções arquitetônicas deste 

período enquanto modismos, que não se colocavam a resolver os reais problemas sociais, como, 

por exemplo, o da habitação. Um falso processo de democratização instalava-se, ao passo que 

uma classe dominante estaria atuando no sentido de manutenção das “estruturas anômalas”, e 

os arquitetos estariam sendo progressivamente excluídos de uma vida pública, relegados ao 

isolamento. Estas colocações expressas por Rodrigo definiriam alguns elementos que seriam 

trabalhados por Sérgio Ferro, em 1967, no conhecido artigo “Arquitetura Nova”.   

 

* 

 

Como podemos perceber, durante o período de 1960 a 1964, grande parte das obras do 

grupo ainda deitava suas raízes na arquitetura moderna nacional predominante, de modo que 

era possível perceber uma tendência para elementos industrializados e para a racionalização da 

construção. Ainda assim, algumas questões importantes para estes arquitetos já estavam sendo 

expressas: a economia e a otimização, tanto na produção quanto em termos espaciais, a 

flexibilização dos espaços, a adaptabilidade etc.  

                                                           
63 Publicado na revista Acrópole nº 333 (p. 22-23), de 1966. 
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 Esta posição relativamente ambígua do grupo paulatinamente assumiria um caminho 

próprio e mais bem delineado. A desconfiança a respeito do efetivo potencial da modernização 

viria a tomar mais vigor com a aproximação de 1964 e através do contato com a construção de 

Brasília. Como recorda Sérgio Ferro 64 , tanto ele quanto Rodrigo Lefèvre haviam projetado 

diversas obras para a nova capital do país, e até então não faziam ideia das reais condições de 

trabalho que lá seriam encontradas: extremamente precárias e violentas. Principalmente, houve 

uma conscientização do descompasso entre o discurso desenvolvimentista e populista 

pronunciado por JK e a realidade miserável. Este marco da construção de Brasília seria 

identificado por Ferro como o momento em que, junto com Lefèvre, começaria a se dedicar à 

crítica em arquitetura. Tal posicionamento seria corroborado pelo ambiente propício de 

politização da época, principalmente após o golpe, em que as formulações teóricas passariam a 

aspirar a uma aplicação prática. Além disso, estes arquitetos indignavam-se ao observar uma 

arquitetura, que supostamente deveria atender aos problemas sociais mais abrangentes, sendo 

empregada em casas para uma classe abastada. 

A partir destas experiências realizadas no início da década de 1960, Lefèvre, Ferro e 

Império passariam a se mostrar mais avessos ao princípio desenvolvimentista vigente, e 

estabeleceram a mesma relação com inovações que estavam na contramão do suposto 

desenvolvimento industrial existente, por meio da utilização dos recursos possíveis dentro do 

contexto nacional e constituintes de um repertório popular. Tornava-se mais evidente a 

necessidade de formulação de um projeto baseado efetivamente no processo de manufatura 

nacional, no uso de materiais baratos e na aplicação de técnicas construtivas elementares e 

dependentes de poucos recursos. A variação fundamental, em termos construtivos, técnicos e 

espaciais, seria esboçada a partir das residências Simão Fausto e Bernardo Issler: a concepção 

da abóbada. A partir dela, também se tornariam mais fortes as questões do trabalho no canteiro 

e da participação. O desenvolvimento dessas idéias viria a se tornar característica marcante das 

produções do grupo no período subseqüente.  

 

 

 

transição e crítica 

“(...) a exigência de racionalidade construtiva, que se havia aplicado ao produto 
arquitetônico, é levada mais adiante, e aplicada também ao próprio processo real no 
canteiro, quando então – através das relações de poder entre projetista, 

                                                           
64 Em entrevista a Serapião, em PROJETODESIGN Edição 314, abr 2006. 
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responsáveis, operários etc. – a celebrada racionalidade moderna se revela um 
ápice de irracionalidade” (SCHWARZ, 1987:110) 65. 
 

Dentro deste processo de revisão do espírito desenvolvimentista e da função do 

arquiteto, uma experiência marcante para o amadurecimento teórico-conceitual de Sérgio Ferro 

teria sido sua participação em um dos “Seminários Marx” 66, realizados na Faculdade de Filosofia 

na Rua Maria Antônia, em São Paulo. Estes seminários consistiam em reuniões de leitura de “O 

Capital”, que passaram a ser organizados a partir de 1958 67 . Desde o primeiro seminário, 

apostava-se numa revisão e reinterpretação de Marx (uma leitura conceitual e filosófica), nos 

termos das dinâmicas e das demandas locais (nacionais). Tratava-se do momento em que a 

discussão do subdesenvolvimento adquiria uma representatividade contemporânea inédita, e as 

obras de Celso Furtado também assumiam notável relevância, bem como as teorias da 

dependência68:  

“O contexto nacional, esquerda à parte, era formado pelo desenvolvimentismo de 
Juscelino, com o seu propósito de avançar cinqüenta anos em cinco. Três décadas 
depois, lembrando o período, Celso Furtado observa que naqueles anos pareceu 
possível uma arrancada recuperadora, que tirasse a diferença que nos separava dos 
países adiantados. As indústrias novas em folha, propagandeadas nos semanários 
ilustrados e noticiários de cinema, os automóveis nacionais rodando na rua, o 
imenso canteiro de obras em Brasília, inspecionado pelo presidente sempre risonho, 
que para a ocasião botava na cabeça um capacete operário, o povo pobre e 
esperançado chegando de toda a parte, uma arquitetura que passava por ser a mais 
moderna do mundo, pitadas de antiimperialismo combinadas a negociatas do arco-
da-velha, isso tudo eram mudanças portentosas, animadas por uma 

                                                           
65 Vide ensaio “O progresso antigamente”, In: SCHWARZ, R. “Que horas são?” (1987). 

66 Mesmo antes destes seminários, ainda nos seus anos de formação, Sérgio conheceria Gabriel Bolaffi e Roberto 
Schwarz – intelectuais que exerceriam certa influência sobre suas reflexões – e começaria a ler Karl Marx 
(“Manifesto Comunista”, “A Ideologia Alemã”, “O Capital”). Estas leituras o auxiliariam a questionar a distinção entre 
um canteiro de obras erigido, por um lado, sobre uma forma manufatureira e um conhecimento operativo 
simplificado, e, por outro, os instrumentos sofisticados de dominação, dos quais o desenho seria peça fundamental. 

67  Roberto Schwarz, no artigo “Um Seminário sobre Marx” (1995, publicado posteriormente em “Sequências 
Brasileiras”, 1999), realiza um breve relato sobre as reuniões de estudo sobre estes seminários. Do primeiro 
seminário teriam participado, além de Schwarz, Octavio Ianni, Ruth e Fernando Henrique Cardoso, Paul Singer, 
Gabriel Bolaffi, Bento Prado Jr. Neste momento, a morte de Stalin (em 1953) revelava algumas incongruências no 
discurso até então proferido pela União Soviética. No Brasil, diversos intelectuais acreditavam na premência de um 
retorno a Marx, a fim de combater os seguintes aspectos: um tipo de marxismo vulgar difundido, e os conceitos 
corriqueiramente utilizados pelo PCB. Outra referência internacional de peso nesta ocasião teria sido a Revolução 
Cubana, em 1959, pois, segundo Schwarz, ela teria desmentido o marxismo oficial: não havia sido organizada pela 
classe operária e não era etapista. Esta experiência mudaria a “noção do possível”, ao expor um fenômeno 
revolucionário que emprestava um novo sentido à iniciativa pessoal e à independência do espírito, ao patriotismo e 
à coragem física. 

68  Obras como a “Formação Econômica do Brasil”, primeiramente publicado em 1959, e “Desenvolvimento e 
Subdesenvolvimento”, 1961, de Celso Furtado, tratariam de localizar a história brasileira no interior de um quadro 
mais amplo das relações entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, e segundo os interesses das classes 
sociais. Considerava o subdesenvolvimento como uma forma de organização dentro do próprio sistema capitalista, e 
não como uma fase anterior a desenvolvimento (a partir da visão do revolucionário Leon Trotsky de que o 
desenvolvimento capitalista seria “desigual e combinado”). De acordo com Gilson Schwartz (2000), uma das 
principais idéias desenvolvidas por Furtado envolvia os mecanismos de socialização de prejuízos pelas elites locais. 
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irresponsabilidade também ela sem limites. O país sacudia o atraso, ao menos na 
sua forma tradicional, mas é claro que nem remotamente se guiava por uma noção 
exigente de progresso. Era inevitável, nas circunstâncias, que outras acepções mais 
estritas do interesse nacional, da luta de classes, da probidade administrativa etc. 
começassem a assombrar o ambiente, para bem e para mal”. (SCHWARZ, 1999:88-
89). 
 

Schwarz relembra que os seminários envolviam um ânimo formador e coletivo, 

preocupado com as questões nacionais, e, de certa maneira, convergente com o espírito 

progressista patente no período. Não obstante, a partir deles, outros caminhos passariam a ser 

enunciados: ao retomar um percurso já inaugurado por Caio Prado Jr., por André Gunder 

Frank69, e posteriormente desenvolvido, em outros termos, por F. H. Cardoso70, começava-se a 

sugerir a interdependência entre atraso e moderno: 

“Tratava-se de entender a funcionalidade e a crise das formas ‘atrasadas’ de 
trabalho, das relações ‘arcaicas’ de clientelismo, das condutas ‘irracionais’ da 
classe dominante, bem como da inserção global e subordinada de nossa 
economia, tudo em nossos dias” (SCHWARZ, 1999:98). 
 

Com a instalação do golpe em 1964 houve forte repressão policial, uma política contra o 

considerado “terror do comunismo”, o que ocasionou marcado retrocesso, através do 

ressurgimento de tradições e rituais sociais e religiosos anteriormente relegados pelo ideal de 

modernização. O golpe teria sido um meio de manutenção do capital, de contenção das 

tendências socialistas em expansão e das lutas de classes (SCHWARZ, 1978). O “Brasil 

inteligente” intensamente cultivado nos anos precedentes parecia tomado por um “turbilhão de 

preciosidades do pensamento doméstico”, e por um profundo caráter provinciano (HOLLANDA, 

1982). Restava um silêncio: as investidas progressistas e revolucionárias que haviam marcado 

as atuações culturais e artísticas até então pareciam caladas pelo retorno das forças 

conservadoras.  

Não obstante, afirma Roberto Schwarz, o governo militar estabelecido, apesar de pró-

americano e antipopular, não era atrasado: era moderno, tecnocrático, voltado para os padrões 

internacionais, aspirava uma integração econômica e militar com os EUA, a concentração e a 

racionalização do capital. Além disso, dado que se utilizava da força e violência para a imposição 

de suas vontades, negligenciava a esfera ideológica e dispensava, desse modo, a sustentação 

popular. Como consequência, prevalecia, inicialmente, a presença cultural da esquerda, 

                                                           
69 Autor de “O desenvolvimento do subdesenvolvimento”, em que mostra que o subdesenvolvimento não seria 
exterior ao sistema, mas parte essencial dele. Este texto teria exercido fundamental influencia nas formulações 
teóricas de Sérgio Ferro, como admite em entrevista a Felipe Contier, em 2007. 

70 Nos termos de F. H. Cardoso, o país seria vítima, neste momento, de um “subcapitalismo”, preocupado com os 
avanços econômicos do país, mas não comprometido com sua integração social.  
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representada por grande parte dos intelectuais. Tratava-se de um dos únicos focos de 

resistência remanescentes neste contexto de domínio militar. Sem embargo, isto não se 

expressava numa correspondente hegemonia em termos econômicos, políticos ou sociais. Até 

1968, quando há o enrijecimento do golpe, “(...) nos santuários da cultura burguesa a esquerda 

dá o tom” (SCHWARZ, 1978:62).  

É sob este clima ambíguo revelado pela ditadura militar que seria realizada a segunda 

edição do “Seminário Marx”, em 1967. Sérgio Ferro somente participaria efetivamente deste 

segundo seminário, embora já convivesse com Roberto Schwarz e já tivesse entrado em contato 

com as formulações desenvolvidas no primeiro seminário. Os participantes, em geral, eram 

constantes: Schwarz, Ruy Fausto, Lurdes Sola, Octávio Ianni, Emir Sader, Marilena Chauí, entre 

outros. Nesta mesma ocasião, seriam lançadas as revistas “Teoria e Prática” e “A Parte”, que 

contariam com publicações relevantes da produção intelectual neste momento71. Após o golpe 

de 1964, as discussões centram-se em seu diagnóstico e crítica, em busca de uma 

“desmistificação da ideologia das classes dominantes, e se voltam de forma muito direta para 

uma intervenção - ainda que como intelectuais ‘orgânicos’ - na luta de classes e não apenas 

para uma eventual renovação do trabalho acadêmico” (SADER, 1996/ 2005). Sérgio relembra: 

“O método era o mesmo do primeiro. O Roberto, que participou dos dois, nos disse 
como o outro fazia e nós decidimos da mesma maneira. Leitura lenta do Capital, 
com um relator por capítulo ou parte. A grande diferença entre o primeiro seminário 
e o nosso foi a politização. O primeiro seminário foi mais universitário, trouxe uma 
leitura de Marx diferente da imposta pelo Partido Comunista. O nosso seminário foi 
contemporâneo da luta armada contra a ditadura. A tônica mudou de lugar” (FERRO, 
2008:1)72.  
 

Enquanto o primeiro seminário ainda havia focado os impasses da industrialização 

nacional, de modo que não levavam a uma crítica aprofundada à sociedade que o capitalismo 

havia criado, o segundo, de acordo com Sérgio, teria como enfoque o fetichismo da mercadoria: 

deixavam o Marx discutido com perspectiva no desenvolvimento das forças produtivas (conforme 

o discurso esquematista proferido pelo PCB) para a discussão das relações de produção. 

“Criticar as relações de produção que levam ao desaparecimento, no produto, da mão que o fez, 

                                                           
71 De acordo com Sader (1996), as edições da revista “Teoria e Prática”, publicadas antes do endurecimento da 
ditadura, apresentavam autores como: Isaac Deutscher, James Petras, André Gorz, Jean-Claude Bernardet, 
Augusto Boal, Theodor Adorno, Michael Lowy, Paul Singer, Anatol Rosenfeld, Gilda de Mello e Souza. Alguns temas 
presentes envolviam Sartre e Marx, a intervenção brasileira e norte-america na República Dominicana, o conflito 
industrial e luta de classes, a crítica à teoria do foco de Debray, texto do Dieese. Para Sader, isto comprovaria que, 
nesta ocasião de plena ditadura que caracterizou a segunda edição do “Seminário Marx”, o horizonte era muito mais 
político do que acadêmico. Vale ressaltar que o texto de Sérgio Ferro “Arquitetura Nova”, de 1967, também seria 
publicado em “Teoria e Prática”. 

72 Entrevista a Felipe Contier, 2008. 
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é criticar a fetichização da mercadoria” (FERRO, In: CONTIER, 2008). Nesta oportunidade, as 

discussões empreendidas por André Gorz teriam exercido forte impacto, em especial a coletânea 

organizada por este autor, intitulada “Crítica da divisão do trabalho” (1973/ 1989). Outra leitura 

de bastante relevância seria “Grundrisses”, em que Marx trata mais propriamente da divisão 

técnica do trabalho, do trabalho livre, e da realização individual através do trabalho autônomo.  

Estas discussões não estariam alheias aos conflitos e às disputas internas do PCB e à 

emergência da luta armada contra a ditadura. Nesta mesma época, pouco antes do 

enrijecimento da ditadura, haveria a cisão interna do PCB, e a formação de uma dissidência, a 

ALN (Aliança Libertadora Nacional), que, sob a liderança de Marighella, defenderia o primado da 

ação sobre a teoria, e a necessidade de retorno ao “povo” para a construção da sociedade. 

“Tratava-se de buscar uma alternativa de modernização nacionalista a partir do interior, do fundo 

do país, pré-capitalista, subdesenvolvido” (RIDENTI, 2000:167). Assim como diversos outros 

intelectuais e artistas simpatizantes com a esquerda armada, tanto Rodrigo Lefèvre quanto 

Sérgio Ferro alinhar-se-iam à ALN, logo após seu surgimento. De acordo com Marcelo Ridenti, a 

derrota sem resistência ao golpe teria levado Sérgio e Rodrigo à oposição dentro do PCB, e à 

aproximação da dissidência liderada por Marighella. Isto os levaria, igualmente, à ruptura não 

somente teórica, mas também política com o mestre Vilanova Artigas, que se mantinha alinhado 

ao PCB e a grande parte de seu discurso: 

“Talvez a organização guerrilheira mais claramente romântica tenha sido a ALN. 
Nela se encontram algumas das características básicas do romantismo 
revolucionário: primado da ação sobre a teoria e reencontro com as raízes nacionais 
e populares para construir a sociedade do futuro. (...) A ALN baseava-se no 
‘princípio de que a ação faz a vanguarda’, ação revolucionária entendida como 
aquela ‘desencadeada por pequenos grupos de homens armados’ (in Mariguella, 
1974: p.23), que constituiriam a vanguarda guerrilheira do povo” (RIDENTI, 
2000:166). 
 

Uma vez que, para Sérgio, Rodrigo, Flávio e tantos outros intelectuais e artistas, o golpe 

de 1964 teria explicitado as deficiências do projeto desenvolvimentista, caberia à arquitetura 

negar o papel técnico da forma como havia sendo empregada, o desenvolvimentismo artificial do 

Brasil e as relações de trabalho tradicionais. A discussão implementada por estes arquitetos 

estaria, na verdade, ancorada num debate mais amplo a respeito das relações entre exploração 

e trabalho, próprio dos anos 60.  O debate empreendido por André Gorz, por exemplo, exerceu 

considerável influência nas reflexões de Sérgio Ferro, por suas colocações sobre a divisão do 

trabalho e sobre o papel da técnica:  

“Até os princípios da última década, a maior parte dos marxistas considerava 
ainda as forças produtivas – particularmente as ciências e as técnicas – como 
ideologicamente neutras e o seu desenvolvimento como intrinsecamente positivo. 
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Sustentavam com freqüência que a maturação do capitalismo produzia uma 
base material sobre a qual o socialismo poderia edificar-se tanto mais facilmente 
quanto mais desenvolvidas estivessem as forças produtivas do capitalismo” 
(GORZ, 1971/ 1989:213). 
 

Ou ainda: 

 “As ciências e as técnicas não são pois independentes da ideologia dominante 
nem imunizadas contra ela. Subordinadas e integradas ao processo de produção, 
solicitadas por ele, elas trazem, enquanto forças produtivas, o selo das relações 
capitalistas de produção” (GORZ, 1971/ 1989:223). 
 

Para Gorz, a divisão do trabalho, que pressupõe a separação entre o indivíduo pensante 

e o trabalhador manual, indica tanto uma técnica de dominação quanto uma técnica de produção. 

Esta técnica não poderia ser considerada neutra, mas como instauradora de relações sociais e 

de trabalho. Sob esta perspectiva, a ideologia técnico-científica na verdade mascararia a própria 

ideologia burguesa, atrelando-se a esta e segregando-se, ou alienando-se, da cultura popular.  

É com esse espírito que, em 1967, pouco antes do enrijecimento da ditadura (“o golpe 

dentro do golpe”), Sérgio Ferro publica o texto “Arquitetura Nova”, que consiste em uma 

análise conjuntural da produção arquitetônica e numa crítica ao tipo de arquitetura subordinada e 

restrita ao mercado, incapacitada de exercer verdadeiramente seu papel. Nesta oportunidade, o 

arquiteto realiza algumas críticas fundamentais e contundentes à arquitetura produzida neste 

momento, em que o espírito otimista e antecipador alimentado pelo período precedente havia 

sido desmantelado pelo golpe. O contexto que então prevalecia entre os anos de 1964 e 1968 

era de certa apatia econômica – o “milagre econômico” previsto pela ditadura somente viria a se 

efetivar nos anos subseqüentes (SEGAWA, 1997). Diante da frustração das expectativas e da 

impossibilidade de atuação mais abrangente, as obras acabariam acanhadas e isoladas, em 

decorrência das amarras da ditadura. Como observado por Roberto Schwarz, em “Cultura e 

Política, 1964-1969”, cortadas as perspectivas políticas, e fora do contexto adequado, o 

racionalismo arquitetônico passa a ser empregado com fins de ostentação do bom gosto: 

“(...) para quem pensara na construção racional e barata em grande escala, no 
interior de um movimento de democratização nacional, para quem pensara no 
labirinto das implicações econômico-políticas entre tecnologia e imperialismo, o 
projeto para a casa burguesa é inevitavelmente um anti-clímax” (SCHWARZ, 
1992:79).  
 

A crítica contundente de Sérgio constrói-se justamente em torno da arquitetura paulista, 

e neste ponto travando um debate com a linha de Vilanova Artigas. O “brutalismo caboclo”, 

expressão cunhada por Sérgio, de maneira ao mesmo tempo jocosa e crítica, visava dar conta 

deste tipo de arquitetura produzida como uma postura forçada e agressiva perante a decadência 

das antigas esperanças desenvolvimentistas. Estas práticas e propostas (baseadas na 
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racionalidade, na economia, no planejamento, na didatização, com influências de tendências 

internacionais) acabariam por ser utilizadas para finalidades diversas, aproveitadas pelas forças 

do imperialismo, da ditadura, às quais, a princípio, estariam se contrapondo. Restava uma 

sensação insólita: esvaziadas das expectativas que as havia alimentado, estas formas 

exacerbadas pareciam pretender escamotear sua própria frustração. E esta condição, observa 

Sérgio, tornava-se ainda mais crítica graças à ação antropofágica do mercado, que acabava por 

se apropriar da linguagem e dos princípios arquitetônicos, fetichizando-os como bens a serem 

mercantilizados e consumidos como questão de gosto.  

Verificava-se a venda privada de conhecimentos que deveriam ser coletivos, e os 

arquitetos e profissionais, limitados a atuar na faixa restrita e delimitada pelo mercado, 

incapacitados de atuar mais amplamente, acabavam fadados à alienação de seu papel real na 

sociedade, à fragmentação e diluição de suas propostas. “As soluções formais, frustrado o 

contato com os explorados, para o qual se orientavam, foram usadas em situação e para um 

público a que não se destinavam, perdendo seu sentido” (SCHWARZ, 1992:79). De ideias 

revolucionárias, passavam a símbolos vendáveis da revolução. Chegava-se a um impasse que 

não seria solucionável por meios meramente arquitetônicos.  

“A presença chocante de teses gerais na particularidade vazia destas obras, 
demonstra, claramente, o impasse a que chegaram arquitetos e a prática da 
profissão: sua afirmação só é possível dentro de um projeto que os compromete” 
(FERRO, 1967:50). 

 

O descompasso entre forma estética e conteúdo social expressava-se pela continuidade 

das mesmas formas, num momento em que as perspectivas sociais apareciam truncadas. Assim, 

as residências paulistas deste período, diz Sérgio, acabavam por fingir um desenvolvimento 

esperado em seu microcosmo, sob a ilusão de um isolamento fictício. Em decorrência desta 

descontextualização, a forma acabava por se tornar um signo auto-referenciado (ARANTES, 

2006).  

“Arquitetura Nova” volta a enfatizar a necessidade de participação ativa na realidade73, 

porém, desta vez, com o claro intuito de combater a fetichização da mercadoria e a autonomia 

da técnica, decorrentes de uma interpretação imanentista que transforma em atributos 

puramente estéticos elementos que deveriam estar plenamente engajadas com o real, a 

solucionar suas questões. De maneira semelhante às reivindicações que ocorriam, neste mesmo 

momento, no âmbito da arte, Sérgio ressalta que só se poderia encontrar algo mais verdadeiro 

em arquitetura na medida em que esta estivesse profundamente ancorada e comprometida com 

                                                           
73 Tal como “Propostas para um debate: possibilidades de atuação”, de 1963, e outros textos do início de 1960. 
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o real. Não existiria, portanto, uma verdade intrínseca à forma arquitetônica. A arquitetura tratada 

enquanto um sistema de signos, ou seja, como um jogo de formas, na verdade revela um 

descolamento e uma fuga da realidade, uma fragmentação e uma ilusão compensatória. Coisa e 

homem aparecem distanciados, e a eles interpõe-se uma pseudo-realidade, cuja única intenção 

é impedir a experiência do concreto.  

O verdadeiro significado deveria advir da conexão com a realidade, da interação com um 

substrato concreto, do enfrentamento com dados reais; do contrário, “(...) altera-se a visão sem 

alterar a coisa vista” (FERRO, 1967:55).  

“A arquitetura só abriga uma dimensão estética quando a coerência responsável do 
projeto está profundamente ancorada num comprometimento prático (...) A 
dimensão estética é o resultado das imensas implicações humanas que uma técnica 
pode possuir” (FERRO, 1967:54).  
 

Em contraposição, a diferença da Arquitetura Nova seria proveniente da atitude global e 

da postura de seus autores: neste momento de conflito e de violência social, a intenção 

primordial desses arquitetos era de oposição à situação vigente, de denúncia, de crítica 

veemente, de explicitação das contradições 74 . Esta crítica, para Sérgio, deve conduzir 

necessariamente a uma prática modificadora. 

Em termos de projeto, estas reflexões teóricas levariam o grupo a transitar para uma nova 

fase, como observado por Rodrigo: “então, de 1965 a 1969, houve uma segunda etapa em que 

nós fizemos pouca coisa, mas fizemos algumas obras que são, por assim dizer, o inverso 

daquela posição inicial da industrialização da construção” (LEFÈVRE, 1974:11). Tratava-se, 

segundo Miguel Buzzar (2001), de assumir uma estratégia de atuação arquitetônica a partir dos 

limites tecnológicos existentes no Brasil.  

Embora também não assumissem a técnica de maneira neutra, tal como Vilanova 

Artigas, os três arquitetos passariam a encarar criticamente as determinações técnicas vigentes 

no canteiro, e as considerariam como instrumentos de dominação e de exploração. Com isso, 

travavam um embate contra as definições produtivas do capital, em busca de uma técnica que 

fosse deveras emancipadora e desalienante para com aqueles que a produzem. Como explica 

Pedro Arantes (2002), ao invés de autonomizar o trabalho, a técnica seria capaz de re-

humanizá-lo. Sendo assim, principalmente para Sérgio e Rodrigo, o canteiro de obras se 

construiria como local da reação contra este caráter opressivo do trabalho, em virtude da 

possibilidade de convivência e compartilhamento de saberes distintos, da participação, do 

envolvimento e do diálogo entre os trabalhadores.  
                                                           
74 Vale destacar que, no âmbito artístico deste momento, Hélio Oiticica estaria anunciando que toda postura crítica 
deveria ser “anti”, contrária às condições patentes. 
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“A Arquitetura Nova seria o fruto do diálogo constante entre participantes da 
construção, o pensar e o fazer re-unidos (...) Isso significa que o recurso à 
manufatura e às técnicas comuns não apenas seria o caminho para o 
barateamento da construção e sua democratização, mas também a forma de 
restituir ao trabalhador sua competência e saber perdidos” (ARANTES, 2000:84). 
 

Com efeito, Sérgio tomava consciência de que as questões não se encerrariam na 

resolução do objeto em si (a forma), mas deveriam incidir, inevitavelmente, sobre as bases 

produtivas (o conteúdo, as ações), em que, aparentemente, seriam estabelecidas as relações 

primordiais e fundamentais entre sujeitos e objetos. Este é um ponto bastante importante a ser 

ressaltado para nosso entendimento: para este arquiteto, as relações entre o sujeito e o objeto 

se efetivariam essencialmente no âmbito das relações de produção, de modo que a expressão 

humana se realizaria através do “trabalho livre”. 

Em termos da proposta arquitetônica, talvez pudéssemos encarar a obra de Sérgio a 

partir de duas perspectivas: por um lado, as características espaciais de suas propostas – a 

forma, ou o objeto propriamente dito – por outro, as técnicas e o processo de trabalho no 

canteiro de obras – o conteúdo, a saber, a produção. Em termos construtivos, o trabalho em 

conjunto desses arquitetos confirmaria, paulatinamente, três diretrizes principais a orientar o 

trabalho no canteiro de obras e a determinação da técnica: a “poética da economia”, a “estética 

da separação” e o “miserabilismo”. Este último viria a completar e conferir um sentido renovado à 

“poética da economia”, como uma “estética que mostra a miséria nacional por seus próprios 

meios” (KOURY, 2003:97), num momento em que passavam a combater uma visão etapista e 

desenvolvimentista da revolução.  

O “miserabilismo” era uma espécie de denúncia, que consistia na adequação às 

limitações do subdesenvolvimento e à falta de recursos, não de maneira conformada, mas 

tirando proveito desse caráter nacional75. Este princípio implicava igualmente o retorno a certo 

conhecimento e tradição popular – o que não significava uma apologia a esta cultura. Tratava-se 

de buscar, no repertório popular, as técnicas, os saberes e os materiais mais apropriados, e a 

partir disto criar algo novo.  A inovação emergia de dentro do conhecimento popular, não vinha 

de fora, através de uma técnica imposta. Como o próprio Sérgio explica, estes elementos 

expressavam, muito mais do que uma simples escolha estética, um caloroso debate ético e 

político que aflorava na FAUUSP neste período: uma contraposição entre a crença no 

desenvolvimento das forças produtivas, ainda defendida por Artigas, e a crítica nas relações e de 

exploração, proposta pela Arquitetura Nova (FERRO, 1988/ 2006:265).  

                                                           
75 Este tipo de postura não seria particular à Arquitetura Nova, mas já também estaria na Pintura Nova, com claras 
influências do Cinema Novo: “meios simples e idéias na cabeça”. 
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A “estética da separação” consistia numa divisão do trabalho no canteiro em equipes 

diferenciadas, seguindo uma sucessão lógica e articulada. Sua metáfora principal seria o jazz: 

“um tema comum, algumas passagens obrigatórias (os nós, quando há cruzamento inevitável de 

competências) e, no mais, liberdade criadora de todos. Dreams – mas que víamos de perto” 

(FERRO, 1995/ 2006:269) 76. Do ponto de vista cultural, tratava-se de uma investida num projeto 

radical de transformação do presente, e enfrentando questões de ordem social, cultural e política, 

buscando devolver, à produção arquitetônica, uma práxis que havia sido perdida (KOURY, 2003). 

No que diz respeito ao espaço, Ana Paula Koury distingue alguns elementos 

fundamentais que se tornariam característicos dos espaços projetados, em conjunto ou 

independentemente, pelos três arquitetos: a cobertura em abóbada 77, o módulo hidráulico e os 

equipamentos funcionais, que definiam seus espaços internos e os integravam. A continuidade 

espacial – tanto interior, quanto com relação aos ambientes externos – poderia ser considerada 

um pressuposto da integração entre estes três elementos básicos. Em alguns casos, a 

flexibilidade aspirada levava à possibilidade de opção entre isolamento ou abertura de alguns 

espaços, através do uso de divisórias, painéis pivotantes, atribuindo grande permeabilidade aos 

espaços. 

Enquanto objeto arquitetônico, sua utilização e apropriação deveriam questionar e até 

mesmo entrar em conflito com a cultura convencional78. Os espaços internos, que manifestavam 

a busca por economia e engajamento com as técnicas e os métodos construtivos, não raro se 

opunham ao estilo de vida, aos hábitos e aos comportamentos de uma classe média paulistana79. 

Além disso, a economia espacial acabava por eliminar certas distinções entre os espaços 

privados e os coletivos, rompendo com hierarquias e com algumas convenções espaciais80. 

Aparentemente, suas opções espaciais aspirariam diminuir as defasagens de uma moradia 

                                                           
76 Texto “Flávio arquiteto”. 

77 Vale destacar que a abóbada seria também uma opção técnica, a determinar certas condições de produção, 
como já comentamos. 

78 Estas relações entre o indivíduo e o objeto não seriam peculiares à arquitetura deste momento, já que, no âmbito 
artístico, o não-objeto e a antiarte também almejavam rediscutir comportamentos e condutas convencionais. 

79 É digna de nota a descendência de soluções que já vinham sendo propostas por Vilanova Artigas, em sua busca 
por reinventar a casa paulistana. A “Casinha” (primeira residência do arquiteto) seria a obra que inauguraria esta 
reinvenção, como nos explica Pedro Arantes (2002). Nela, os materiais (tijolo, madeira, telha cerâmica), foram 
deixados em sua “brutalidade” (sem revestimentos); houve a negação da hierarquia das fachadas, a fim de 
favorecer os jogos de volumes; sua planta é fluida, orgânica, e busca integrar os diversos espaços de uso comum 
(sala, cozinha e varanda). Outros elementos que já aparecem em Artigas são o módulo hidráulico, como um 
elemento organizador dos ambientes, e as mobílias em concreto, que confeririam aos espaços uma “ascese 
protestante”. “Essa conjunção de materiais brutos com espaço racionalizado, onde tudo é útil e nada é 
desnecessário, acabava dando a cada casa de Artigas o aspecto de uma moral severa” (ARANTES, 2002:16). 

80 Conforme será explicado no texto “A produção da casa no Brasil”. 
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popular e daquela produzida como objeto de luxo e de status. Além disso, a tematização da 

liberdade e da flexibilidade, a ser materializada em seus projetos, adquiria maior expressão se 

considerada com o pano de fundo do contexto daquele momento histórico, marcado por extremo 

conservadorismo e opressão da ditadura militar. Havia, neste aspecto, uma busca por 

democratização através da própria concepção espacial, além de um forte componente 

pedagógico presente na priorização dos espaços coletivos 81.  

Grande parte destas concepções apareceria sintetizada em uma proposta não realizada 

de Flávio Império para a Casa para Amelinha e Wolf, de 1967, destacada por Sérgio Ferro, em 

um texto sensível, dedicado ao companheiro, intitulado “Flávio arquiteto”. De acordo com Pedro 

Arantes (2002), neste projeto, a cobertura em abóbada libera o térreo, que se torna fluido e 

integra os espaços coletivos: sala, cozinha e áreas externas. Um mezanino perpassa de fora a 

fora a residência, abrigando, sobre si, um ambiente lúdico que comporta os dormitórios dos 

filhos; nas extremidades, estão dispostos os módulos hidráulicos. Para Sérgio, este protótipo 

consistiria em uma das propostas mais originais da Arquitetura Nova, a construir um verdadeiro 

“legi-signo”, a sintetizar as ideias do grupo. A falta de imagens da proposta é compensada pela 

descrição minuciosa e ilustrativa de Sérgio: 

“É um de seus mais puros projetos (...) Flávio concentrou neste projeto tudo o que 
queríamos em arquitetura: estrutura clara, abóbada perfeita, funcionando só a 
compressão, sem precisão de isolamento ou impermeabilização, a curva mansa 
protegendo primeiro o canteiro, depois a família Hamburger com sua conotação 
maternal, uterina. Dentro, liberdade total, permitindo escapar da rigidez da casa 
burguesa. Sobre o mezanino totalmente aberto à comunidade da criançada 
numerosa, camas, armários, bancos, mesas compõem uma festiva promenade 
architecturale. Em baixo a promenade continua fluida com poucos espaços fechados. 
Fora da cobertura, os volumes dos ‘espaços molhados’ brincam com o jardim. A 
seriação dos trabalhos seria perfeita, todos à vista, reconhecidos” (FERRO, 1995/ 
2006:270).  
 

A lapidação deste novo partido desencadearia um amadurecimento das propostas 

arquitetônicas produzidas no final de 1960. Dentre elas, a Residência Juarez Brandão Lopez 

(São Paulo, 1968), de Flávio Império e Rodrigo Lefèvre, adquire especial interesse. O sistema 

construtivo era composto por duas abóbadas dispostas transversalmente ao terreno, o que 

                                                           
81 Quanto a este aspecto, existiria uma distinção ao não-objeto propugnado no meio artístico, no qual não estava 
pressuposto propriamente um componente pedagógico, no sentido de uma prática educativa ou de ensino, que 
tende a direcionar ou conduzir certo olhar. Antes disso, talvez o não-objeto se apresentasse mais propriamente 
como um artifício a permitir redescobertas individuais ao acaso, e a proporcionar transformações. Talvez não fosse 
exagero considerar que, na arquitetura, havia um partido político mais declarado, enquanto que, na antiarte, havia 
uma busca por abertura ao desconhecido, sem, com isso, pretendermos sugerir a ausência de postura política 
nestas propostas artísticas. Como diria Hélio Oiticica, em algumas circunstâncias, o papel político da arte adviria de 
sua própria forma e de uma proposta não-repressivo, e não de um tema, de um conteúdo, ou de uma finalidade 

política propriamente dita. 
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significava uma alteração do modo como esta forma estava sendo empregada pelo grupo até 

então. As faces “abertas” das abóbadas dispõem-se para as laterais, fechadas por duas grandes 

bibliotecas, que funcionam ao mesmo tempo como mobiliários e empenas laterais para a casa. A 

preocupação com a imanência entre objeto e trabalho reflete-se na construção, em virtude dos 

materiais empregados, que sugerem a sequência dos trabalhos no canteiro, como destaca 

Sérgio Ferro: 

“os tijolos aparentes compõem as paredes de banheiros e cozinha (os volumes 
‘molhados’) e a biblioteca; as vigotas e tijolos furados são reservados para os 
elementos estruturais, abóbadas e laje intermediária; a madeira maciça fornece os 
montantes e a compensada portas e portinholas; o cimento amianto forma os ‘brise-
soleils’ e o queimado pisos, assentos, planos de trabalho etc. Esta enumeração é 
importante: o objetivo era obter a síntese material/ função/ equipe, cada equipe 
realizando uma função bem determinada com seu ou seus materiais específicos” 
(FERRO, 1995/ 2006:270). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

fig. 25 
Flávio Império e 
Rodrigo Lefèvre, 
Residência para 
Juarez Brandão 
Lopez, 1968.  
Fonte: 
GUIMARÃES, 
2006; KOURY, 
2003.  
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Como bem observado por Ângela Maria Rocha (1988), esta residência teria investido 

para uma maior simplificação das estruturas e dos detalhes: a cobertura passaria a ser 

executada em vigotas curvas do tipo “prel” 82, visando maior facilidade na execução, e o espaço 

interno passaria a expressar mais claramente suas distinções com o modernismo. É possível 

perceber algumas semelhanças espaciais com a residência Cleômenes Dias Batista (1964), pela 

fluidez e continuidade entre os espaços, tanto na horizontal quanto na vertical. Não obstante, um 

detalhe digno de nota consiste na execução da escada: enquanto em diversas residências 

projetadas no início da década de 1960 houve a opção por uma forma esbelta, ainda nos moldes 

da proposta moderna (em laje dobrada, a conformar os degraus), na residência para Juarez 

Brandão Lopes optou-se por um modelo bem mais rústico e pesado, maciço, em alvenaria desde 

sua base, como um bloco único. “Uma escada rude, que não exige grandes recursos técnicos 

para sua execução” (ROCHA, 1988) 83. Foi uma escolha que buscava reduzir ao mínimo requinte 

                                                           
82 Cobertura pré-fabricada formada por vigotas de concreto e blocos cerâmicos furados. 

83 Texto: “No horizonte do possível”, In: AU/Arquitetura e Urbanismo, n. 18, jun./jul. 1988, p. 82-87. 

 

  

fig. 26 
Flávio Império e 

Rodrigo Lefèvre, 
Residência para 
Juarez Brandão 

Lopez, 1968.  
Fonte: KOURY, 

2003; GUIMARÃES, 
2006.  
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formal, e demandar igualmente a mínima qualificação de mão-de-obra para a execução: o 

conhecimento básico para realizar tão somente o assentamento dos tijolos.  

Estes elementos não apenas conferem uma clareza funcional e construtiva ao projeto, 

como principalmente refletem a busca pela inerência do conteúdo à forma: a dimensão icônica 

da arquitetura provém da expressão do processo projetivo e produtivo, como sugere Sérgio:   

“Tanto o traçado do projeto quando o feitio operacional de cada tipo de trabalho 
depositam suas marcas, seus índices no resultado final: todo gesto técnico solicitado 
pela obra, sem acento fingindo, se grava e permanece na matéria que o recebeu. A 
gramática peirceana ensina que somente o índice pode ocupar a posição do sujeito 
na proposição; na casa Juarez, todos os ‘sujeitos’ falam e falam em coro afinado” 
(FERRO, 1995/ 2006:271).   
 

No que concerne à espacialidade, buscou-se por grande flexibilidade e permeabilidade. 

No interior, a utilização de divisórias permite a alteração dos ambientes. Há um jogo com os 

padrões de comportamento convencionais e com aquilo que usualmente seria considerado como 

“bom gosto”. Por exemplo, o encanamento aparente do esgoto desce justamente pela sala de 

estar, como fruto de um partido que procurava unir racionalidade construtiva à primazia 

concedida aos espaços coletivos, e ao mesmo tempo rompendo com convenções vigentes 

(KOURY, 2003). Com este mesmo sentido, o quarto de empregada seria disposto na frente da 

casa e pintado de vermelho, com a intenção de que fosse retirado logo que “os trabalhadores 

domésticos conquistassem as mesmas condições de vida dos proprietários – no caso, um 

professor universitário –, com casa própria e regime de trabalho regulamentado” (KOURY, 

2003:89). O anseio por alterar os comportamentos, neste caso, perpassava não somente as 

relações familiares, mas também entre os proprietários e seus empregados. Através de soluções 

de certa maneira rudes, tinha-se claramente o intuito de causar uma agressão e de abalar as 

convenções e os hábitos de uma classe média84. Como nos sugere Miguel Buzzar (2001:120): 

“A Casa Juarez’ concentrava as estratégias construtivas de uma pedagogia social, 
que integrava materiais convencionais numa concepção espacial moderna e, 
também, apontava os limites desta ação. Na verdade, a transformação das relações 
no canteiro podia substituir a atividade da prancheta, mas não substituía uma prática 
que prescindisse de uma mediação profissional”. 
 

A relevância desta obra provém de seu caráter pedagógico e simbólico, tanto pelo 

processo produtivo que engendra quanto pelo objeto arquitetônico que propõe. Exista uma 

constante preocupação com o trabalho humano a ser desdobrado na construção do objeto. Ao 

mesmo tempo, o produto final também procurava engendrar novas relações entre a forma e o 

                                                           
84 Muito embora, como os próprios arquitetos viriam a perceber, muitas de suas soluções, que a princípio teriam um 
intuito agressivo, viessem a se tornar modismos e ser apropriados pela cultura do mercado. 
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usuário, a fim de romper com valores supérfluos e desbancar certas convenções e 

condicionamentos vigentes:   

“Uma das idéias marcantes do movimento estudantil de maio de 1968, iniciado na 
França e contemporâneo desse projeto, era da impossibilidade de uma revolução 
social sem uma revolução individual. A aspiração revolucionária por uma sociedade 
mais justa passava necessariamente pela revolução do comportamento do sujeito, 
pelo questionamento dos padrões estabelecidos, valores que se exprimem, de forma 
sintética, na frase de Hélio Oiticica, um dos protagonistas da época: ‘o falso valor é 
que oprime’” (KOURY, 2003:90). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

fig. 27 
Rodrigo Lefèvre, 

Estudos para 
casas em 

abóbadas.  Fonte: 
LEFÈVRE.1981.  
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Com relação ao sistema de abóbadas, quem mais se dedicaria, efetivamente, ao seu 

desenvolvimento seria Rodrigo Lefèvre – era o mais técnico dos três, diz Sérgio. Seu trabalho de 

mestrado, em especial, é em grande parte resultado dos estudos, tanto em termos de sistema 

construtivo quanto com relação às espacialidades para habitação popular. Em 1967, Lefèvre 

realizou uma série de esboços para casas populares em Piracicaba (KOURY, 2003). Alguns de 

seus desenvolvimentos posteriores levaram à construção de diversas residências em 

 

fig. 28 
Rodrigo Lefèvre, 
Estudos para 
casas em 
abóbadas.  Fonte: 
LEFÈVRE.1981.  
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abóbadas85, dentre as quais poderíamos citar: a Residência para Pery Campos (São Paulo, 

1970); a Residência para Dino Zamattaro (São Paulo, 1970); a Residência para Thomas 

Farkas (Guarujá, 1971); a Residência para Carlos Ziegelmeyer, (Guarujá, 1972); Residência 

para Paulo Vampré (São Paulo, 1977). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
85 Algumas delas projetadas com outros arquitetos, como Nestor Goulart Reis, Ronaldo Duschenes, Félix Araújo, 
Geny Yoshico Uehara. 

 
 

 

 
 

 

fig. 29 [esq. e dir.] 
Rodrigo Lefèvre, 
Residência para 

Pery Campos, 
1970.  Fonte: 

LEFÈVRE, 1981; 
KOURY, 2003.  
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Nestes projetos, alguns aspectos, principalmente detalhes técnico-construtivos das 

abóbadas, foram trabalhados e revistos. Na Residência Pery Campos, houve uma alteração do 

sistema de abóbada, do ponto de vista estrutural e da produção. Com o intuito de simplificar o 

projeto, ao invés da forma catenária – utilizada nas primeiras abóbadas da Arquitetura Nova – foi 

empregada a parábola. Outro detalhe consistia numa sutil, mas importante modificação na 

construção da abóbada: as lajotas pré-fabricadas, ao invés de dispostas longitudinalmente, em 

relação à cobertura, seriam alocadas transversalmente. Esta solução proporcionaria uma 

vantagem estrutural à cobertura. Além disso, enfatiza Koury, Lefèvre optaria por utilizar vigotas 

curvas de concreto, em detrimento de vigotas retas apoiadas sobre uma cambota curva de 

madeira, o que levaria a uma considerável economia: 

“Sob o ponto de vista da estrutura, esse método é extraordinário porque dessa 
maneira, com a vigota horizontal, somente a mesa sustenta a estrutura, somente 
a camada de cima, pois as vigotas servem apenas para fazer a forma da 
estrutura. Quando a vigota está no outro sentido assemelha-se a uma barriga de 
peixes Com espinhas. Do ponto de vista construtivo, técnico e estrutural esse 
método é muito mais eficaz” (KOURY, 2003:75). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 

fig. 30 [esq. e dir.] 
Rodrigo Lefèvre, 
Residência para 
Pery Campos, 
1970.  Fonte: 
ROCHA, 1988; 
LEFÈVRE, 1981.  
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Em termos espaciais, nesta residência, houve a intenção de se proporcionar uma 

continuidade entre os ambientes internos e externos, por meio de uma ampla circulação 

longitudinal, que perpassa a cobertura desde a entrada pela rua até o jardim presente no fundo 

do lote. A iluminação dos ambientes internos e do mezanino é proporcionada por rasgos laterais 

na cobertura, em função de interrupções no preenchimento das vigotas. 

Na Residência Dino Zamataro,, as instalações hidráulicas foram reunidas num módulo 

único, com os canos deixados aparentes e seus pontos principais são realçados com argamassa, 

a fim de demarcar sua existência, e não esconder. “Esses detalhes acabam funcionando como 

elementos simbólicos, onde o gesto do operário amolda-se na argamassa aplicada nesses 

pontos, exaltando de maneira quase dramática a rudeza do trabalho no canteiro” (KOURY, 

2003:77). Desta vez, a iluminação dos espaços internos é realizada por meio de aberturas 

anexas à cobertura, que possibilitam a entrada de luz zenital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

fig. 31 [esq. e dir.] 
Rodrigo Lefèvre, 
Residência para 
Dino Zamataro, 

1970.  Fonte: 
KOURY, 2003.  

 

Corte 

Planta pavimento 
superior 

Planta pavimento 
térreo 

Vistas internas 

 

 

 



99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

fig. 32 [esq. e dir.] 
Rodrigo Lefèvre, 
Residência para 
Dino Zamataro, 
1970.  Fonte: 
ROCHA, 1988; 
LEFÈVRE, 1981.  
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fig. 33 [esq. e dir.] 
Rodrigo Lefèvre, 
Residência para 
Thomas Farkas, 
1971.  Fonte: 
ROCHA, 1988; 
LEFÈVRE, 1981.  
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Na Residência Carlos Ziegelmeyer, houve uma alteração na concepção dos 

“equipamentos funcionais”: os próprios ambientes da casa (os dormitórios, a cozinha, o 

mezanino) seriam chamados de equipamentos funcionais, a fim de demonstrar seu 

funcionamento enquanto dispositivos, e de privilegiar os espaços de convívio:  

“(...) os ambientes privativos da casa equiparam-se, na forma de representação 
e na concepção, aos dispositivos, ou seja, são concebidos com o mesmo rigor e 
precisão e garantem a otimização do aproveitamento sob a cobertura permitindo 
com isso priorizar os espaços de convívio. 
Em contraposição à exigüidade dos equipamentos funcionais está a definição de 
amplos espaços de convívio coletivo” (KOURY, 2003:85).  
 

Os quartos foram dispostos lateralmente, ao longo das laterais da cobertura, lembrando 

espécie de tendas: suas paredes aparecem inclinadas, indo de encontro com a cobertura e 

formando um triângulo (KOURY, 2003). Estes dormitórios abrem-se para as salas da casa, às 

fig. 34 [esq. e dir.] 
Rodrigo Lefèvre, 
Residência para 

Frederico Brotero, 
1971.  Fonte: 

KOURY, 2003.  
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quais se integra a cozinha, que aparece sintetizada na bancada de trabalho. Estas salas 

coletivas compõem a maior para de seus espaços internos da residência. O mezanino abriga 

uma área mínima para jogo de bilhar. Todos os espaços privativos da casa foram pensados de 

maneira a utilizar o menor espaço possível para a realização de determinada atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

fig. 35 [esq. e dir.] 
Rodrigo Lefèvre, 
Residência para 
Carlos 
Ziegelmeyer, 
1972.  Fonte: 
KOURY, 2003; 
GUIMARÃES, 
2006.  
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fig. 36 
Rodrigo Lefèvre, 
Residência para 
Paulo Vampré, 
1977.  Fonte: 
KOURY, 2003.  
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Outros projetos de Sérgio Ferro, Rodrigo Lefèvre e Flávio Império dignos de menção são 

as Escolas para o FECE (Fundo Estadual de Construção Escolar), no final da década de 1960: 

oito projetos de co-autoria do grupo Arquitetura Nova. Em 1966, o grupo projeta o Ginásio 

Estadual e Escola Normal em Brotas, como parte de uma sequência de projetos para 

instituições de ensino. A opção pela abóboda foi realizada para os três primeiros projetos da 

sequência: Ginásio Estadual e Escola Normal em Brotas, Ginásio Estadual de Vila Ercília, 

em São José do Rio Preto, e o Instituto de Educação Sud Mennucci, em Piracicaba, ambas 

em 1967. Esta teria sido uma oportunidade em que o grupo pôde desenvolver suas coberturas 

em abóbadas fora de um programa residencial.  

Como ressalta Humberto Guimarães (2006), estes projetos estariam arraigados nas 

experiências de Vilanova Artigas, ao propor uma cobertura única unificando os diversos setores 

e funções, em detrimento de um tipo de edifício que se desenvolve como blocos segregados e 

independentes. “A organização interna desses edifícios, via de regra, é dada por um pátio central 

que articula as salas de aula, as áreas administrativas e os serviços de apoio, conforme aquele 

modelo da arquitetura moderna paulista” (GUIMARÃES, 2006:49). Nesse projetos, pensava-se 

sempre na possibilidade de utilização de elementos pré-fabricados. Na escola de Brotas, as 

abóbadas são acopladas em seqüência e nas extremidades desenvolvem-se a partir do chão. As 

vigas são curvas (provavelmente em tijolo furado também) e com “rasgos” para iluminação na 

própria abóbada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

fig. 37 [esq. e dir.] 
Flávio Império, 

Rodrigo Lefèvre 
e Sérgio Ferro, 

Ginásio Estadual 
e Escola Normal 
em Brotas, 1967.  

Fonte: 
GUIMARÃES, 

2006.  
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Conforme Koury, dos 80 projetos encontrados em arquivos, 46 projetos teriam sido 

realizados na década de 1960, em prática colaborativa entre Sérgio, Flávio e Rodrigo (grupo 

“Arquitetura Nova”). Em sua maioria, eram projetos de residências, seguidos por projetos de 

escolas, e também com um número significativo de apartamentos, como os edifícios Goiás e São 

Paulo, construídos em Brasília. Dentre os projetos restantes, a maioria seria projetada por 

Rodrigo, frequentemente em co-autoria com outros arquitetos, como Ronaldo Duschenes e Felix 

Araújo. 

O trabalho em conjunto de Flávio, Rodrigo e Sérgio é assim visto por Ana Paula Koury: 

“A autoria efetiva dos projetos de arquitetura, embora tenha relevância para a 
identificação do tipo de contribuição específica que cada um deles trazia para o 
conjunto da produção do grupo, não pode ser entendida do mesmo modo que a 
produção de um autor isolado, mas sim no âmbito de um ideário comum que foi 
sendo compartilhado por meio de uma intensa afinidade, de um prolongado 
convívio, de um sistemático debate de opiniões e também nas diversas 
atividades realizadas em conjunto – ensino, participação, atividades artísticas e 
arquitetônicas –, não se reduzindo, portanto, às contingencias das obras que 
eles de fato realizaram” (KOURY, 2003:70-71).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

fig. 38  
Flávio Império, 
Rodrigo Lefèvre 
e Sérgio Ferro, 
Instituto Sud 
Menncci, 
Piracicaba, 1967.  
Fonte: 
GUIMARÃES, 
2006.  
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teoria e crítica 

“Quanto mais nos convencíamos que nossa análise da construção era (é) justa, 
mesmos nos adaptávamos à profissão. Seria preciso ter a má-fé que não 
tínhamos para continuar a servir o que condenávamos. Fomos parando, 
espaçando os trabalhos, esperando o milagre da obra realmente experimental ou, 
menos provável ainda, o da transformação social” (FERRO, 1995/ 2006:271). 
“Nós começamos a nos perguntar: qual o papel da construção civil na economia 
política?” (FERRO, 2000/ 2006:280).  
 

1968: o golpe militar passa por uma reordenação e um enrijecimento. Ao mesmo tempo, 

é o momento em que há o despertar de diversos movimentos no exterior, tal como o maio de 68 

na França, entre tantos outros grandes movimentos de contestação no mundo e no continente 

latino-americano, e também de fortes repressões.  

Na FAUUSP, chega-se a uma querela: no 2º Fórum de Ensino (de 1968), duas posições 

apareciam bem demarcadas e contrapostas: por um lado Artigas, a defender o “desenho” 86, e, 

por outro, o “grupo da ruptura”, encabeçado por Sérgio, Rodrigo e Flávio, que questionavam a 

possibilidade de contraposição à ditadura estritamente por vias profissionais e pelo projeto 

arquitetônico (ARANTES, 2002). Esta cisão era legitimada também pela divisão partidária entre o 

PCB e a luta armada, como vimos 87. 

Trata-se também do momento em que Sérgio Ferro amadurece suas principais ideias no 

texto “A Casa Popular” (que nas próximas publicações se chamará “A Produção da Casa no 

Brasil”), antecipando algumas questões que seriam tratadas a partir daí. Nesta oportunidade, 

estabelece referências diretas as obras “A questão da habitação”, de Frederick Engels, e 

diversos trabalhos de Karl Marx – com destaque para “O Capital” e “Grundisses”. Este trabalho 

desenrola-se sobre a análise e discussão sobre o modo de produção da moradia no Brasil, de 

modo a atentar para suas variações e seus condicionantes. Sua principal crítica dirige-se ao 

cerne da produção. 

O texto é uma discussão sobre o objeto arquitetônico, sua produção e seus significados, 

em que Sérgio distingue, analisa e compara três tipos de moradias: a casa popular, a pequena 

propriedade e a mansão, no tocante ao construtor, aos materiais utilizados, à técnica, ao produto 

final e ao tipo de valor produzido em cada caso. Analisa o processo da construção em cada caso, 

suas etapas e seus elementos, a fim de mostrar as contradições presentes entre realização e 

produto final. 

Em suma, a transição que se verifica entre estes pólos – a casa popular e a mansão – é 

de uma moradia produzida enquanto valor de uso (social) para outra que se constitui 

                                                           
86 Acabara de ministrar sua “Aula inaugural” na FAUUSP, em 1967. 
87 Na FAUUSP, esta divisão seria também representada pela divisão entre duas revistas: “Desenho” e “Ou...”.  
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principalmente enquanto valor de troca ou símbolo de status, e que apresenta um crescente 

índice de mercantilização. Para Sérgio, na medida em que a casa, enquanto valor e símbolo, 

presta-se à ostentação, menor importância recebem seus espaços privativos, e mais são 

priorizados os ambientes suntuosos destinados à exposição. A diferenciação provém 

essencialmente daquilo que não é comum entre todos os indivíduos, a saber, a vida privada. O 

produto, na mansão, se expressa, sobretudo, enquanto forma-mercadoria, em que predomina o 

valor sobre o uso. O objeto criticado é aquele que serve à contemplação, que se define de 

maneira alienada para aqueles que o produzem, mas também para os que pretendem apropriar-

se dele. Trata-se do objeto destinado somente à visibilidade, que pressupõe um distanciamento. 

Mesmo os espaços destinados ao uso coletivo são ambientes para a apreciação, não para o 

convívio, para a comunhão e para a apropriação. 

Um mesmo objeto apresenta-se, portanto, com significações diferenciadas para 

determinado sujeito e classe social. Subjacente a cada processo produtivo e a cada valor gerado, 

ou cada produto, está a diferenciação e a luta de classes. E, neste ponto, a referência a Marx se 

estabelece para afirmar que a produção não cria somente um objeto para o sujeito, mas um 

sujeito para o objeto, uma vez que produz o objeto de consumo, o modo de consumo e o instinto 

de consumo. Por esse motivo, em seus projetos, Sérgio Ferro tentaria equiparar a significação 

deste mesmo objeto (a casa), ao romper com hierarquias e valorizar de maneira nova seus 

espaços.  

Sérgio discute e realiza uma análise de três elementos: o produto (objeto produzido), a 

produção e o tipo de sujeito (trabalhador) que se demanda e que se constitui neste processo. No 

âmbito do objeto, o fetichismo da mercadoria escamoteia que resulta de trabalho humano88. 

Nesta perspectiva, a crítica ao revestimento assume proeminência, dado que tem a função de 

mascarar, de encobrir processo de o trabalho realizado na construção, de imitar, de dissimular e 

de denotar status89. Baseia-se na semiologia de Peirce para afirmar que o sujeito somente 

aparece em seu produto por meio do índice, que é um traço do processo de feitura da obra. Com 

pleno embasamento marxista, sua crítica percorre dois caminhos: o combate ao revestimento, ou 

seja, ao produto que esconde seu produtor; e a denúncia do processo que somente visa ao lucro. 

                                                           
88 É importante destacar que, neste momento, as premissas da arquitetura moderna não mais se mostravam 
convincentes, uma vez que seu discurso aparecia, não raro, deslocado de seu zelo purista e estético e muitas vezes 
não condizia com os esforços técnicos empregados. A crítica à construção de Brasília atingia justamente o fato de 
mascarar a exploração do trabalho e a exclusão social, em nome das linhas puras, dos volumes brancos e de um 
discurso desenvolvimentista. 

89 Sérgio afirma, com base em Adorno, que não seria de questão de gosto, mas sim, de necessidade de afirmação e 
de reconhecimento. 
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 “A mercadoria, para continuar seu reinado, esconde o que é e toma emprestado o 
que não é. Esconde as relações humanas de que é pura intermediaria e faz parecer 
as relações humanas como conseqüência de sua autônoma movimentação. Adquire 
ares de independência. O valor, reflexo do trabalho social genérico, se transforma 
em sua propriedade intrínseca” (FERRO, 1969:81). 
 

Na construção civil nacional, diz Sérgio, a produção essencialmente manufatureira, 

dependente do trabalho coletivo e da divisão do trabalho, não se apresenta como uma totalidade 

orgânica, uma vez que não há diálogo entre os grupos de trabalhadores. Cada etapa aparece 

simplificada e “autonomizada” ao máximo: o maior lucro possível é obtido justamente por não 

permitir o devido progresso e industrialização no canteiro, dado que esse lucro provém de 

trabalho não pago, e não da máquina. A taxa de mais-valia, o sobre-trabalho ou trabalho não 

pago, é obtido através da exploração da mão-de-obra: “não é somente a mercadoria que é 

criada durante a produção, mas também a mais valia: é precisamente assim que o valor 

avançado se valoriza (...) Esta mais-valia existia antes da troca. Ela não nasceu no curso da 

troca, mas no seio da produção”(MARX, 1968, apud FERRO, 1969:96). Isto significa que, quanto 

menor a composição orgânica do capital (capital fixo, decorrente de maquinaria), e maior o 

capital variável relativo (mão-de-obra, salários), maior a taxa de lucro. Ora, a relação ente capital 

fixo e capital variável é a menor na construção civil, e a manutenção de áreas de produção 

atrasadas e arcaicas contribuem para um incremento ainda maior nesta taxa de lucro, em países 

subdesenvolvidos.  No Brasil, esta situação seria privilegiada em função da existência de mão-

de-obra excedente e de seu baixíssimo custo 90 , o que desmotivaria a industrialização na 

construção civil, em especial em se tratando do setor habitacional91. Como afirma Sérgio, “a 

base da manufatura é, ainda, o trabalhador coletivo, isto é, trabalhadores em cooperação (...). O 

processo de construção da construção civil, no Brasil, é intrinsecamente propenso à sua própria 

manutenção” (FERRO, 1969:86-93).  

                                                           
90 Vale ressaltar que esta condição era favorecida, nesta época, pela existência de muitos migrantes operários no 
canteiro, substituíveis por comporem um verdadeiro exército industrial de reserva. Daí a justificativa de que a 
manufatura seria mantida na construção civil para assim ser capaz de absorver grande parte da mão-de-obra 
migrante e excedente.  

91 Neste texto, Sérgio comenta o surgimento do BNH, como órgão que mais teria dissimulado do que resolvido a 
questão da moradia, à semelhança do que Engels relata a respeito da moradia na Inglaterra do século XIX, em “A 
questão da habitação”. De acordo com Gabriel Bolaffi (1982), a questão habitacional deste período surge como um 
dos pontos de interesse por parte do governo, como um instrumento de legitimação e de compensação pelos atos 
repressivos e autoritários do poder. Sobretudo, estava articulada à busca por soluções para uma verdadeira crise 
econômica conjuntural.  Isto porque, ao mesmo tempo em que contornava os problemas mais graves atribuídos à 
carência habitacional, através de uma atitude de certo modo populista e da criação, por exemplo, do BNH, essas 
políticas também acarretavam um estímulo à produção, e incentivavam as indústrias ligadas à construção civil, já 
que o tempo de giro do capital, neste setor, era relativamente curto. Como se vê, havia mais uma preocupação com 
a questão financeira e de adequação ao impulso de modernização, em detrimento das relações entre a habitação e 
o usuário, entre habitação e seu construtor, ou entre a habitação e seu entorno, a cidade (LEFÈVRE, 1974/ 1999).  
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No que concerne à força de trabalho, Sérgio caracteriza os serventes enquanto pura 

energia física auto-movente, o que reforça a crítica da indiferença entre sujeito e objeto no 

canteiro. Há impessoalidade nas suas relações, o que compromete, inclusive, sua organização 

política e em sindicatos; o servente é pouco engajado, e o que tem menos laços com sua obra e 

com seu trabalho. O ofício, fragmentado e decomposto, já não constitui mais um saber 

totalizante e passível de apreensão pelo trabalhador/ operário; este, por sua vez, torna-se útil 

apenas enquanto componente de um trabalhador coletivo amorfo. Tecnicamente conservador, 

em função da produção mantida manufatureira no canteiro, o ofício estaria em conformidade 

com as intenções do capital empreendedor. “Constitui, assim, o operário-padrão, somando à 

alienação objetiva dos produtos de seu trabalho a alienação subjetiva com relação à produção 

específica em que está envolvido” (FERRO, 1969:90). Retomando o próprio questionamento de 

Marx (2004:82): 

“Mas o estranhamento não se mostra somente no resultado, mas também, e 
principalmente, no ato da produção, dentro da própria atividade produtiva. Como 
poderia o trabalhador defrontar-se alheio ao produto da sua atividade se no ato 
mesmo da produção ele não se estranhasse a si mesmo?”. 
 

Como vemos, Sérgio discute tema fundamental, que seria debatido por diversos 

intelectuais neste período: que subdesenvolvimento e desenvolvimento são faces opostas de 

uma mesma moeda, ou seja, que fazem parte de um mesmo e único processo histórico, que não 

são excludentes ou subseqüentes92 . Sérgio finaliza o texto afirmando que estas condições 

seriam decorrentes da luta de classes na produção, e que o canteiro de obras mostra-se 

heterônomo porque há uma distinção, ou defasagem entre a vontade e a ação. Esta questão 

fundamental no pensamento de Sérgio antecipava alguns temas que seriam debatidos 

posteriormente, e teria desdobramentos na posterior elaboração de “O Canteiro e o Desenho” 

(1976), que contém suas críticas fundamentais ao processo de divisão do trabalho no canteiro. 

Antes disso, Sérgio passaria por algumas experiências fundamentais, que marcariam 

uma alteração de seu percurso. Como um dos artistas militantes mais assíduos da ALN – e 

também associado à VPR – Sérgio Ferro realizaria uma série de investidas armadas entre os 

anos de 1968 e 1970. Na ALN não havia “divisão do trabalho”, de modo que todos os militantes 

eram convocados a participar ativamente, de qualquer tipo de ação ou trabalho. Em 1968, Sérgio 

teria envolveu-se em um atentado à bomba no consulado dos Estados Unidos em São Paulo, 

numa das primeiras ações armadas da época, realizada a pedido de Marighella. Ao envolver-se 

em tantos outros atentados, em dezembro de 1970, no auge da repressão, Sérgio Ferro e 
                                                           
92 Esta discussão será empreendida, posteriormente, por Francisco de Oliveira, na “Crítica à razão dualista e o 
Ornitorrinco” (2003). 
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Rodrigo Lefèvre foram acusados de militarem a favor da luta armada contra a ditadura, e foram 

condenados a dois anos de prisão93. Neste mesmo ano, Sérgio foi demitido de seu cargo na 

FAU-USP, num momento de grandes reflexos da censura no ensino das universidades. Na 

prisão, Sérgio e Rodrigo tiveram a comprovação daquilo que haviam observado em suas visitas 

aos canteiros de obras em Brasília 94: 

“Soubemos pelo partido [PCB] que havia greves, lutas sindicais, etc., Nada com 
muito detalhe. Só bem mais tarde, quando convivemos Rodrigo e eu, na prisão em 
71 com alguns operários que haviam participado da construção de Brasília, é que 
soubemos o que realmente se passara lá. Histórias horrorosas. Desde a comida que 
chegava estragada e provocava diarréias permanentes até o cerco policial dos 
canteiros que reprimiam violentamente qualquer esboço de reação. Ou cenas 
testemunhadas por eles: a de um operário exausto que, levado pelo impulso de sua 
própria picareta, desabou de um prédio e morreu embaixo; ou de outro, que se jogou 
sob um caminhão por desespero. Os turnos contínuos de trabalho, a duração da 
jornada e a densidade das tarefas atingiam níveis inigualados em outros cantos do 
Brasil. Hoje há filmes em que tudo isto, e mais, é contado” (FERRO, 2008:36-37). 
 

Em 1972, vítima de pressões políticas, Sérgio se exilou na França e se instalou em 

Grenoble, onde vive até hoje95. Lá o arquiteto passou a se dedicar principalmente à profissão 

acadêmica, e cessou de produzir arquitetura, tanto pelas restrições impostas pelo próprio país, 

quanto por uma forte convicção de deixar de exercer esta prática sob as condições de 

exploração encontrada no canteiro tradicional96.  

A passagem pela prisão e o exílio teriam causado uma inflexão na trajetória de Sérgio. 

De acordo com Pedro Arantes (2002), enquanto na década de 1960 os três arquitetos haviam se 

lançado à formulação e a alguns ensaios práticos, a partir da década de 1970, Sérgio Ferro, em 

especial, passaria a se propor a formulação de uma teoria crítica, voltada fundamentalmente aos 

processos de trabalho no canteiro de obras.  

 “(...) mesmo sem que tenha havido uma mudança nas convicções que orientavam 
as suas atividades artísticas e profissionais, o prejuízo dessa experiência de um ano 
na prisão marca a ruptura entre a fase de estreita colaboração e o momento em que 
se dedicaram individualmente às suas respectivas carreiras profissionais, o 

                                                           
93 De acordo com Marcelo Ridenti: “A sentença foi branda; para isso pesou, além da influência da família de Ferro, a 
posição social privilegiada dos envolvidos, conhecidos profissionais e artistas” (RIDENTI, 2000:181). 

94 Além disso, seria na prisão que Sérgio teria o contato com a obra de Freud, que, posteriormente, teria alguma 
expressão na produção de “O Canteiro e o Desenho”. 

95 Este período, na França, ainda estava sob a forte influência de maio de 1968, e havia uma busca por modos 
alternativos de atuação, como, por exemplo, através da contracultura.  

96 Ao começar a lecionar em Grenoble, em 1973, Sérgio ministraria seminários sobre “Os Seminários” de Lacan com 
os alunos. Em 1986, criaria o Laboratório Dessin/ Chantier, e passaria então a se dedicar ao trabalho nos canteiros 
experimentais. Como prática alternativa, Sérgio dedicar-se-ia ao trabalho participativo com os operários nos 
canteiros de obra para suas próprias residências, a partir da perspectiva de que, “se não podia resolver fora, fazia 
em casa”, como explica em entrevista a Felipe Contier, em 2007.  
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isolamento de suas pesquisas no âmbito específico das possibilidades que cada um 
deles encontrou pra poder manter o compromisso com a visão do mundo que os 
unia” (KOURY, 2003:30).  
 

Em 1972, logo após instalar-se na França, Sérgio publicaria “Reflexões para uma 

política na arquitetura”, como parte do programa para formação de arquitetos (Escola de 

Arquitetura de Grenoble), que seria publicada posteriormente no Brasil em “Arte em Revista”, de 

1980. Neste artigo, Sérgio, ao se referir à crise corrente na arquitetura, anuncia a urgência de 

revisão e transformação de um estado patológico dominante na construção civil brasileira: a 

divisão excessiva do trabalho; o domínio hierarquizado no canteiro; a manutenção de técnicas 

atrasadas, à revelia do discurso progressista, como instrumento de obtenção de lucro (“o 

desenvolvimento do atraso”); a alienação entre trabalhador e produto; a falsa dicotomia entre 

arquitetura e técnica, que escamoteia sua raiz nas reais relações de exploração; a produção 

arquitetural completamente comprometida com as demandas econômicas. Somente a 

expropriação dos meios de produção não seria suficiente: era premente “uma nova orientação 

infraestrutural e uma mudança profunda nas relações de produção ultrapassadas (...) o atual 

modo de produção arquitetônico deve ser superado” (FERRO, 1972/ 2006:208-209). A 

descrença com relação à arquitetura moderna brasileira era latente; suas contradições inerentes 

não poderiam mais ser desmentidas. Nas palavras de Schwarz (1987: 113), “(...) à luz das 

realidades do canteiro, a imagem da arquitetura moderna mudou: ela aparece agora como 

irracionalidade encarnada”. 

Este texto continha uma crítica negativa, de fundamento marxista, ao modo de produção 

arquitetural, mas acenava para um horizonte prático: “O novo supõe a morte como condição de 

nascimento” (FERRO, 1972/ 2006:210). Neste contexto, uma nova postura arquitetônica 

implicaria uma radical transformação dos modos de produção arquiteturais, já que estes já não 

correspondiam às suas “necessidades imanentes”, nos termos do próprio Sérgio. Os passos 

estavam delineados por meio de algumas tarefas imprescindíveis: a apropriação, decomposição 

e revisão dos meios de produção arquiteturais existentes; a crítica radical do modo de produção 

arquitetural vigente; e o ensaio, ou experimentação dos novos modos de produção arquiteturais. 

Esta experimentação sustentada por Sérgio não poderia ser aleatória; envolvia escolhas 

responsáveis e uma postura política. “(...) não é inventar qualquer coisa e ver se funciona. Só há 

real experiência se for respaldada por uma teoria conseqüente” 97.  

Posteriormente na França, Sérgio veio a produzir uma de suas principais obras, 

considerada sua própria tese: “O Canteiro e o Desenho”, publicado em 1976, cujo tema global 

                                                           
97 Vide entrevista a Felipe Contier, em 2008.  
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teria amadurecido lentamente desde o impacto com a construção de Brasília, quando ainda eram 

estudantes, através de discussões com o Rodrigo e o Flávio98. Estas reflexões adquiririam uma 

forma escrita a partir de suas anotações de aula e de debates com alunos, então já professor da 

FAUUSP, por volta de 1967 e 1968. Durante sua formulação, Sérgio teria discutido algumas 

questões de economia com Gabriel Bolaffi, Paul Singer, e também com Chico de Oliveira. Sua 

principal referência intelectual e teórica seria Marx, com algumas alusões importantes a uma 

gama de outros autores, dentre os quais Adorno e Horkheimer, André Gorz, Jean Baudrillard, 

Lévi-Strauss, Freud, Hegel, Lacan, Bachellard, Foucault, Barthes, Banham, Heidegger, Benjamin, 

Saussure, Tafuri são apenas alguns exemplos99.  

 “O Canteiro e o Desenho” assume como seu principal pressuposto que o objeto 

arquitetônico, assim como qualquer outro instrumento ou objeto, é produzido e consumido sob a 

forma de uma mercadoria: por isso mesmo, envolve, como sua finalidade principal, a 

acumulação de capital e obtenção de lucro. A exploração no canteiro, a desqualificação do 

trabalho, a miséria, os baixos salários, os acidentes, as condições insalubres e tantos outros 

diversos elementos que poderíamos continuar a enumerar não passariam de decorrências deste 

pressuposto inicial e básico do capital. Como observado pelo próprio autor, tratava-se de um 

ponto de partida que mais consistia num “recuo, distanciando a área confinada da arquitetura 

para poder vê-la imersa na economia política” (FERRO, 1995/ 2006:268). Neste sentido, seria 

um desdobramento dos debates que vinham sendo empreendidos desde 1968, quando se 

questionavam as ideologias desenvolvimentistas e passava-se a criticar a divisão do trabalho. 

 “Eu não parto (...) de ‘conceitos’(...) meu ponto de partida é a forma social mais 
simples que assume o produto do trabalho na sociedade contemporânea: a 

mercadoria” 100. 
 

Seu principal argumento é que, no canteiro de obras tal como o conhecemos, o processo 

de produção do objeto arquitetônico é descontínuo, heterogêneo, e principalmente heterônomo, 

haja vista que a totalização do trabalhador coletivo vem de fora, do lado do proprietário dos 

                                                           
98 Conforme explica em entrevista a Felipe Contier, em 2008. Para Sérgio, os principais interlocutores deste texto 
teriam sido seus companheiros Flávio e Rodrigo. 

99 Em entrevista a Felipe Contier, em 2007, Sérgio ainda destaca outras influências e circunstâncias relevantes 
durante a elaboração deste trabalho: seu contato com a revista Teoria e Prática e com André Gunder Frank, autor 
de O desenvolvimento do subdesenvolvimento, que postula que o subdesenvolvimento não é margem amorfa do 
sistema, mas parte essencial dele; o papel fundamental de Flávio Motta e Vilanova Artigas para sua formação; a 
convivência com Chico de Oliveira e Umberto Eco, que o teria levado à semiologia, e ao posterior estudo de Peirce. 
Também haveria uma dose de Hegel em seu trabalho, mas principalmente, afirma Sérgio, dos frankfurtianos Adorno 
e Horkheimer. O contato com as leituras de Adorno seriam intermediadas por Roberto Schwarz. Além disso, teria 
lido Freud durante o ano que passou na cadeia. Sérgio comenta, em texto posterior, que as publicações de Herbert 
Marcuse e de Henri Lefebvre também seriam contemporâneas a esta época. 

100 MARX, 1968, apud FERRO, 1976/ 2006:105.  
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meios de produção. Mas isto não teria sido sempre assim, e Sérgio Ferro – arquiteto engajado, 

artista, professor de história da arte e estudioso assíduo de economia política – conhecia 

claramente o percurso histórico de divórcio entre a forma e a produção, o desenho e o canteiro. 

Por volta dos séculos XI e XII, diz Sérgio, “todos conheciam a regra do métier, os ‘segredos para 

erguer a catedral. Não havia ainda um arquiteto”. O símbolo desse período seria o grande 

compasso manuseado por Deus, que “concebia e executava avesso a qualquer divisão do 

trabalho – era um operário da construção (...). O desenho em escala I:I era o desenho do 

canteiro, não ainda para o canteiro”101. Esta situação seria alterada aos poucos, segundo um 

processo de transição em que o desenho na prancheta assumiria o lugar da prática empírica no 

canteiro. O símbolo da concepção do desenho moderno se efetivaria com Brunelleschi, na 

conhecida Cúpula da Basílica de Santa Maria Del Fiori. Nesta mesma época, o capitalismo 

produtivo também assumiria a forma manufatureira, em detrimento do processo artesanal em 

pequenas cooperativas. 

Nos termos da teoria econômica de Karl Marx, este processo teria sido possível por meio 

da divisão do trabalho manual e do trabalho espiritual entre indivíduos distintos. A consciência, 

agora independente do trabalho-ação propriamente dito, tornava-se capaz de vislumbrar algo 

distinto da práxis vigente, de “representar algo realmente sem representar algo real” (MARX, 

2007:35). Isto significa que a consciência tornou-se apta a emancipar-se do mundo real, para 

lançar-se a construir e conceber um universo próprio das ideias e da teoria e, consequentemente, 

a ideologia de uma época. Entretanto, isto não somente acarretou a valorização desigual destas 

atividades separadas, mas também representou a possibilidade de poder e dominação sobre 

outrem, por intermédio da propriedade privada. E uma vez que a divisão do trabalho também 

implica a distribuição desigual do trabalho e seus produtos, a propriedade aparece como o 

“poder de dispor da força de trabalho alheia” (MARX, 2007:37). A partir desta divisão entre 

trabalho intelectual e trabalho físico, também estão postas as coordenadas para a divisão e a 

luta de classes. 

A divisão social do trabalho também implica a divisão desigual dos espaços e dos 

recursos disponíveis, e uma organização que facilite a hierarquia e o comando das atividades; do 

mesmo modo, o tempo da divisão de trabalho é o tempo do modo de produção, com seus 

sistemas de medida, quantificação. Neste contexto, quanto mais o espaço e o tempo tornarem-

se divididos, sobrepostos, isto é, quanto mais “polifônicos”, mais serão, em contrapartida, 

produtivos, eficientes, e mais atenderão aos interesses de um olhar administrador (CARLOS, 

                                                           
101 Este processo seria revisitado por Sérgio, professor de história da arte, em diversas obras, como na recente 
compilação “A História da arquitetura vista do canteiro: três aulas de Sérgio Ferro” (2010). 
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2007). A divisão do trabalho, a divisão espacial e a divisão do tempo, na medida em que 

especializam funções e atribuições que podem ser executadas simultaneamente, buscam 

atender às demandas da produção. 

No que concerne à divisão do trabalho, se, inicialmente, ela ainda pressupunha o 

domínio da totalidade do processo por parte de um mestre artesão, que passava seu 

conhecimento a outros aprendizes, a tendência foi de paulatina segregação e simplificação das 

tarefas, que parcelava o saber dos trabalhadores, e destituía-lhes da noção da totalidade do 

ofício. Como expõe Marx (1972:55), “(...) en la medida que aumenta la división del trabajo, el 

trabajo se simplifica”. O trabalho ou o ofício é cada vez mais destituído de sua compreensão 

global e é reduzido a ações cada vez mais repetitivas e exaustivas, as quais, por sua vez, 

deixam de depender de um saber especializado, de um conhecimento. Com alusões a André 

Gorz, Sérgio afirma que se tratava do trabalho tornado cada vez mais idiotizado, inconsciente, 

castrado e abstrato. Sendo assim, o papel do mestre, cujo ofício deveria ser aprendido, é aos 

poucos substituído pelo de um coordenador, administrador de atividades ou gestor. Com a 

manufatura e a indústria – que pressupõem ainda maior concentração da população e do capital 

–, a relação das corporações entre mestre e aprendiz passa a ser substituída por relações 

monetárias entre trabalhador e capitalista.  

A primazia do capital significa a perda do aspecto mais natural das relações sociais, uma 

vez que estas são substituídas por relações reificadas (MARX, 2007). Isto envolve não apenas 

uma separação entre o capital – que detém os meios de produção – e o trabalho – ou força 

produtiva propriamente dita – mas também entre a vida pessoal e a vida submetida ao trabalho. 

O trabalho livre, idealizado por Marx e retomado por Sérgio Ferro como a verdadeira 

possibilidade de auto-realização humana, aparece aí substituído pelo trabalho instrumentalizado 

e fragmentado, a envolver cada vez mais a utilização de forças elementares e simplificadas para 

seus próprios fins. A produção passar a prescindir da compreensão global do ofício por parte dos 

operários; no lugar disso, verifica-se, sim, uma totalização, ou reunificação, dos saberes 

parcelados e cada vez menos qualificados desses operários, para a constituição do produto final: 

a mercadoria. Citando Marx (2007:72): 

“as forças produtivas aparecem como plenamente independentes e separadas 
dos indivíduos, como um mundo próprio ao lado destes, o que tem sua razão de 
ser no fato de que os indivíduos, dos quais elas são forças, existem dispersos e 
em oposição uns aos outros, enquanto, por outro lado, essas forças só são 
forças reais no intercâmbio e na conexão desses indivíduos”. 
 

Neste ponto, observa-se aquilo para que tanto nos alerta Sérgio Ferro, com fundamento 

marxista explícito, a respeito da acumulação capitalista: para que esta possa obter maior 
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sucesso em seu objetivo último, a saber, a obtenção de lucro, é necessário que realize uma 

dupla violência: a cisão no interior do ofício e dos trabalhadores, e sua reunificação arbitrária. Ao 

analisar a questão da divisão do trabalho no canteiro de obras – no caso brasileiro, baseado num 

modo de produção essencialmente manufatureiro – Sérgio postula que a unificação dos 

trabalhadores, ou seja, o trabalho coletivo, não existe por conta própria, mas sim que este 

esforço vem de fora, por parte do proprietário dos meios de produção. Na verdade, haveria 

esforços contrários, mas complementares. Um no sentido de segregação cada vez maior dos 

indivíduos: tanto em termos da separação e simplificação de suas atividades – a perda da 

totalidade do ofício – como enquanto sujeitos que possam se sociabilizar. Outro, no sentido de 

unificar esses trabalhadores parciais, ou melhor, seus produtos (a força de trabalho), para 

conformar a forma-mercadoria, o objeto final.  

No canteiro, nos conta Sérgio, esta violência consiste em que o trabalho ali é realizado 

através do controle direto do corpo e de seus movimentos, e até mesmo através da separação 

física entre os indivíduos. Enfim, são utilizados diversos mecanismos para enfraquecimento dos 

laços entre os trabalhadores e, além disso, para corrosão de seus saberes, desvalorizando-os e 

permitindo a máxima extração de lucro. Por conta disso, o canteiro se apresenta como a 

realização de uma vontade alheia, como algo heterônomo, uma vez que os indivíduos que nele 

trabalham são submetidos aos projetos, planos e ordens por parte do proprietário, do arquiteto/ 

engenheiro responsável pela construção, e, sobretudo, do capital empreendedor. No canteiro, 

não está colocada a possibilidade de criação espontânea e livre dos operários. A tese principal 

dos argumentos de Sérgio estaria contida na seguinte passagem de Marx (O Capital, 1983, apud 

FERRO, 1976/2006:106): 

“(...) a cooperação dos assalariados é mero efeito do capital, que os utiliza 
simultaneamente. A conexão de suas funções e sua unidade como corpo total 
produtivo situa-se fora deles, no capital, que os reúne e os mantém unidos. A 
conexão de seus trabalhos se confronta portanto como plano, na prática como 
autoridade do capitalista, como poder de uma vontade alheia, que subordina sua 
atividade ao objetivo dela. Se, portanto, a direção capitalista é, pelo seu conteúdo, 
dúplice, em virtude da duplicidade do processo que dirige, o qual por um lado é 
processo social de trabalho para a elaboração de um produto, por outro, processo 
de valorização do capital, ela é, quanto à forma, despótica. Com o desenvolvimento 
da cooperação em maior escala, esse despotismo desenvolve suas formas 
peculiares”. 
  

O desenho torna-se fundamental para esta separação. Como Sérgio nos explica, no 

inicio de sua utilização para fins de projeto, o desenho apresentaria apenas as intenções gerais 

do autor, sugeria alguns temas para reflexão, e abria um leque de possibilidades. A partir do 

século XVII, a necessidade de fabricações em massa teria levado o desenho a se tornar mais 
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preciso e determinar uma maior correspondência, traço a traço com o real. Progressivamente, o 

desenho comportaria uma simbolização e uma informação arbitrária, a qual deveria ser 

apreendida da mesma maneira por todos os sujeitos, mesmo que dotados dos mais diferentes 

códigos. Isto significa, igualmente, o monopólio da informação por alguns poucos, e a exclusão 

de alguns que não compartilham do código proferido pelo desenho. O desenho transforma-se 

numa ordem.  

Se antes o desenho não pressupunha o objeto terminado, mas instigava sua criação 

para um artesão capacitado, o trabalhador seria impelido para o futuro, para a invenção e para o 

improviso. Isto implicava não se importar com os “poros” da produção, não priorizar o rendimento 

e o lucro. Por outro lado, o desenho preciso e racionalizado – que contribui para a incorporação 

de sobretrabalho, de acúmulo de hora abstrata – idealiza um objeto final e acabado, retrocede no 

tempo para definir seu esqueleto, e organiza o trabalho necessário para produzir esta forma pré-

definida. A possível criação estaria apenas na mente do desenhista, enquanto que o ato efetivo 

da produção tornar-se-ia completamente alienado da concepção do objeto102. 

No âmbito da arquitetura, o desenho assume justamente o papel de intermediário entre o 

capital e o trabalhador, ao mesmo tempo pressupondo a segregação em trabalhadores 

parcelados, e, paradoxalmente, também totalizando a produção sob o capital. É imprescindível 

para assegurar a forma mercadoria do objeto arquitetônico e a extração de mais-valia. Somente 

em virtude dessa heteronomia no canteiro de obras e da preponderância do valor nesta 

produção é que se faz imperativa a existência do desenho acabado e fechado, sob o domínio do 

capital, tal como o conhecemos. Com efeito, desenho torna-se, nesses termos, a verdadeira 

personificação da heteronomia no canteiro; trata-se do desenho e do canteiro para a produção e 

para a dominação, tornados cada vez mais abstratos, pois encobrem a real luta de classes.  

Nesse sentido, o desenho seria análogo à forma de tipo-zero discutida por Lévi-Strauss, 

cuja função principal seria: “(...) introduzir as condições prévias à existência do sistema social do 

qual revelam e que se impõe como totalidade pela sua presença – em si mesma desprovida de 

significação” (LÉVI-STRAUSS, 1967, apud FERRO, 1976/ 2006:109). Trata-se de um 

instrumento dominado pela produção, que pode assumir as mais diversas facetas, carregar os 

mais distintos princípios, contanto que atenda às demandas produtivas do capital. “(...) a 

elaboração material do espaço é mais função do processo de valorização do capital que de 

                                                           
102 Como se vê, a crítica ao desenho realizada por Sérgio assume um partido oposto ao defendido por Vilanova 
Artigas. 
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alguma coerência interna da técnica” (FERRO, 1976:107) 103 . A forma de tipo-zero é 

essencialmente instrumental; em si mesma, é destituída de significação. Nos termos utilizados 

por Sérgio, o desenho pode ser qualquer para que coagule os trabalhos parcelados na forma da 

mercadoria. Em última análise: 

“Esse movimento violento e contraditório entre separação e totalização, 
divergência e convergência, heteronomia do canteiro e autonomia da mercadoria, 
repressão e pulsão primária, esconde o que Sérgio nomeia ‘terceiro termo’: a 
luta de classes” (ARANTES, 2002:117).  
 

No canteiro há um comando, um controle unificador de um trabalho dividido. Não 

obstante, evita-se a comunicação, coesão ou aproximação efetiva entre os indivíduos, já que 

esta comunicação passa a ser intermediada pelo desenho, que vem de cima para baixo, e de 

acordo com as conveniências para o capital.  É este desenho que investe o trabalho de ligadura, 

de uma estrutura, sem que haja, no entanto, uma compreensão global do processo por parte dos 

trabalhadores. É o meio necessário para canalizar o produto dos trabalhadores parcelados em 

mercadoria, muito embora, “o separado negado é mantido dentro de sua falsa negação” (FERRO, 

1976:109). Não há, portanto, uma unidade superior ou subjacente a esta segregação, mas sim 

um ato imperativo no sentido de totalizar; o segregado é assim mantido por empenho do próprio 

capital que também unifica104. O trabalhador coletivo presente no canteiro de obras – enquanto 

produção manufatureira – na verdade consiste em trabalhadores fragmentados em colaboração 

forçada, apática e sem vida. São indivíduos distanciados, sem laços entre si, uma vez que, pela 

                                                           
103 A técnica, como nos ensina André Gorz, é instrumental, não é neutra, de modo que haveria uma inversão ao 
justificar a técnica por seu produto final, como se este fosse sua finalidade última. Com efeito, a defesa da técnica 
por seu resultado escamoteia uma separação entre a ação e uma vontade determinante, fruto das relações de 
comando. Neste espaço do canteiro, ainda que se faça presente um saber prático e subjetivo dos operários, o que 
prevalece, à luz da fala de Gorz, é o trabalho alienado. Há o controle total da produção, de modo a evitar ações não 
produtivas, ou seja, para que haja o máximo rendimento, o que significa o aumento da mais-valia relativa.  

104 É curioso notar a alusão de Sérgio ao artista Cézanne – talvez de maneira metafórica – para argumentar que, no 
método de captar a realidade através de volumes e formas do artista impressionista, já estavam supostos e 
idealizados certos aspectos da divisão do trabalho capitalista. Há uma analogia à rejunção do trabalhador dividido e 
parcelado em seus saberes elementares e simplificados. A pincelada sintética do pintor é comparada com os gestos 
mínimos e fragmentados dos trabalhadores separados no canteiro, isolados entre si, mas conformando um todo 
rejuntado. Ao pintar os contornos, Cézanne estaria atribuindo sentido e presença àquilo, a priori, vazio e ausente. 
Este vazio toma corpo a partir do fragmentado. A partir do artista, Sérgio tira elementos para explicar a produção 
sob o capital, o processo de divisão do trabalho e a produção. “Da produção separada (do entorno partido) ressaem 
os ‘universais’: a tecedura dos diedros ortogonais, a combinatória modular; a tecitura das figuras geométricas 
simples, dos volumes corridos – ocultação, contraponto, germe da divisão. Arranjo de unidades mínimas provocadas 
de operações do trabalho (de cacos coloridos): as porções de produto declarado pronto, soma jamais justificável de 
horas coalhadas, têm por critério de delimitação as conveniências da troca e, como conseqüência, a generalizacao 
de sua raiz” (FERRO, 1976:162). 
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centralidade das informações, evitam-se trocas laterais: “é preciso rejuntar com atrito o separado” 

105.   

Retomando Marx, a autonomização da força de trabalho do homem, isto é, a redução 

funcional do sujeito à força produtiva, priva-o de todo seu conteúdo real de vida e o transforma 

em ser abstrato.  A rede funcional da produção torna-se o único meio através do qual os 

operários são capazes de estabelecer relações entre si; o trabalho transforma-se no único 

vínculo que os indivíduos podem realizar com suas forças produtivas e com sua própria 

existência. Além disso, como já comentado, vida e trabalho distanciam-se cada vez mais, o que 

também significa que a reprodução da vida deixa de ocorrer como uma auto-atividade, ou seja, 

como produção natural da vida material e tudo que com ela se relaciona. Como decorrência, a 

vida material passa a se colocar como finalidade última e o trabalho como meio de seu alcance, 

meramente para assegurar sua existência (MARX, 2007).  

É nesta noção de auto-atividade em Marx que se enraíza a concepção do sujeito e do 

objeto, bem como do trabalho livre, como expressão máxima do sujeito, em Sérgio Ferro. Em 

Marx, as noções de auto-atividade e de trabalho nos servem de apoio: o trabalho, enquanto 

auto-atividade e não mercadoria, significaria o ato de auto-criação do homem, como um trabalho 

livre. Em contraposição ao trabalho alienado do sistema capitalista, sua meta não se encerraria 

em produzir coisas úteis, como finalidade última, já que “a produção de demasiado útil produz 

população demasiado inútil” (MARX, 2004:142). Deste trabalho livre participariam igualmente 

homem e natureza, de modo que o homem, ao transformar a natureza, estaria modificando a si 

mesmo, à sua própria natureza. Liberdade e emancipação fundar-se-iam através desse ato de 

auto criação.  

Por outro lado, o trabalho alienado, cada vez mais submetido à produção da forma-

mercadoria, seria algo do qual a sociedade deveria se emancipar. O trabalho defendido por Marx, 

portanto, estaria profundamente relacionado a algo inerente ao indivíduo, como uma atividade 

vital, uma manifestação de sua vida, como explicado por Fromm (1979:48): 

“O trabalho é a expressão própria do homem, uma expressão de suas 
faculdades físicas e mentais. Nesse processo de atividade genuína, o homem 
desenvolve-se a si mesmo, torna-se ele próprio; o trabalho não é só um meio 

                                                           
105 Citando Foucault, Sérgio comenta que há repressão psíquica no canteiro, como na organização de um espaço 
carceral. “A ‘economia’ psíquica, em sublimação programada, também serve à economia política no canteiro” 
(FERRO, 1976:147). Vale lembrar que esta separação também é colocada como uma forma de defesa contra a 
organização dos trabalhadores; por isso a divisão e isolamento programado, a sucessão em detrimento da 
simultaneidade. Uma vez que “separar para reinar faz da separação a essência do reino” (FERRO, 1976:123), para 
tais propósitos, o desenho funcionaria enquanto código, ou seja, enquanto elemento de comunicação, mas também 
de exclusão, já que privilegia aqueles que o conhecem e marginaliza os demais. Em contraposição a este controle, 
a “estética da separação”, idealizada pela Arquitetura Nova, inclinar-se-ia para uma espécie de auto-gestão. 
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para um fim - o produto - mas um fim em si mesmo, a expressão significativa da 
energia humana; por isso, pode-se gostar do trabalho”.  
 

Com efeito, uma das críticas mais contundentes empreendidas por Marx com relação ao 

capitalismo estaria centrada na decomposição do trabalho, convertido num exercício imposto, 

arbitrário, alienado e desprovido de significado. Com este tipo de trabalho colabora o contínuo 

processo de especialização e simplificação das atividades, já comentada, na medida em que isto 

seria prejudicial a uma formação completa e abrangente do indivíduo. Conforme explica Marx, 

este trabalho, ou melhor, a força de trabalho, torna-se uma mercadoria, e é trocada pela 

mercadoria do capitalista, ou seja, o dinheiro. De acordo com suas palavras, “La fuerza de 

trabajo és, pues, una mercancía, ni más ni menos qui el azúcar. Aquela si mide com el reloj, ésta, 

com la balanza” (MARX, 1972:24).  

O objetivo desta atividade não é, portanto, seu próprio produto; o que efetivamente o 

trabalhador produz para si próprio reduz-se, se tanto, ao seu salário. Nessas condições em que 

o indivíduo trabalha somente para subsistir, sobreviver, o trabalho torna-se instrumental. Antes 

de ser parte inerente a sua vida, este trabalho torna-se o sacrifício dela, como uma mercadoria 

que comprometeu a um terceiro. Por outro lado, o produto efetivo de seu trabalho – a mercadoria 

– como não lhe pertence, também pressupõe alienação. Isto porque o trabalho do indivíduo, 

como uma exteriorização de si mesmo, passa a produzir algo no qual ele não mais se 

reconhece; seu produto torna-se estranho a ele, e ganha uma forma autônoma, independente. 

Como coloca Marx, “o trabalhador encerra sua vida no objeto; mas agora ela não pertence mais 

a ele, mas sim ao objeto” (MARX, 2004:81).  

Além disso, esta mercadoria, diz Sérgio, além de se emancipar com relação ao operário, 

ainda busca dissimular que é seu produto, fazendo parecer que não é resultado de relações 

humanas, de relações de produção e exploração. Com isso, pretende-se forjar uma falsa a-

historicidade dessa forma-mercadoria – genérica e universal –, numa tentativa de negar que é 

produto do trabalho humano e pregar seu desprendimento, abstração e dissolução semântica. 

Trata-se do fetichismo da mercadoria, que “apaga as contradições das relações de produção 

inscritas na temporalidade do trabalho (valor é tempo) na espacialidade imóvel das formas 

plásticas” (FERRO, 2002/ 2006:302). Ou ainda: 

 “a mercadoria, para manter a face, esconde o que é e empresta o que não é (...) 
esconde as relações de produção de que é fruto, intermediária e expressão, e 
põe as relações como epifenômenos de sua movimentação que se finge 
autônoma. O valor, o trabalho social genérico, consta no seu discurso como 
propriedade intrínseca, virtude endógena” (FERRO, 2006:129). 
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Se o desenho, portanto, simboliza a carência de apropriação entre sujeito e objeto 

(matéria), o revestimento seria seu corolário, uma vez que dissimula qualquer possibilidade de 

presença do sujeito no objeto. Sérgio anuncia aí os principais questionamentos sobre o objeto 

arquitetônico. Partindo do pressuposto de que a presença do sujeito no objeto, ou a pregnância 

de memória no objeto (a bem saber, de que é fruto de trabalho humano), se mostraria possível 

essencialmente através da existência do vestígio106, destaca que o revestimento mascararia a 

feitura, ou seja, o fato de que resulta de trabalho humano, agindo como a serviço da mercadoria: 

esta passa a impor em sua aparência uma falsa a-historicidade107. A essência do revestimento 

consiste, assim, em tornar o trabalho concreto em abstrato, apagando os traços de um trabalho 

realizado: 

 “Quando o que poderia ser um traço de união entre os operários de um canteiro, 
seu produto, assume ares autônomos, quando a imagem especular é barrada, a 
possibilidade de consciência, mesmo turva, dos interesses comuns é afastada mais 
um pouco” (FERRO, 1976:132).  
 

O trabalho no canteiro à mercê da produção e do capital é propositadamente reduzido 

ao mínimo gesto, ao mínimo saber e conhecimento, às mínimas relações intersubjetivas, à 

mínima presença do sujeito no objeto, enfim, tudo se comprimia no menor significado possível108. 

Qualquer possibilidade de criação durante o fazer (o “meter a mão na massa”) aparece afastada. 

“O traço sem desvios, os ângulos rigorosos, o metro bem afiado, o preto no branco; normógrafo, 

tira-linhas, compasso, régua, esquadro; na impessoalidade gráfica, nenhuma respiração, 

nenhum passeio” (FERRO, 1976:157). Os movimentos repetitivos e o comportamento 

substituíam a ação. Igualmente, a concepção do espaço e do tempo segue esta conformidade 

com as necessidades do capital: o espaço uniforme, planejado na exatidão do traçado 

corresponderia à organização precisa e abstrata do tempo, ao tempo rigorosamente calculado. 

                                                           
106 A fala de Sérgio apresenta-se igualmente engajado com a discussão da semiologia. Suas referências Charles 
Peirce procuram construir seu discurso sobre a pregnância do sujeito no objeto, para a qual o vestígio (ou “trace”) 
exerceria um papel fundamental. O sujeito somente existira no objeto na medida em que são deixados aparentes os 
traços de seu trabalho, de sua ação.  

107 Henri Lefebvre realize uma crítica similar, em “Production of Space”: “(…) productive operations tend in the main 
to cover their tracks; some even have this as their prime goal: polishing, staining, facing, plastering, and so on.  
When construction is completed, the scaffolding is taken down; likewise, the fate of an author’s rough draft is to be 
torn up and tossed away, while for a painter the distinction between a study and a painting is a very clear one” 
(2007:113). 

108 “Os senhores do canteiro forçam seu trabalho a caber na estreiteza de algumas unidades primárias, aquém de 
todo conjunto mínimo de comportamentos ainda orgânica e significativamente coerentes, para dominá-lo e poder 
aumentar a extração de mais-valia – mas sua prática deve ser tal que as ressonâncias acordadas pela mão que 
trabalha estejam sempre presentes. Separado, isolado de si, dos outros e do produto, é responsável por habilidade 
encadeada que só a colaboração autônoma permitiria” (FERRO, 1976:151). 
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A regularização e a planificação dos métodos e dos procedimentos evita a possibilidade 

de desvios de um trabalho não subordinado. A ânsia por mais-valia, diz Sérgio, comprime o 

espaço e o tempo social necessários para a produção, o que, por sua vez, reduz, simplifica e 

comprime os tempos operacionais mínimos; este adensamento demanda o detalhamento da 

produção dominada, do objeto a ser produzido e das etapas de trabalho necessárias para 

produzi-lo. Os objetos e ações racionais acabam por expressar antes uma vontade ou um 

comando (uma racionalidade) alheio, em detrimento de manifestarem uma intencionalidade ou 

apropriação local efetiva. No nível do objeto seriado e técnico, também contribui o processo de 

racionalização das ações, tornando-as mais facilmente obedientes a intenções e projetos 

externos. A crescente autonomia entre o objeto técnico e seu usuário se faz sentir por aparentar 

encerrar em si suas próprias finalidades, e, consequentemente, condicionar ações específicas, 

comportamentos adequados para seu uso, condutas. Assim, se, a princípio, seriam as ações que 

imprimem sentido e valor aos objetos, sob essas condições, são os objetos, graças a seu caráter 

técnico e racional, que acabam por diferenciar e valorizar distintamente os diversos tipos de 

ações, e a pressupor modos de manipulação previamente planejados (BAUDRILLARD, 1969). 

Para Sérgio Ferro, a imprescindível esquematização do objeto e da produção é proporcionada 

pelo desenho.  

A crítica ao espaço uniforme empreendida por Sérgio refere-se principalmente aos 

espaços desenhados para a produção: um espaço concebido, mentalizado e definido antes da 

prática construtiva e do fazer propriamente ditos. “(...) já podemos sentir que a geometrização e 

a homogeneização do espaço de representação são fenômenos dependentes do predomínio do 

valor, do tempo e do trabalho abstratos, portanto” (FERRO, 1976:156). Trata-se da condenação 

do espaço que não se apresenta senão como uma representação de si mesmo – como a 

concretização de sua própria representação, definida a priori, que o antecipa – em detrimento de 

um espaço que se constrói segundo um processo criativo. É o espaço que Sérgio denomina de 

“espaço da escala temperada”, já que nele tudo aparece medido, uniformizado, equacionado e 

sequenciado, de maneira análoga à escala musical. “Ponto por ponto, o espaço arquitetural 

seguirá as normas do espaço de representação: ele se fará homogêneo, regulado, ortogonal, 

modulado etc. Apresenta a representação de si mesmo” (FERRO, 1976:159). Dentro disso, o 

espaço moderno não definiria uma crítica ao sistema capitalista, mas, sim, a adaptação e 

integração às suas diretrizes; o espaço ortogonal, geometrizado e racional, aliado ao tempo 

abstrato e calculado, encobre, em seu substrato, a alienação entre o pensar e o agir, entre a 

ação e o objeto, decorrentes da divisão do trabalho: “(...) a definitiva homogeneização e 
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mensurabilização do espaço é condição indispensável para a total desapropriação do canteiro de 

toda e qualquer autonomia” (FERRO, 1976:173). 

Como expõe Jean Baudrillard (1969), dado que a evolução funcional não corresponde a 

uma efetiva reestruturação do espaço nos termos marxistas, o que ocorre não passa de simples 

emancipação (fato que redundaria em alienação), e não de libertação de fato. Isto porque é a 

função do objeto que se desvencilha, em virtude de sua instrumentalidade e de sua 

“secularização” em relação ao sujeito. Não há libertação do objeto em si mesmo, mas uma 

libertação parcial, a saber, de sua função. O homem, por sua vez, também só se encontra 

liberado no sentido de se transformar em mero utilizador do objeto. A liberdade para a realização 

de sua função, ou seja, enquanto força de trabalho no sistema capitalista, implica, 

necessariamente, a liberdade de se relacionar e se vender como mercadoria.  O que se instaura 

é um jogo livre e autônomo de funções, no qual as relações subjetivas são sobrepujadas por 

relações objetivas e impessoais, e o que importa é antes a mensagem, a informação, a 

comunicação e a manipulação, em detrimento da apropriação e da intimidade. Não por simples 

coincidência, os objetos e os sujeitos se dispõem igualmente liberados e objetivados enquanto 

funções, aptas a se enquadrarem às necessidades estruturais, mas não livres em suas 

idiossincrasias e em sua totalidade. O que se perde é um aspecto mais gestual e expressivo, em 

virtude dos movimentos operativos e programados. As ações e os objetos (técnicos) tornam-se 

mais precisos, mais funcionais, assim como o espaço e o tempo, muito embora suas relações 

apresentem-se distanciadas. Enquanto signos de si mesmos, são utilizados livremente dentro de 

um o jogo objetivo e funcional. 

O espaço funcional consistiria em um mero mecanismo para o progresso da produção, 

mas não como uma transformação decisiva e profunda. A carência da relação dos objetos entre 

si e deles com os sujeitos implica que eles realizem apenas sua função mais cabal, segundo 

uma liberdade apenas formal; “(...) no hay relación entre ellas mientras no sirven más que para lo 

que sirven” (BAUDRILLARD, 1969:17). O ambiente funcional é mais aberto, mais livre, mas está 

fragmentado em suas diversas funções, que não suscitam relações entre si. Sem embargo, na 

medida em que não se estabelecem relações, a produção do espaço aparece comprometida, 

“(...) pues el espacio no existe sino abierto, suscitado, ritmado, ampliado por una correlación de 

los objetos y un rebasamiento de su función en esta nueva estructura” (BAUDRILLARD, 
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1969:17). O verdadeiro espaço deveria ser compreendido como a possibilidade real de liberdade 

do objeto, e, por conseguinte, do sujeito 109.  

O espaço em que reina a uniformidade, a homogeneidade, o equivalente é resultado do 

valor sob o capital – o valor de troca. Com alusão à “Dialética do Esclarecimento”, de Adorno e 

Horkheimer, Sérgio afirma que é o espaço mercantilizado da sociedade burguesa que demanda 

um desenho separado da produção, que se apresenta em todas as obras, como um comando, 

mas ao mesmo tempo não está de fato em nenhuma delas, pois a desconhece, não toca em 

suas singularidades e idiossincrasias. Novamente, trata-se da forma de “tipo-zero”, meramente 

instrumental, e apenas reflete a categoria do universal e do abstrato, que equivale à separação, 

ao afastamento. “Suas amarras se gravam nas coisas – mas como cordas que ferem sem se unir 

à carne prisioneira. Quanto mais coordena, mais mostra distância” (FERRO, 1976:184). 

 

* 
 

 “(...) pôr-se lá no fazer para se achar, embrenhar-se na matéria para perder a 
desesperante ligeireza do ser pensar fora do pensamento dado: tudo que é arte 
enfim” (FERRO, 1995/ 2006:271). 
 

Tempo aplainado, espaço uniformizado e trabalho alienado: para Sérgio, são condições 

decorrentes da primazia do capital e da luta de classes. O universal distancia-se de qualquer 

particularidade para promulgar uma fórmula autoritária, a forma mercadoria: “coisa universal 

onde toda individualidade, toda particularidade é negada e apagada” (MARX, 1968, apud 

FERRO, 1976:185).  

Na visão de Jean Baudrillard (1969), este movimento integra a supremacia do signo, em 

que as relações entre os sujeitos e os objetos tornam-se paulatinamente mais operativas e 

abstratas, e, por isso, mais distanciadas e autônomas. Trata-se de um processo no qual a cidade 

vai se conformando como um simulacro, já que nela passa a preponderar o aspecto imagético 

regido pelos signos e pelos códigos. Ocorre um enfraquecimento do valor de uso, em virtude de 

seu valor de troca e de seu sentido simbólico. O objeto transformado em signo implica um 

nivelamento das relações segundo sistemas de medidas, nos quais tudo adquire uma 

equivalência enquanto valor passível de ser mercantilizado. Seu valor de uso é substituído por 

um valor de troca, e ao invés de designar uma coisa a ser apropriada por um sujeito, o objeto-

mercadoria transforma-se num mecanismo estratégico para a manutenção das relações sociais 

                                                           
109 Para Baudrillard, a modernidade buscou criar padrões a partir de uma realidade natural, e, no entanto, acabou 
distanciando-os. O processo de abstração e simplificação transformou os elementos mais instintivos em signos, que 
já não formam mais parte de uma natureza supostamente mais genuína, senão como conotações de sua ideia, 
segundo uma natureza cultural.  
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sob o capital. Esvaziados de conteúdo prático para intermediarem as relações humanas através 

da imagem, os objetos deixam de pressupor a ação do sujeito, pois este se resume a mero 

usuário dos benefícios e serviços do sistema. Do mesmo modo, o espaço e o tempo não 

esboçam mais um sentido, ou uma potência a ser completada e vivificada pela ação e pelo 

objeto, e viram abstratos, uma vez que são instrumentais, racionalizados, objetivados e 

consumidos como mercadorias. 

Neste espaço, diz Sérgio, há uma espécie de monólogo interior da representação. 

Durante sua feitura, não há uma projeção para o futuro, mas sim uma inversão: objeto a ser 

construído está detalhadamente desenhado, e isto impõe uma impotência no próprio ato de fazer. 

Uma vez que, como vimos, a mente criadora (trabalho intelectual) está separada da mão que 

realiza (trabalho motor), o desdobramento da ação torna-se passivo, não participante na 

definição do objeto. A criação, se existir, ocorre somente no desenho do arquiteto, que, 

entretanto, não trabalha com a matéria da obra: sua subjetividade aparece transcrita no objeto 

concreto (FERRO, 2000/ 2006). O jogo da representação, no projeto de arquitetura, torna-se 

emaranhado em si mesmo: não aponta para um objeto externo a si, existente no mundo, mas se 

comporta como um auto-reflexo, pois o objeto que prevê está apenas presente no nível das 

idéias, na mente do arquiteto. Consequentemente, as construções também se tornam 

redundantes, não simbolizam nada, ou simbolizam a si mesmas, representam a si mesma, sua 

técnica, seu corpo110.  

“Fundamentalmente, o desenho é instrumento de quem não espera a participação 
lúcida do operário – mesmo se o canteiro não a dispensa. Não espera porque não 
quer e não pode – ou não serviria ao capital” (FERRO, 1976:198). 
 

Nesse sentido, combate-se a produção de um espaço e de um objeto que se 

apresentam meramente como identidades de si mesmos, haja vista que são determinados, a 

priori, pelo desenho representativo. A identidade que vemos aqui se contrapõe ao conceito de 

totalidade cunhada por Milton Santos111, pois pressupõe algo estático, completo, ensimesmado e 

hermético. Em contraposição à identidade, à uniformidade e à harmonia, Sérgio Ferro propõe o 

percurso, a construção, a transformação, o devaneio, a atuação consciente na matéria. Suspeita 

da noção convencional de equilíbrio, que evita o acidental e transitório. A harmonia, nestes 

termos, seria o que se interpõe entre capital e trabalho, que escamoteia a luta, que evita e 

protela o combate direto. 

                                                           
110 “(...) se por simbólico entendermos a trama de articulações e oposições que estruturam de longe o campo e o 
conteúdo simbolizado” (FERRO, 1976:167). Para a compreensão destas críticas, é importante termos sempre em 
mente que, para Sérgio, forma e conteúdo indicam, respectivamente, produto (objeto) e produção (trabalho).  

111 Vide “A Natureza do Espaço” (2008).  
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Em face à coerência apresentada pelo sistema dos objetos técnicos e funcionais, o 

indivíduo se descobre irracional, disfuncional e subjetivo. Suas necessidades mais íntimas, 

psicológicas e expressivas restam como algo excessivo e supérfluo, incoerente e dissonante. A 

complexidade interna dos objetos passa a superar aquela relativa aos comportamentos humanos 

necessários para sua utilização. “Los objetos están cada vez más diferenciados, nuestros gestos 

cada vez menos” (BAUDRILLARD, 1969:62). O diálogo com os objetos despe-se do teatro de 

gestos que antes pressupunha, passa a prescindir dos sujeitos como atores de fato, e estes são 

substituídos por meros espectadores. A riqueza do cotidiano, tributária de suas próprias 

contradições e ambigüidades, aparece suprimida, como assinala Baudrillard (1969:9): 

“Lo que nos da cuenta y razón de lo real no son tanto las estructuras coherentes de 
la técnica como las modalidades de incidencia de las prácticas en las técnicas, o 
más exactamente, las modalidades de contención de las técnicas por las prácticas. 
Y, para decirlo todo de una vez, la descripción del sistema de los objetos tiene que ir 
acompañada de una crítica de la ideología práctica del sistema. En el nivel 
tecnológico no hay contradicción: sólo hay sentido. Pero una ciencia humana tiene 
que ser del sentido y del contrasentido: de cómo un sistema tecnológico coherente 
se difunde en un sistema práctico incoherente, de cómo la “lengua” de los objetos es 
“hablada”, de qué manera este sistema de la “palabra” (o intermediario entre la 
lengua y la palabra) oblitera al de la lengua. Por último, ¿dónde están, no la 
coherencia abstracta, sino las contradicciones vividas en el sistema de los objetos?”. 
 

É a partir destas reflexões que Sérgio Ferro compara o “desenho separado”, próprio para 

a dominação, com a moldura de uma obra de arte. Sérgio examina a função da moldura na 

pintura: separar o universo plástico, o conteúdo que transmite, de seu ambiente.  É rompimento 

de relações entre exterior e interior, entre o individual e o social. A moldura organiza as formas 

no interior do espaço representativo de maneira independente do exterior – nunca se confunde 

com o real. Trata-se de um enquadramento que pretende nos convencer de que a obra é 

independente e autônoma, a ditar as normas de organização do poder e de uma ordem superior. 

Tanto o desenho representativo quanto a pintura emoldurada perdem seu contato real com a 

matéria, pois são concebidos no âmbito da idéia separada da prática. A moldura estaria 

relacionada com a harmonia e o equilíbrio, que oprimem porque separam o trabalhador e o 

processo produtivo de seu produto; provocaria uma ruptura das relações entre interior e exterior, 

entre o individual e o coletivo, ou social, assim como segrega, isola e denota status. 

A participação, para Sérgio, deveria ocorrer através do trabalho livre, ou seja, através da 

prática consciente e engajada do sujeito na realidade e no objeto, ação esta que não deve ser 

intermediada nem pelo capital, nem pelo desenho. Sob o domínio do capital, a participação é 

passiva, não promove o intercâmbio entre sujeito-ação e objeto. A ação efetiva pressupõe um 

contato com o mundo, com todas as suas sutilezas e seus meandros. Trata-se de uma ação não 
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submetida a regras de quaisquer origens, aberta ao improviso, ao contingente presente nos 

processos de individuação. A memória individual somente é possível por “meter a mão na 

massa”, isso é, através da real apropriação entre sujeito e objeto.  

Sérgio Ferro pretendia, a partir da crítica, “desnaturalizar” uma realidade convencionada 

e atos considerados normais e evidentes, mas que urgiam ser questionados 112. O debate teórico 

deveria, sobretudo, denunciar, explicitar as contradições, demonstrar, com todas as letras, os 

impasses existentes e a necessidade de transformações na prática arquitetônica. Este debate 

não poderia ser compreendido sem que tivéssemos em mente o contexto histórico enfrentado 

neste momento, cujo progresso era engrenado por uma intensa e declarara exploração do 

trabalho, especialmente no canteiro de obras.  

“Como é possível praticar arquitetura ou pintura esquecendo isto, que é a marca do 
sistema em que nós vivemos, que é a base de tudo? (...) Nunca consegui ter a 
menor emoção diante de uma pirâmide egípcia:há sangue ali embaixo, morte, 
violência, não me interessa” (FERRO, 2000/ 2006:282). 
  

Além disso, mesmo reconhecendo que tenha acabado por negligenciar a prática 

arquitetônica (o resultado final, a casa popular) em função de um exame assíduo das relações 

de produção, Sérgio justifica que esta época havia sido marcada pela insistência no processo 

produtivo, seguindo fundamentos marxistas. O amadurecimento das teorias desenvolvidas pelo 

arquiteto seria posterior às experiências práticas que teria empreendido no sentido de se 

contrapor a estas condições. Não obstante, as propostas apresentadas pela Arquitetura Nova113 

de um canteiro de obras alternativo expressavam o inconformismo e a inquietação perante o 

sistema, e, ao mesmo tempo, uma verdadeira busca por uma transformação.  

“Nós adotamos a via inversa: absoluta, quase maníaca atenção à sucessão lógica 
dos trabalhos [a estética da separação] (...); afastamento de todo gesto 
convencionalmente considerado artístico (salvo a didatização do procedimento, 
aplicando o conselho de Benjamin para o qual todo romance deveria ensinar a 
escrever outro romance); a exposição clara de todos os trabalhos (que reduzia o 
revestimento ao mínimo indispensável)” (FERRO, 1995/ 2006:269). 
 

A Arquitetura Nova havia definido como principais pontos a serem trabalhados: a adoção 

de uma técnica construtiva compatível com os meios de produção disponíveis; a sucessão lógica 

dos trabalhos, associada à livre atuação dos diversos trabalhadores no canteiro (permitindo a 

criação coletiva, o improviso, e as decorrentes descontinuidades, com uma analogia ao “jazz”); a 

                                                           
112 Isto é explicado pelo arquiteto em “Depoimento a um pesquisador” (2000/ 2006).  

113 Principalmente até 1968, quando o grupo desfaz-se, entre outros motivos, em função da militância política na 
guerrilha e da passagem pela prisão. Sérgio Ferro teria abandonado a profissão de arquiteto desde então, 
principalmente por uma postura crítica, ao se negar a produzir arquitetura sob as relações de produção e as 
condições de trabalho impostas pelo capital.  
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possibilidade de transformar o canteiro num local de aprendizado coletivo; a simplicidade dos 

materiais e das soluções construtivas; o emprego de técnicas populares; a exposição clara de 

todos os trabalhos (“desnaturalização”), entendida como índice da fatura da obra, dispensando 

os revestimentos e deixando as marcas de uma subjetividade 114.  Este último aspecto não era 

gratuito: com base no conceito de “trace” (rastro) de Charles Peirce, Sérgio encarava o vestígio 

da mão, a marca do trabalho na obra como o único caminho para se acessar o sujeito criador e 

prover o espaço e a matéria de significado. Não deixaria, também, de envolver uma abordagem 

poética: o vestígio comprova um laço imprescindível entre sujeito e objeto, “(...) uma troca 

fundamental, essencial, há tanto determinação do sujeito sobre a matéria quanto a matéria sobre 

o sujeito” (FERRO, 2000/ 2006:286).  

Havia uma preocupação constante com o trabalhador, com a atividade realizada e com a 

criação no canteiro de obras. Todo gesto convencionalmente considerado artístico – o traço 

inventivo do arquiteto – seria afastado, diz Sérgio, com exceção da didatização de todos os 

procedimentos e do ensino da feitura. A utilização de sistemas alternativos, como as abóbadas, 

também pode ser considerada, como enfatiza Buzzar (2001), um dos principais aspectos da 

arquitetura proposta por estes arquitetos, uma vez que se trata de uma técnica que buscava 

reunir o saber popular, a facilidade de execução e a aplicação de materiais baratos. Através 

disso, pretendia-se valorizar o trabalho do operário no canteiro de obras (canteiro participativo), 

restituindo-o de seu saber perdido. Segundo Koury (2003), através dos mínimos recursos, do 

essencial construtivo, buscava-se possibilitar, no presente, um diálogo entre arquitetura e 

transformação social. Assim é caracterizada a estética da separação: 

“O desenho que propomos quer aceitar a diversidade constitutiva de cada grupo 
de trabalho e dar a mesma evidência a todos – mínimo direito democrático. Isso 
é a estética da separação, considerada do ponto de vista da produção, mais do 
que do consumo. Cada equipe fazendo o melhor que pode, com técnicas e 
materiais adequados, tudo posto em clima de igualdade e clima de respeito 
mútuo. Trata-se de um outro ecletismo, não o da média, mas que valoriza os 
caminhos próprios do canto conjunto. É tensão extremada entre as tendências 
imanentes particulares e o objetivo comum que assegura o vigor plástico, e não 
joguinhos sábios de volumes. O conteúdo final único informa o comportamento 
de cada componente, mas essa informação foi traduzida para uma linguagem 
específica.” (FERRO, Prefácio, In: KOURY, 1999:14). 
 

As soluções técnicas experimentadas tinham como prioridade atender às demandas do 

canteiro. Diversos detalhes seriam pensados: os caixilhos em caibro de madeira, fáceis de 

                                                           
114 Em relação aos vestígios propriamente ditos, Sérgio alude à “Poética do Espaço” de Bachellard para afirmar que 
a duração se desdobra na mão em harmônicos, ressonâncias. A partir de Freud, discute o poder da construção de 
evocar de memórias: “será eficaz se atrair rememorações, associações, restos: se acordar, revelar, reunir” (FERRO, 
1976:145). A cada operação, constrói-se o sujeito (põe-se em diapasão o sujeito inteiro). Na obra há pregnância de 
memória. 
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serem executados no canteiro e baratos, desenvolvidos por Rodrigo Lefèvre; o encanamento 

deixado aparente, a facilitar a manutenção, e demandando o detalhamento de peças acessórias 

para sua fixação; a possibilidade de iluminação e ventilação através das próprias vigotas da 

cobertura, ou utilizando domus simplificados. Cada desenho e cada detalhe não deveriam 

desconhecer o trabalho concreto na produção. Como recorda Sérgio, a preocupação com a 

técnica e com o “detalhe modificador” era constante, a partir de uma revisão dos ensinamentos 

de Vilanova Artigas: 

“Só que a tecnologia era pensada para um outro tipo de arquitetura. Quando fizemos 
aquelas aberturas na cobertura, o que recobria aquilo não eram os domos que 
vieram depois, de plástico, bonitinhos, era penico ou bacia de plástico que vendiam 
no mercado. (...) Isso é fundamental, porque, se parecia uma arquitetura que era 
política no discurso e desleixada no real, era exatamente o contrário” (FERRO, 
1986/ 2006:263). 
 

É digno de nota o fato de que até mesmo as propostas do grupo Arquitetura Nova 

acabariam, em parte, por ser absorvidas pelo capital, autonomizadas de suas motivações e 

princípios mais profundos, e transformadas em mais uma variedade de produto e modismo para 

o mercado. Como observa Pedro Arantes (2002), nem eles ficariam imunes do que criticavam 

em seus colegas de época: a absorção pelo mercado. 

Como o próprio Sérgio admitiria, apesar de a Arquitetura Nova ter sempre em mente a 

transformação da habitação popular, a maioria de suas obras acabaria restrita a uma certa 

classe média intelectual. Estes arquitetos mais teriam experimentado e acenado para novos 

horizontes do que de fato realizado um transformação concreta mais radical. Sem embargo, 

Pedro Arantes (2002) destaca o mérito da “experimentação novista” em ter atingido algumas 

questões essenciais: contestar e modificar certos hábitos e comportamentos da casa burguesa, 

rever a utilização da técnica, da estética e propor novas relações de trabalho na produção do 

canteiro. Diante das condições históricas vividas, esta experimentação teria buscado transformar 

o sentido da arquitetura moderna, especialmente no que concerne à habitação. Considerando-o 

uma representação ou microcosmo da realidade, o canteiro participativo que propunham deveria 

contar com a atuação consciente dos operários, a criação coletiva e buscar inseri-los na 

sociedade. Seria como uma “metáfora do país possível, que superaria as distâncias de classe na 

construção de uma nação livre e democrática” (ARANTES, 2002:85).  
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capítulo III 

Hélio Oiticica: experiência livre 

 

A leitura dos escritos de Hélio Oiticica permite um contato muito íntimo com o processo 

de amadurecimento de suas idéias, permeado por conflitos, aflições e uma busca incessante por 

ação. São anotações em cadernos, entrevistas, manuscritos, ensaios, artigos e manifestos que 

acompanham as reflexões presentes em cada proposição. Como constatado pelo próprio artista, 

estes documentos seriam algo vivo, a expressar a ânsia por fazer e pensar. Suas anotações 

seriam, nesse sentido, mais relevantes e instigantes do que a formulação de conceitos 

completos e fechados: são menos racionais e mais espirituais, espontâneas, “cheias de fogo e 

tensão” (OITICICA, 1961/ 1986:30), enquanto que a intelectualização e conceitualização 

bloqueariam o caminho para o sublime, que, para o artista, deveria ser toda a intenção da arte.  

De acordo com Glória Ferreira (2006), a interdependência entre reflexão teórica e 

gênese artística tornar-se-ia uma tendência bastante recorrente a partir de 1960. Os textos-

manifestos praticamente passavam a integrar as proposições de arte, de tal forma que o 

pensamento plástico parecia desenvolver-se através de “uma dialética incessante entre a prática 

artística e o pensamento teórico” (FERREIRA, 2006:13). Havia ainda uma maior atenção 

concedida aos posicionamentos singulares de cada artista, em detrimento da preocupação com 

a conformação de uma unidade de movimento, que efetivasse uma ruptura histórica, tal como 

prezado pelos modernos.  

A escolha de acompanhar este percurso de Hélio – textos, discurso e propostas 

artísticas – é essencialmente decorrente da vontade de compreender suas reflexões como um 

movimento, em constante elaboração e florescimento, sem estaticidade, nos termos muitas 

vezes utilizados pelo próprio artista. A análise procura também realizar um percurso no qual essa 

trajetória seja confrontada com o contexto histórico no qual essa produção se inseria, de maneira 

semelhante à realizada com relação ao percurso do arquiteto Sérgio Ferro. Sem embargo, 

compartilhamos da opinião de Paula Braga (2007), para quem os escritos de Hélio permitem 

certa libertação das amarras de um tempo cronológico e linear, como um convite à imersão num 

“grande labirinto” 115:  

“O passeio pelo labirinto é outro se for marcado por um cordão de fios trançados. Os 
fios enroscam-se nas várias referências citadas em um manuscrito, o cordão desfia 
e transforma-se em vários fios soltos: um que leva a Nietzsche, outro que leva a 
Caetano Veloso, outro ainda para Jimi Hendrix, Cage, Mangueira, Mondrian, etc., 

                                                           
115 Esta expressão seria cunhada por Hélio, em uma de suas anotações: “ASPIRO AO GRANDE LABIRINTO” 
(OITICICA, jan 1961/ 1986:26). 
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até perdermos a possibilidade de achar um só caminho de volta” (BRAGA, 2007:10-
11).   
 

Em Hélio coexistia uma multiplicidade de perspectivas artísticas articulando-se com as 

mais diversas referências, as quais não erigiam conceitos, mas confirmavam e dilatavam suas 

próprias reflexões, e desdobravam-se em propostas concretas, numa busca contínua pela 

“invenção”. Sua experimentação desenvolve-se incessantemente, dando voz simultânea a esses 

variados inventores que compõem o próprio artista: partia-se da pintura, transpunha-a em 

direção da arte ambiental, expandia-se para o supra-sensorial. Tratava-se da constituição de um 

“programa in progress”:  

 “O tempo, em Hélio Oiticica, é estético: corre em simultaneidade de atos, 
movimentos e obras que combinam o que já existe em uma coisa nova, que por sua 
vez é um novo instante de tempo e assim garante a ‘contiguação’ da vida” (BRAGA, 
2007:12). 

 

 

 

arte construtiva e o ideal progressista 

“Enquanto a Europa e os Estados Unidos começavam a mergulhar no informalismo, 
a América Latina, o Brasil e a Argentina em particular, retomavam a tradição 
construtiva e transformavam-na no seu projeto de vanguarda (...). Optar pela arte 
concreta no início dos anos 50 significava optar por uma estratégia cultural 
universalista e evolucionista” (BRITO, 1985:32-33 e 35). 

 
No Brasil da década de 1950, a propagação da arte abstrata116, através da penetração 

das ideologias construtivas no país, estava relacionada à ânsia pelo progresso e pelo 

desenvolvimento do país (BRITO, 1985). “O certo é que nas décadas de 40/ 50 há uma 

coincidência de objetivos entre as ideologias construtivas no plano cultural, o 

                                                           
116 A origem da ruptura com figuração tradicional na arte, em busca de novas relações entre o espectador e o objeto 
artístico, nos remete a certas expressões pós-impressionistas, como no caso de Paul Cézanne. Na arte cubista e 
futurista, “cuja afinidade fundamental parece residir na vontade de libertar a arte das referencias à figura dos objetos” 
(GULLAR, 1959c/ 1977:55), também estaria implícita uma busca pela abstração. Não obstante, em geral assume-se 
que o debate e a crítica em torno da questão da representação foram empreendidos de maneira mais efetiva a partir 
das denominadas artes abstratas, neoplásticas e as construtivas (CHIPP, 1988). O suprematismo de Malevich já 
anunciava a arte como pura sensibilidade: “A representação de um objeto (isto é, o objeto enquanto razão de ser da 
representação) é uma coisa que, em si, nada tem a ver com arte. (...) A sensibilidade é a única coisa que conta e é 
através dela que a arte, no suprematismo, chega à expressão pura sem representação” (MALEVICH, 1927/ 
1977:32). Theo Van Doesburg também defenderia uma arte concreta: “Pintura concreta e não-abstrata pois que 
nada é mais concreto, mais real, que uma linha, uma cor, uma superfície” (VAN DOESBURG, 1930/ 1977:42). De 
acordo com Ferreira Gullar (“Tentativa de compreensão”, 1959c), Malevich e Modrian teriam consumido as ultimas 
alusões ao mundo real que restavam na linguagem da pintura; Rodchenko e principalmente Tátlin (com seus contra-
relevos) teriam iniciado uma ruptura com o espaço da tela. Segundo o poeta, a questão deixada indefinida ainda 
consistia na contradição entre figura e fundo, a qual seria retomada pelos artistas neoconcretos, a despeito da arte 
racionalista concreta, até a concepção do não-objeto. 
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desenvolvimentismo no plano econômico e as alianças continentais no plano político” (MORAIS, 

1979:88). Não somente no Brasil, mas em diversos países da América Latina, a arte construtiva 

identificava-se com um projeto nacional, ou continental, de construção e organização da 

sociedade.  Como observa Maria de Fátima Couto (2004), a difusão da arte concreta e a busca 

por redefinição do papel do artista brasileiro 117  articulavam-se a um projeto nacional de 

edificação de uma sociedade industrializada, moderna, tecnológica e produtiva, regida por 

princípios e modelos racionais. Esta atmosfera otimista era corroborada pela exaltação 

progressista do governo de JK e seu Plano de Metas (refletindo na construção de Brasília), 

seguido pelo Milagre Econômico almejado na ditadura militar118.  

Nestes termos, o movimento construtivo poderia ser compreendido como uma estratégia 

organizada de se contrapor a outras correntes nacionalistas, populistas e intuitivas, que 

pudessem conter um aspecto retrógrado e colonizado 119. O ponto comum entre diversos artistas 

consistia na contraposição aos tipos de arte partidária, de propaganda, figurativa e naturalista, 

em busca da construção do país, como parte de uma missão social:  

“(...) a questão sempre foi, para as ideologias construtivas, construir uma arte que 
pudesse servir de modelo à própria construção social (...) operaram sempre e 
necessariamente no sentido de uma integração funcional da arte na sociedade. A 
sua intervenção é de natureza didática, como todas as forças liberais, acreditam na 
Educação com e maiúsculo – o seu esforço mais constante é no sentido de estetizar 
o ambiente social, educar esteticamente as massas” (BRITO, 1986:16). 
 

Neste momento, a figura de Mário Pedrosa, crítico de arte e militante da esquerda 

socialista nacional, exerceria um papel fundamental na discussão das relações entre arte e 

                                                           
117 Especialmente em São Paulo, em função de seu desenvolvimento industrial e tecnológico.  

118  É importante ter em mente que, durante os anos 1950, diversas personalidades internacionais de renome 
passariam pelo Brasil, influenciando a arte e arquitetura moderna brasileira, tais como Le Corbusier, Walter Gropius 
(na ocasião da II Bienal em São Paulo, de 1953).  

119 No início da década de 1950, o abstracionismo e o internacionalismo (Mário Pedrosa, Geraldo Ferraz, Waldemar 
Cordeiro) faziam frente a uma tradição realista e a nacionalista de esquerda (Di Cavalcanti, Segall, Portinari). 
Segundo Frederico Morais (1979), a arte concreta teria assumido um papel de bastante destaque principalmente em 
países dependentes e de desenvolvimento econômico emergente. A arte desenvolvimentista por excelência seria a 
arte concreta, em contraposição às tendências realistas, que passavam a ser associadas a uma condição arcaica, 
patriarcal e agroexportadora do Brasil. Não obstante, é interessante notar que esta arte construtiva seria combatida 
pelo arquiteto Vilanova Artigas, arquiteto defensor do desenvolvimentismo em São Paulo, em ocasião da Bienal de 
1951. Para Artigas, a arte concreta seria uma invasão do poder imperialista no Brasil, um movimento apolítico, em 
detrimento de uma arte do povo. “O imperialismo não gosta das culturas nacionais!” (ARTIGAS, 1951:32). Em 
contraposição ao abstracionismo, a busca por uma arte que marcasse um posicionamento nacional frente ao 
imperialismo havia sido expressa por Artigas, em “A Bienal é contra os artistas brasileiros”, de 1952: “Os artistas e 
escritores progressistas não são contra qualquer escola de arte. São, sim, a favor da participação da arte na luta 
que o povo duramente desenvolve contra o imperialismo americano, a miséria e a fome” (ARTIGAS, 1951/ 2004:34). 
Em 1961, uma vertente em defesa do retorno ao povo e à cultura popular passaria a ser liderada pelo Centro 
popular de Cultura (CPC).  
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política e sobre rumos tomados pela arte brasileira – incluindo aí a arquitetura120. De acordo com 

Antônio Cândido (2001), Mário Pedrosa teria realizado uma relevante contribuição para a 

esquerda brasileira, a partir de meados de 1940, em virtude de sua crítica ao socialismo 

stalinista vigente na época.  Criou o jornal “Vanguarda Socialista”, em 1945 no Rio de Janeiro, 

que reuniria intelectuais do período para a realização de um debate em torno de posturas rígidas 

frequentemente assumidas pela esquerda nacional predominante, encabeçada pelo PCB: 

“Estávamos então impregnados por concepções de cunho, digamos, pragmático, 
favorecidas pela leitura pouco flexível que se fazia do marxismo. Para essas 
concepções, as obras de arte e de literatura deveriam ser necessariamente 
interpretadas e avaliadas segundo a sua dimensão social e, não raro, segundo o seu 
significado político potencial. Em conseqüência, a crítica tendia a concentrar- se no 
conteúdo e a negligenciar as questões de forma, inclusive a fatura” (CÂNDIDO, 
2001:15). 
 

Em busca de uma arte revolucionária, social e política, Mário Pedrosa havia defendido, 

inicialmente, a arte figurativa nacional, com ênfase para Cândido Portinari, num momento em 

que postulava que a “arte social” adviria do conteúdo a ser representado, através de uma 

mensagem política e social explícita. Não obstante, após uma revisão crítica de seus preceitos, e 

ao abandonar certos “ícones” dessa arte figurativa, Mário Pedrosa passaria a se aproximar das 

relações entre arte e tecnologia, da arte abstrata, e das possibilidades de conciliação entre 

“atualidade estética” e “arte social” (BARROS, 2008). Esta transição provavelmente havia sido 

influenciada por suas estadias na Europa e nos Estados Unidos, com o advento do Estado Novo, 

e pelo contato com tendências artísticas internacionais. Havia igualmente influências do 

“Manifesto por uma arte independente”, redigido em 1938 por Trotsky, Breton e Riviera, e 

introduzido no Brasil por Mário Pedrosa. Este manifesto postulava a favor da independência da 

arte, dado que ela teria um potencial libertário e revolucionário em si. Como destacado por Otília 

Arantes (2001), rigorosamente moderno e atento aos movimentos internacionais, Mário se 

colocaria a favor da tendência construtiva no Brasil, a partir de 1950, em virtude de um esforço 

por atualizar a expressão estética da cultura brasileira, e por repensar o papel da arte na 

modernidade121.  

Nesta ocasião, Mário realizaria uma crítica ao “sentido marxista” vulgar da produção 

artística corrente, segundo o qual a arte “revolucionária”, direcionada às massas e ao proletário, 

se resumiria a exprimir a luta de classes através do assunto e do conteúdo estrito – arte esta que 

                                                           
120 Como destacado por Otília Arantes, Mário Pedrosa teria sido um dos primeiros críticos a versar sobre a nova 
capital brasileira, no sentido de considerá-la um anacronismo nos termos do projeto moderno.  

121 Pouco antes da ditadura, Mário Pedrosa se tornaria secretário do Conselho Nacional de Cultura, criado pelo 
governo Jânio Quadros. Diversos textos relevantes de Mário Pedrosa, de finais de 1950 a 1970, podem ser 
encontrados em “Mundo, homem, arte em crise” (1975). 
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receberia a denominação de “realismo socialista”. No entanto, a arte não deveria ser um “reflexo 

social”, mas sim um “fator autônomo e atuante na sociedade e no mundo” (PEDROSA, 1959/ 

1995:119)122. A revolução identificada por Mário Pedrosa neste momento passaria pelo âmbito 

individual, por meio da ampliação do “campo da linguagem humana na pura percepção” 

(PEDROSA, 1952/ 1995:98) 123, a fim de criar um contraponto aos meios de comunicação em 

massa que passavam a dominar e modelar a visão contemporânea. “Sem nunca deixar a 

militância política, jamais dissociará revolução social e arte de vanguarda” (ARANTES, 1995:17). 

A aposta na abstração tinha como fundamento a crença de que a revolução dos sentidos 

pudesse transcender uma realidade convencionada, abrindo novos horizontes e engendrando 

transformações sociais inestimáveis. Para Otília Arantes, a essência do pensamento de Mário 

Pedrosa estaria, então, em sua defesa de que o artista devesse proporcionar, através da 

expressão artística, uma reeducação da sensibilidade do homem, tirando-o de uma condição 

habitual e permitindo-lhe uma transformação. Definia-se, assim, a arte como o “exercício 

experimental da liberdade” 124, princípio que seria encarado como um fundamento profético para 

as reflexões e propostas do artista Hélio Oiticica: 

“A revolução política está a caminho; a revolução social se vai processando de 
qualquer modo. Nada poderá detê-las. Mas a revolução da sensibilidade, a 
revolução que irá alcançar o âmago do indivíduo, sua alma, não virá senão quando 
homens tiverem novos olhos, novos sentidos para abarcar as transformações que a 
ciência e a tecnologia vão introduzindo, dia-a-dia, no nosso universo, e, enfim, 
intuição para superá-las. Eis aí a grande revolução ‘final’, a mais profunda e 
permanente, e não serão os políticos, mesmo atualmente os mais radicais, nem os 
burocratas do Estado que irão realizá-la” (PEDROSA, 1952/ 1995:98).  
 

Neste sentido, embora nos diversos manifestos construtivos não se realizasse alguma 

alusão direta às possíveis implicações políticas destes movimentos, nem por isso poderíamos 

concluir sumariamente a inexistência de uma presença política em suas propostas; a ânsia por 

organização do caos, por renovação e transformação da sociedade seria um consenso tácito 

(MORAIS, 1979).  O artista construtivo aspira “transformar o caos em cosmos”, expressar a 

construção ao invés da crise, “estar no mundo”, e não se esquivar dele; “o projeto da arte 

construtiva é fundamentalmente otimista. E utópico (...). O artista construtivo sonha de olhos 

                                                           
122 Texto “Arte-reflexo, irresponsabilidade do artista” (1959), In: Otília Arantes (org.) “Política das Artes”, 1995. 

123 Texto “Arte e Revolução” (1952), In: Otília Arantes (org.) “Política das Artes”, 1995. 

124 Como defenderia Mário Pedrosa, em artigos como “O ‘bicho-da-seda’ na produção em massa” (1967/ 1975), ou 
“Por dentro e por fora das Bienais” (1970/ 1995), “exercício experimental da liberdade” pretendia fazer frente ao 
condicionamento da produção em massa do sistema capitalista. Com referências a Marx, Mário Pedrosa afirma que 
se buscava, por um lado, desalienar o artista da produção estética do objeto, ao devolver-lhe a condição de um 
“produtor independente”, e, por outro, revogar ao objeto sua condição de mercadoria. Não se pretendia criar para o 
mercado, ou seja, conceber objetos de arte que viessem a se tornar valores de troca, mercadorias. Por esse motivo, 
as obras tenderiam a propor atividades gestuais e ações coletivas, centradas no instante e na criatividade. 
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abertos, quer esculpir o futuro no presente. O gesto construtivo é um gesto fundador de mundos” 

(MORAIS, 1979:87).  

Sem embargo, os artistas construtivos brasileiros assimilariam de maneira distinta 

algumas influências estrangeiras. São Paulo, em estágio industrial mais avançado, tendeu a se 

vincular ao concretismo suíço-alemão-holandês (com destaque para Max Bill125); ao passo que o 

Rio de Janeiro, menos industrializado, mostrar-se-ia mais afeito ao construtivismo e ao 

suprematismo russo (Tátlin, Rodchenko, Gabo, Malevitch126).  

  A tradição construtiva defendida pelo artista concreto suíço Max Bill pretendia operar 

em duas transformações fundamentais: a incorporação de processos matemáticos à produção 

artística, e instituição da arte na sociedade industrial – uma integração positiva na sociedade. 

Um de seus textos mais influentes, “O pensamento matemático na arte de nosso tempo”, de 

1950, desacredita que a arte viesse a solucionar questões de teor social e político, e postula que 

o sentimento deve ser moderado pelo pensamento, considerado um dos traços principais do ser 

humano, na produção artística. “O pensamento possibilita a ordenação dos valores sentimentais 

e torna possível a criação da obra de arte. O elemento de toda obra plástica é a geometria, 

relação de posições sobre o plano e no espaço” (MAX BILL, 1950/ 1977:52).  A arte concreta 

seria definida como a concreção de uma ideia, e os fundamentos ou métodos matemáticos 

deveriam ser aplicados como instrumentos para organizar objetivamente a obra, de maneira a 

garantir seu equilíbrio e harmonia, e dosar o sentimento individual a ser expresso.  

A matemática seria a base do pensamento: uma verdadeira estrutura de ritmos, de 

relações e de leis individuais. Tratava-se de um princípio organizador e regulador dos 

sentimentos e do espaço físico, e, sobretudo um mediador para o conhecimento da realidade 

objetiva: através dela, seria possível compreender a relação entre os objetos e seus movimentos. 

Nesta abordagem, a arte se colocaria como um anteparo para o pensamento abstrato do homem, 

como a possibilidade de transformá-lo em uma realidade visual: “(...) o pensamento abstrato, 

invisível, surge como concreto, visível. Espaços desconhecidos, axiomas quase inacreditáveis, 

adquirem realidade e se começa a caminhar por regiões que antes não existiam; a sensibilidade 

                                                           
125 A I Bienal Internacional em São Paulo contaria com a presença da delegação suíça, composta pelo artista Max 
Bill, que seria premiado por sua “Unidade Tripartida”. Vale ressaltar que este artista concreto, em outra visita 
posterior ao Brasil, realizaria uma crítica ferrenha à arquitetura moderna brasileira, que considerava uma aplicação 
irreflexiva de fórmulas estrangeiras (vide seu texto “o Arquiteto, a arquitetura e a sociedade”, 1954/ 2003). 

126 Como destacado por Frederico Morais (1979), a vanguarda russa, em especial, estaria intimamente ligada a 
profundas buscas por transformações sociais, que marcariam o período das décadas de 1910/1920 até 1940. O 
niilismo russo consistiria numa negação completa e radical da realidade tal como ela se apresenta, a fim de se 
instaurar um mundo novo; tratava-se de preparar o terreno para uma verdadeira revolução. Este é um elemento 
bastante relevante, que influenciará intensamente as reflexões dos neoconcretos brasileiros, em especial Ferreira 
Gullar e Hélio Oiticica. 
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se amplia” (MAX BILL, 1950/1977:52). Fruto desse princípio matemático primitivo, inerente ao 

ser humano, a arte se tornaria mais universal e poderia ser sentida diretamente e igualmente por 

todos os indivíduos – dotados destes mesmos princípios do pensamento: 

“A arte concreta, quando alcança a máxima fidelidade a si própria, é pura expressão 
de medida e de lei harmoniosas. Agencia sistemas e dá vida a esses agenciamentos 
pelos meios de que a arte dispõe. É real e intelectual, a-naturalista e, no entanto, 
próxima da natureza. Tende ao universal e cultiva, entretanto, o particular, rejeita a 
individualidade, mas em benefício do indivíduo” (MAX BILL, 1949/ 1977:48). 
 

Em São Paulo, o movimento concreto tinha expressão com o grupo Ruptura, liderado 

por Waldemar Cordeiro, e se baseava fortemente nessas colocações de Max Bill. O “Manifesto 

Ruptura” 127  combatia tudo o que considerava “velho” – a arte não-figurativa “hedonista” e 

subjetiva, a arte naturalista, assim como a mera negação desta (o naturalismo “errado” das 

crianças e dos loucos, o expressionismo, o surrealismo) – e, em contraposição, propunha um 

novo momento artístico:  

“(...) as expressões baseadas nos novos princípios artísticos; todas as experiências 
que tendem à renovação dos valores essenciais da arte visual (espaço-tempo, 
movimento, e matéria); a intuição artística dotada de princípios claros e inteligentes 
e de grandes possibilidades de desenvolvimento prático; conferir à arte um lugar 
definido no quadro do trabalho espiritual contemporâneo, considerando-a um meio 
de conhecimento deduzível de conceitos, situando-a acima da opinião, exigindo para 
seu juízo conhecimento prévio” (CORDEIRO, 1952/ 1977:69).  
 

Nestas propostas, havia uma valorização da pesquisa científica e da invenção de novas 

formas, como uma busca por inserção da arte na lógica da tecnologia e da indústria. De acordo 

com Ronaldo Brito (1985), nas composições concretistas, a forma era seriada, a apreensão do 

espaço não seria intuitiva, mas gestáltica, o tempo seria um movimento mecânico, o sujeito 

pressuposto era cartesiano. Exploravam-se métodos de comunicação visual, através da 

articulação de mensagens e processos informacionais, e formas de percepção ótico-sensoriais. 

A cor somente seria utilizada de maneira rítmica, a contribuir para a organização da mensagem 

objetiva, e não como uma categoria autônoma, expressiva e possivelmente subjetiva. A arte 

deveria ser formalizada, “construída segundo um modelo objetivo, reproduzível por um processo 

técnico que prescindisse da participação de seu criador” (BRITO, 1985:39).  Havia uma inegável 

aproximação aos modelos científicos e tecnológicos; a arte colocava-se praticamente como uma 

invenção de protótipos, através de uma manipulação de informações visuais. O poeta Décio 

Pignatari enfatizava, igualmente, a importância da união entre forma e função (implicando a 

                                                           
127 De 1952, publicado na exposição do grupo Ruptura no Museu de Arte Moderna. Posteriormente este texto seria 
complementado por “Ruptura” (1956), da mesma autoria de Waldemar Cordeiro. Inicialmente, o grupo era composto 
por Waldemar Cordeiro, Lothar Charoux, Geraldo de Barros, Luiz Sacilotto, Kazmer Féjer, Anatol Wladyslaw e 
Leopoldo Haar. 
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noção de “beleza útil e utilitária”), do espaço e do tempo (movimento) para a arte concreta, 

aspectos que a aproximariam da arquitetura:  

 “Essas obras de arte são verdadeiros bens de raiz do pensamento e da cultura 
universais, cuja função – universal – é a de atuarem como projetos ou configurações 
gerais da forma de uma época, leis genéricas e concretas da forma, que se 
consubstanciam em inúmeros objetos e manifestações particulares, contribuindo 
basicamente para a formação da linguagem comum do tempo, do seu estilo” 
(PIGNATARI, 1957/ 1977:77) 128. 
 

Nestes termos, a participação do espectador, quando era almejada para romper com um 

olhar fruidor, ocorria através de um recurso informacional, não existencial, como viria a ser 

trabalhado pelos neoconcretos. A maioria de seus trabalhos aparecia com o intuito de 

proporcionar, ao espectador, exercícios óticos, inspirados fundamentalmente em regras e 

postulações acadêmicas. “O relacionamento dos artistas concretos com a teoria da Gestalt é de 

uma ordem didática, quase uma aprendizagem livresca” (BRITO, 1985:41).  

Não obstante, Ronaldo Brito ressalva que, enquanto nas tradições internacionais, como 

propostas por Max Bill, a presença de certo lirismo racionalista decorria da convivência cotidiana, 

praticamente natural, com a formalização matemática e com a tradição construtiva, no caso 

nacional: 

“(...) a adesão às tendências construtivas era um projeto até certo ponto messiânico, 
que envolvia uma sequência de esforços no sentido da superação do 
subdesenvolvimento. A esse respeito, Mário Pedrosa chega a falar numa tentativa 
de superar a própria tendência caótica do clima tropical com o recurso de um 
racionalismo rigoroso, estabilizador e sobretudo planificador” (BRITO, 1985:42-43). 
 

A grande crítica formulada em relação à arte concreta afirmava que ela acabaria por 

recair, não raro, em esquematismos reducionistas. As singularidades subjetivas eram barradas, 

em virtude de relações objetivas, baseadas no cálculo. Sujeito, objeto, espaço e tempo 

apareciam de maneira operacional; o sujeito participava enquanto detentor de um saber 

constituído a priori, e não como um ser engajado num processo de conhecimento. O trabalho 

seria resultado, e não processo, como sugerido por Waldemar Cordeiro: “a arte não é expressão 

mas produto (...) considerando-se que encarar a arte como objeto quer dizer situá-la na esfera 

da experiência direta” (CORDEIRO, 1956/ 1977:74-75) 129.   

Ademais, este projeto construtivo, diz Brito, idealizava uma realidade brasileira não 

condizente com seu substrato social, que restava negligenciado. A crítica que se formava em 

oposição ao concretismo questionava sua incapacidade de vislumbrar a “razão política de sua 

                                                           
128 Manifesto “Forma, função e projeto geral” (1957), de Décio Pignatari. Questões semelhantes também são 
tratadas em outro texto do poeta, chamado “Arte concreta: objeto e objetivo” (1957). 

129 Manifesto “O objeto”, de 1956. 
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prática”, repetindo fórmulas e modelos internacionais e transcrevendo-os para as condições 

locais, sem atentar propriamente para sua idiossincrasia. “É fácil perceber na produção concreta 

brasileira uma ânsia de superar o atraso tecnológico e o irracionalismo decorrente do 

subdesenvolvimento” (BRITO, 1985:40). Buscava-se planejar o ambiente social com base nos 

moldes de uma racionalidade modernizadora, a fim de ascender ao mundo desenvolvido, para 

depois dele se emancipar 130 . Sem embargo, este anseio por promoção a um capitalismo 

desenvolvido, nota Brito, não deixava de ser uma postura colonizada e submissa, ao tentar 

mimetizar os países desenvolvidos, adequando-se aos padrões sociais dominantes e ao fetiche 

tecnológico.  

Com efeito, um dos primeiros questionamentos à vanguarda concretista ocorreria logo 

após a exposição do grupo Ruptura em São Paulo, e seria realizado por Sérgio Millet, ao 

contestar a ausência de uma subjetividade nestas propostas: 

“Era necessário que não descambasse para o mecânico, o matemático, ou o jogo de 
equilíbrios das últimas realizações. Por esse caminho, que alguns designam como o 
da depuração, mas se aproxima demasiado da impotência, chegaremos 
rapidamente à esterilidade. (...) Não somente carecem de expressividade: pecam 
também pela falta de invenção criadora. E levam, pela comodidade das receitas, a 
um academismo tão perigoso quanto o das escolas de Belas-Artes” (MILLET, 1952, 
apud COUTO, 2004:90). 
 

No Rio de Janeiro, a tendência à abstração e ao construtivo expressar-se-ia de maneira 

um pouco distinta. Seus artistas manifestavam, igualmente, a busca por uma nova expressão 

compatível com o momento vivido. Entretanto, relativamente mais aberto e menos rigoroso com 

relação às postulações de Max Bill e as posições concretistas em São Paulo, o grupo Frente, 

criado em 1953, manifestava estilos diferenciados. Para Ronaldo Brito (1985), muito embora a 

maioria de seus membros compartilhasse uma linguagem geométrica, o posicionamento 

indefinido e aberto do grupo talvez fosse essencialmente tático, como uma maneira de evitar seu 

isolamento. A I Exposição do grupo Frente é inaugurada em 1954, na Galeria do Ibeu, e 

apresentada pelo crítico Ferreira Gullar 131. A II Exposição do grupo, de 1955, é apresentada por 

Mário Pedrosa no Museu de Arte e Moderna do Rio de Janeiro, e recebe a adesão de outros 

artistas, tais como Hélio Oiticica e Franz Weissmann. Nesta oportunidade, há ainda uma maior 

variedade de estilos, de tonalidades cromáticas e de técnicas utilizadas, sem uma regra 

                                                           
130 Podemos notar aí a presença da ideologia desenvolvimentista reinante no período. 

131 Conforme informação disponibilizada pelo Programa Hélio Oiticica, participaram desta primeira exposição: Aluísio 
Carvão, Carlos do Val, Décio Vieira, Ivan Serpa, João José da Silva Costa, Lygia Clark, Lígia Pape e Vincent 
Iberson. A maioria desses artistas seriam ex-alunos de Ivan Serpa no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Da 
segunda exposição participariam mais sete artistas: Abraham Palatnik, César Oiticica, Elisa Silveira Martins, Emil 
Baruch, Franz Weissmann, Hélio Oiticica e Rubem Ludolf. Grande parte dos integrantes do grupo Frente constituiria, 
posteriormente, o movimento neoconcreto. 
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propriamente estabelecida, em busca da “liberdade de criação” defendida por Mário Pedrosa 

(BRITO, 1985).  

Tanto nas tendências de São Paulo quanto nas do Rio de Janeiro seria possível 

identificar a vontade de conceber uma nova era artística, universal e coletiva – que revogasse as 

tradições vigentes – propulsionada por uma visão utópica e otimista em relação ao futuro 

(COUTO, 2004). Não obstante, o caráter mais flexível presente nas propostas do Rio de Janeiro 

acabaria por gerar divergências mais profundas com os concretistas paulistas. Uma exposição 

reunindo os diversos artistas concretistas em 1956 viria acirrar os desacordos. Mário Pedrosa 

teria entrevisto e providenciado o dissenso ao escrever o texto “Paulista e cariocas” (1957), em 

que assinala que enquanto os concretistas paulistas colocavam todo crédito em suas teorias e 

as seguiam “a risca”, os pintores cariocas seriam “quase românticos (...) longe dessa severa 

consciência concretista (...) são mais empíricos, ou então o sol, o mar os induzem a certa 

negligencia, doutrinária” (PEDROSA, 1957/ 1977:137).  Os concretistas paulistas, através de 

Waldemar Cordeiro, criticariam a falta de rigor do grupo carioca, em defesa de uma arte que 

deveria ser “racionalmente definida” e ter “ligação imediata com o real”. Em contraposição aos 

cariocas, não tencionariam levar “o real para a cultura, mas a cultura para o real” (CORDEIRO, 

1957/ 1977:135)132.  As recorrentes desavenças entre as duas vertentes acabariam por levar a 

uma ruptura, em 1959, com o Manifesto Neoconcreto de Ferreira Gullar.  

 

 

 

em busca da cor-luz ativa e do sublime  

“METAESQUEMAS: avesso em vez de resultado” (OITICICA, 1972/ 1996:28). 
 

A produção inicial de Hélio, de 1954 a 1956, quando integrante do Grupo Frente, foi 

essencialmente concreta. Em guaches sobre cartão ou quadros, o artista desenvolvia estudos 

ora neoplásticos, com influências de Mondrian, ora revendo Malevitch, numa busca do sentido 

da cor. Desde sua formação com Ivan Serpa, Hélio tomaria o hábito da escrita como uma prática 

que o acompanharia em seu percurso e sua reflexão artística133.  

                                                           
132 Texto “Teoria e prática do concretismo” (1957), de Waldemar Cordeiro. O texto critica diretamente a posição de 
Ferreria Gullar. 

133 A maioria de seus escritos iniciais era em forma de notas, como num diário, em que Hélio expõe suas reflexões e 
cita uma diversidade de autores que utiliza como referência para pensar suas propostas. Autores recorrentes são 
Henri Bergson, Merleau-Ponty, Nietzsche. Grande parte dos escritos utilizados nesta pesquisa foi retirada da 
compilação “Aspiro ao grande labirinto”, de 1986, para a qual empregaremos a abreviação “AGL”. Outros textos 
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De acordo com Waly Salomão (2003), nesta fase inicial, apesar de certa aparência 

dionisíaca, Hélio seguiria uma disciplina de trabalho rigorosamente apolínea, a planejar cada 

detalhe de suas obras. Em termos políticos, talvez por influências hereditárias, a posição de 

Hélio seria anarquista, não-partidária, que consistia mais em “um envolvimento pessoal de 

escolhas, uma aversão por palavras de ordem, desconfiança com organizações de esquerda e 

partidos comunistas” (SALOMÃO, 2003:21). Até 1964, trabalharia com seu pai nos arquivos do 

Museu Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 1957 e 1958, propõe os “Metaesquemas”, ainda encerrados nos limites físicos do 

espaço representativo bidimensional, mas já sugerindo uma investida em direção ao espaço 

tridimensional. Estas composições conformariam uma série longa de estudos de estruturas 

formadas por gráficos ou placas de cor. Embora deitassem suas raízes nos estudos neoplásticos 

da tensão horizontal-vertical, propunham uma dinamização e uma transcendência deste 

esquema, de modo a indicar virtualidades espaciais e sugerir estruturas em germinação 

(FAVARETTO, 2000). De acordo com o texto “Metaesquemas 57/58” 134 , estas propostas 

teriam consistido em estudos espaciais, na pintura, que acenavam para uma transição: a 

decadência da pintura, ou melhor, a possibilidade de exploração de territórios para além da 

pintura. Com efeito, tratava-se de “conjecturar esquemas de possibilidades”, a fim de propor 

transformações, e não propriamente de conceber uma nova arte. Estas obras já sugeriam uma 

incursão sensorial, em detrimento do representativo e do estritamente contemplativo 135.  

                                                                                                                                                                          
foram retirados do “Programa Hélio Oiticica”, em publicação de 1996, ou do site do Itaú Cultural. Neste último caso, 
indicaremos que a referência faz parte do “Acervo HO”. 

134 Escrito posteriormente e publicado no Catálogo Metaesquemas 57/58, em São Paulo, em 1972. Com uma escrita 
poética, nos esclarece sobre esta sua produção anterior a 1959. 

135 Nesta oportunidade, Hélio faz menção a possíveis influências do tachismo europeu e do expressionismo abstrato 
norte-americano de Jackson Pollock, numa época de predominância da arte concreta. Posteriormente, a postura 

  

fig. 39 [esq. e dir.] 
Hélio Oiticica, 
Grupo Frente, 
1955.  Fonte: site 
do Museu Tate 
Modern.  
 

Guache s/ cartão 
43x53cm 

Guache s/ cartão 
48x48cm 
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artística de Jackson Pollock exercerá considerável influência sobre os artistas brasileiros, em especial no processo 
de abandono da bidimensionalidade figurativa e inclinação ao espacial, já que com ele a dimensão do quadro 
também passa a ser tensionada. O movimento expressivo gestual passa a ser valorizado, com seus 
desdobramentos espaciais, em detrimento da representação. 

 
 

  

  

fig. 40 [esq., dir. e 
abaixo] 

Hélio Oiticica, 
Metaesquemas, 

1956-1958.  Fonte: 
site do Museu Tate 

Modern.  
 

Metaesquema, 
1957, guache s/ 

cartão 44,4x54cm 

Metaesquema, 
1957, guache s/ 

cartão 
54,5x63,5cm 

 

 

 

 

 

Metaesquema, 
1958, guache s/ 
cartão 64x52cm 

Metaesquema, 
1958, guache s/ 
cartão 53x58cm 

 

 

 

 

Metaesquema, 
1958, guache s/ 

cartão 55,3x64cm 

Metaesquema, 
1958, guache s/ 

cartão 52,5x63,9cm 
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Metaesquema, 
1958, guache s/ 
cartão 55x64cm 

Metaesquema, 
1958, guache s/ 
cartão 55x63,7cm 

 

 

 

 

fig. 41 [esq., dir. e 
abaixo] 
Hélio Oiticica, 
Metaesquemas, 
1956-1958.  Fonte: 
site Museu Tate 
Modern.  
 

Metaesquema, 
1959, guache s/ 
cartão 25x32,4cm 

Metaesquema, 
1958, guache s/ 
cartão 29,5x38,7cm 

 

 

 

 

 

 

Metaesquema, 
Sêco 27, 1957, 
guache s/ cartão 
40x43cm 
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Dentro deste percurso engendrado pelos Metaesquemas, o “Metaesquema Sêco 27”, 

de 1957, assumia especial destaque, pois rompia com certa lógica presente em outros estudos 

concretos e articulava um movimento interno, através de uma “diluição estrutural” que acenava 

para além do espaço meramente pictórico136. Nesta composição, formas retangulares (losangos) 

de tonalidade escura, dispostas como que em perspectiva, parecem movimentar-se, ou dançar 

em torno de uma forma amarela. Através deste trabalho vislumbrava-se a transposição para o 

espaço: criava-se uma espécie de virtualidade espacial, tensionando o espaço pictórico e o 

extra-espaço, de modo a prenunciar suas obras subseqüentes: os Bilaterais, os Núcleos e os 

Penetráveis.  

Para Hélio, estas propostas apresentavam-se como desdobramentos de certas 

démarches proporcionadas por Mondrian, que já indicariam para o fim da arte representativa e 

para uma espécie de síntese das artes (entre a arquitetura, a pintura e a escultura), que não 

mais estariam à parte do mundo tangível. Através desta unificação, seria criada uma nova 

realidade plástica; pintura e escultura não seriam concebidas como objetos separados do mundo, 

mas se tornariam construtivos na elaboração de um ambiente completo em sua beleza, não 

apenas de modo racional e utilitário/funcional.  

O aspecto mais importante que Hélio via em Mondrian seria a sua dimensão espacial, e 

não a sua forte geometrização. Até Mondrian e Malevitch, a arte seria ainda representativa, mas 

com eles havia ocorrido sua ruptura: o desenvolvimento radical a partir desses artistas deveria 

levar à temporalização do espaço pictórico e sua extensão ao plano tridimensional. Em Pevsner 

e Gabo, por sua vez, já estariam colocadas as premissas da não-objetividade e da questão do 

espaço e do tempo, como sugerido pelo “Manifesto Realista” (1920/ 1977): “(...) Proclamamos: o 

espaço e o tempo nasceram hoje. O espaço e o tempo: as únicas formas sobre as quais se 

edifica a vida, as únicas sobre as quais deveria se edificar a arte” (GABO, PEVSNER, 1920/ 

1977: 35). De acordo com Giulio Carlo Argan (1992), estes artistas tinham a intenção de gerar 

uma continuidade entre arte e ciência, e modo que seus objetos seriam espécies de 

demonstrações de um processo contínuo de pesquisa: o espaço-tempo presente nessas obras 

não seria decorrente de uma representação do mundo tal como é, mas sim como poderia ser. 

Tratava-se de uma tentativa de invenção de um novo espaço: a geometria presente seria uma 

topologia, ou seja, “a ciência que pensa as formas geométricas como fenômenos que, tendo um 

desenvolvimento no tempo, definem o devir, não mais o ser do espaço” (ARGAN, 1992:454). 

                                                           
136 Em anotações realizadas pelo artista no verso da obra, escritas posteriormente, em 1968 (Programa Hélio 
Oiticica, 1996). É importante lembrar que Lygia Clark estaria realizando um percurso semelhante de ruptura com o 
espaço pictórico. 
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Porém, diz Hélio, neles o tempo ainda se mostraria abstrato, como um movimento mecânico, 

contido na estrutura não-objetiva, ou seja, ainda submetidas a “estruturas de onde usavam o 

tempo” (OITICICA, 1960/ 1986:18). O tempo que Hélio aspirava era o tempo duração, inerente à 

obra e que se bastava por si mesmo137.  

 “Nada existe a priori; o tempo tudo inicia e tudo faz; até o próprio tempo se faz por 
si mesmo. Para o artista ‘o fazer-se’, o profundo fazer-se que ultrapassa as 
condições do faciendi material, é que constitui a sua principal condição criativa. A 
criação se faz, nunca se deixa de fazer” (OITICICA, mai1960/ 1986:18).  
 

A experiência da cor tornar-se-ia central nas obras de Hélio neste momento. “O 

problema da cor e o sentido de cor-tempo vêm-me preocupando obsessivamente”, declarava o 

artista em uma de suas anotações (1960/ 1986:19). Ao contrário da cor da natureza, que revela 

o mundo pela primeira vez, mas aparece diluída nas aparências, a cor na pintura seria sintética, 

com um sentido próprio. A cor naturalista, diz Hélio, ao invés de aproximar o homem da natureza 

distancia-o, pois retorna ao caos das aparências. A cor pura busca escapar a esta relatividade 

das coisas, unificando homem e natureza através do sublime, a fim de construir o mundo. Por 

isso, este sentido da cor deveria se estabelecer como um intermédio entre a forma dionisíaca e 

apolínea de Nietzsche: “(...) é a cor do homem, de sua dialogação com o mundo e com si mesmo, 

cheia de polaridades, flexível a ponto de se tornar um abismo” 138. 

A busca incessante e incansável por outra expressão da cor no espaço-tempo levaria 

Hélio à depuração da pintura, através das séries Branca (1958-60), que consistiam em quadros 

ora quadrangulares, ora triangulares, em que Hélio experimentava diversas tonalidades da cor 

branca. A partir daí, o suporte deixava de existir, ou melhor, era absorvido pela pintura, de forma 

que o quadro parecia palpitar aos olhos em direção ao espaço. A série Branca o levaria para a 

criação dos primeiros Bilaterais, chamados Equali, nos quais, desta vez, o quadro “salta” 

efetivamente da parede e realiza-se no espaço: são placas pintadas de ambos os lados, e 

penduradas no teto por fios de nylon, forçando o espectador a circundá-la para que possa 

compreendê-la139.  

                                                           
137 Em anotações de 1959 (AGL, 1986), Hélio referencia algumas palavras proféticas do artista neoplástico, em 
direção ao fim da arte representativa. De acordo com Hélio, as pinturas que derivavam de Mondrian careciam tanto 
da universalidade outrora almejada pelo artista, quanto de sua organicidade, e, sobretudo, da espontaneidade e da 
força criadora. Hélio via em Lygia Clark uma tentativa genuína de recuperar, em Mondrian, suas premissas 
essenciais: a artista teria retomado a organicidade e espontaneidade criadora perdidas. Os estudos de superfície 
(“ovo”), em Clark, teriam sido um salto em direção ao espaço-temporal, que seria posteriormente desdobrada nos 
“bichos” e nos “casulos”. Em Clark, as cores não funcionam como cores gráficas, mas como não-cores elementares 
(o branco a luz, o preto a sombra), que expressam, significam.  

138 Vide anotações de setembro de 1960, no Acervo HO. 

139 De acordo com Paula Braga (2007), o branco seria como a “síntese” das cores para Hélio, e marcaria tanto esta 
fase inicial de suas reflexões sobre a cor- luz e cor-tempo, como suas propostas finais, com os grandes penetráveis 
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“Invenção da Cor”, 1977, e “Invenção da Luz”, em 1978-80. É possível perceber influência das propostas “branco 
sobre branco” de Malevitch, e da busca pela pura sensibilidade da arte proposta pelo artista suprematista. 

 

 

                   

          

     

 

 

fig. 43 [esq. e dir.] 
Hélio Oiticica, 

Invenções, 1959-
1962.  Fonte: site 

do Museu Tate 
Modern; Programa 

HO.  
 

Invenções 
(monocromáticos), 

1959 30x30cm, 
óleo s/ madeira 

 

 

 

 

fig. 42 [esq. e dir.] 
Hélio Oiticica, 

Relevos 
Neoconcretos, 

1958-1960.  
Fonte: Programa 

HO.  
 

Relevos 
Neoconcretos 

(séries branca e 
vermelha), 1960, 

óleo s/ madeira 

Relevos 
Neoconcretos 
(série branca), 

1960, óleo s/ 
madeia 
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Estas experiências com a cor-tempo e cor-luz se desdobrariam nas séries Vermelha e 

Amarela (1959), e nas “Invenções” (1959-1962), que consistiam em quadros monocromáticos, 

em placas quadradas num único tom, com variações sutis das pinceladas, em que a cor torna-se 

protagonista140. A cor única no cerne do quadro o teria conduzido para o espaço e para o tempo: 

através da eliminação do suporte e do rompimento com a ilusão de profundidade, a cor parece 

levada a saltar da superfície, a liberar-se do plano pictórico e do suporte. O que outrora havia se 

configurado enquanto fundo ou suporte para a pintura torna-se vivo e ativo, a fim de manifestar 

um ímpeto pela experiência da própria cor, por seu desenvolvimento no espaço e sua duração 

no tempo. As “Invenções” consistem na matriz da investigação da estrutura-cor no espaço e no 

tempo, e ao levarem a pintura ao limite, marcam a passagem para a configuração do 

desenvolvimento nuclear da cor em suas propostas subseqüentes (FAVARETTO, 2000). 

“Parte-se do silêncio mesmo, logo a obra é duração ela mesma, e não uma duração 
que surge ou que se intui dentro do mundo do não-silêncio. Evidentemente não 
quero dizer que a obra de arte é geração espontânea, ou que não dependa do 
espaço. O espaço existe nele mesmo, o artista temporaliza esse espaço nele 
mesmo e o resultado será espácio-temporal. O problema, pois, é o tempo e não o 
espaço, dependendo um do outro. Se fosse o espaço, chegaríamos, novamente, ao 
material, racionalizado. A noção de espaço é racional por excelência, provém da 
inteligência e não da intuição (Bergson)” (OITICICA, dez1959/ 1986:16). 
 

Não seria de um tempo que se sente como um tempo cronológico, de fora para dentro 

da obra: o tempo de Hélio é o próprio rasgo neste tempo linear (um “não tempo”). Nas propostas 

do artista, o sentido metafísico brotaria do silêncio proferido pela obra, de dentro para fora, como 

uma duração em si mesma141. A cor metafísica consistia na cor tempo; não se limitava ao tipo de 

cor figurativa tratada na arte convencional, e nem mesmo uma abstração da cor; trata-se da “cor-

luz ativa, temporal”. As pinturas em uma só cor, com nuances das pinceladas, seriam estudos 

neste sentido, das variações ativas e qualitativas engendradas pela cor. Tem-se a intenção de 

despir a obra dos sentidos associativos, reconhecíveis por uma inteligência, já que esta barraria 

a verdadeira criação. À luz das teorias de Henri Bergson142, a temporalidade almejada não 

consistia em pontos seqüenciados, imbricados, associados e isolados – tais como capturados 

pelo intelecto e pela razão –, mas a duração em si mesma, como construção permanente, 

experiência temporal e viva.  

                                                           
140  Hélio produziu diversas séries de monocromáticos, em que realiza alterações sutis de tonalidade e de 
expressividade da cor. A série vermelha, a amarela e a branca seriam as mais significativas. 

141 Hélio explica, em “Inter-relação das artes” (1960/ 1986), que quanto mais a pintura se torna não-objetiva, passa 
a assumir características de outras artes. Para o artista, Kandinsky teria sido o primeiro a procurar relações da 
pintura com a música. A busca pela “sonoridade da cor” era considerada um dos principais elementos de não-
objetivação da obra, e teria um aspecto transcendental.  

142 Vide “O pensamento e o movente” (2006).  
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O tempo real implica a verdadeira duração, a saber, a mobilidade, a indivisibilidade do 

tempo; consiste, portanto, naquilo que se constrói continuamente de modo a permitir que tudo se 

realize, ou se construa. Assim, “(...) quando falamos de tempo, pensamos na medida da duração, 

e não na própria duração. Mas essa duração, que a ciência elimina, que é difícil de ser 

concebida e expressa, sentimo-la e vivemo-la” (BERGSON, 2006:6). O que é real não são os 

estados fixos, mas este próprio contínuo fluir do tempo, a incessante mudança, transição e 

construção; “(...) a realidade é a própria mobilidade” (BERGSON, 2006:173). O presente deve 

ser considerado como algo que dura, e ao qual o passado se agrega, ou se consubstancia – 

conformando sua profundidade – e com ele cria incessantemente algo absolutamente novo.  

Do mesmo modo, o espaço não poderia ser considerado sem o tempo, como uma 

dimensão unicamente física, objetivada e materializada. Somente o espaço-tempo pode 

constituir o momento vivido e a experiência. 

 

 

 

do objeto de arte ao não-objeto 

“Ocorreu-me o nome ‘neoconcreto’ porque, ao mesmo tempo que indicava a 
nossa origem (o concretismo), afirmava que já não seguíamos a mesma trilha, 
Algo novo nascera” (GULLAR, 2009) 143. 
 

No início de 1959, poucos anos após discordar e romper com o grupo concreto, Ferreira 

Gullar publica o “Manifesto Neoconcreto”, na ocasião da I Exposição Neoconcreta, em que 

diversos artistas assinaram: Amílcar de Castro, Aluísio Carvão, Franz Weissmann, Lygia Clark, 

Lígia Pape, Reynaldo Jardim e Theon Spanúdis 144 . De acordo com o manifesto, o termo 

neoconcreto consistia numa tomada de posição crítica e contraposta à arte não-figurativa 

geométrica – neoplasticismo, construtivismo, suprematismo, escola de Ulm – e ao racionalismo 

exasperado da vertente concreta, que “fala ao olho como instrumento e não ao olho como um 

modo humano de ter o mundo e se dar a ele; fala ao olho máquina e não ao olho-corpo” 

(GULLAR, 1959a/ 1977:83). Apoiado na fenomenologia de Merleau-Ponty, sua intenção seria 

retomar a expressão e a experiência do homem no mundo, a fim de rebater um tipo de arte 

                                                           
143 Texto “Uma experiência radical”, publicado no jornal Folha de São Paulo (Ilustrada, E10, domingo, 7-5-2009). 

144 É importante termos em mente que este período receberia a influência da arte informal ou “tachista” nas Bienais 
de São Paulo de 1957 e 1959, que iniciariam um novo debate a respeito da arte abstrata e suas relações com a 
sociedade brasileira (COUTO, 2004). 
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confinada ao rigor da objetividade e positividade científica, de definições, teorias e conceitos 

matemáticos145.  

Para Gullar, as experiências de artistas como Malevitch, Mondrian, Pevsner seriam 

relevantes na medida em que não se resumissem a teorias estéreis, sumárias e dogmáticas. 

Mostrava-se necessário encará-los enquanto uma fonte viva e fecunda, a assinalar uma 

transposição da arte pictórica para um outro espaço. Contra a arte mecanicista, e com 

referências à fenomenologia de Merleau-Ponty, Gullar discorre: 

“Não concebemos a obra de arte nem como ‘máquina’ nem como ‘objeto’, mas 
como um quase-corpus, isto é, um ser cuja realidade não se esgota nas relações 
exteriores de seus elementos; um ser que, decomponível em partes pela análise, 
só se dá plenamente à abordagem direta, fenomenológica” (GULLAR, 1959a/ 
1977:82). 
 

A obra não simplesmente se aloca no espaço objetivo, mas espraia-se e dura nele, o 

ultrapassa e transcende; manifesta nele novas significações. Espaço, tempo, forma e cor não se 

bastariam enquanto categorias definidas a priori, descontínuas e fragmentadas, a seguir 

relações de causa e efeito: esta seria uma abordagem mecanicista e analítica desses elementos. 

Almejava-se resgatar um aspecto orgânico e subjetivo da obra, através da significação 

existencial dessas dimensões, que somente brotariam verdadeiramente de maneira 

intrinsecamente ligada, na vivência do instante presente proporcionado pela obra. Ao invés de se 

apresentar de maneira completa e instituída, a arte neoconcerta tendia a se desdobrar no 

espaço-tempo, como duração, a fim de fundar um novo espaço expressivo. Tratava-se de 

resgatar o olho-corpo do homem enquanto humano, e não ao olho-máquina enquanto 

instrumento.  

A espacialização da obra estaria “sempre se fazendo presente (...) recomeçando o 

impulso que a gerou e que ela era já a origem” (GULLAR, 1959a/ 1977:83), como uma 

experiência originária no mundo, uma vivência plena do real. O abismo entre público e obra 

precisava ser sobrepujado, sem se limitar somente às relações perceptivas exteriores, mas de 

modo que o espectador penetrasse a obra e fosse por ela perpassado, tocando nas próprias 

vivências individuais.  

 
                                                           
145 Ainda em 1959, Ferreira Gullar escreveria mais dois textos: “Da arte concreta à arte neoconcreta” (1959b) e 
“Tentativa de compreensão” (1959c), em que buscaria explicar as distinções fundamentais entre os concretos e 
os neoconcretos. Segundo Gullar, nos concretos, a arte não se colocava como expressão, mas como um produto, 
fruto de uma coincidência entre o mecanismo individual e o mecanismo social. A arte concreta parecia evitar uma 
dimensão vivencial ou qualquer atributo subjetivo, e seus artistas “admitem ser o homem um mecanismo, vazio de 
qualquer significação transcendente, que encontra sentido apenas fora de si, no meio social, na época” (GULLAR, 
1959b/ 1977:109). Havia uma ênfase nas reações óticas causadas ao espectador, ao mesmo tempo em que se 
conservava uma distância entre obra e indivíduo, que remanescia como espectador.  
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fig. 44 [esq. e dir.] 
Hélio Oiticica, 

Bilaterais, 1959-
1960.  Fonte: 

Programa HO.  
 

Exposição “Série 
Branca”: bilaterais 

equali, 1959     
óleo s/ madeira 

 

 

 

 

 

 
fig. 45 [esq. e dir.] 

Hélio Oiticica, 
Relevos 

Espaciais, 1959-
1960.  Fonte: site 

do Museu Tate 
Modern; Programa 

HO.  
 

Relevos 
Espaciais, 1959, 
óleo s/ madeira 
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Assim como Ferreira Gullar, Hélio Oiticica já vinha demonstrando, desde suas obras 

iniciais, sua afeição pelo sentido espaço-temporal da obra e pela sua vivência subjetiva. Entre 

1959 e 1960, os “Bilaterais” e os “Relevos Espaciais” surgem como propostas neoconcretas, 

ao mesmo tempo como uma continuidade entre seus quadros monocromáticos e como um salto 

para o espaço: tornam-se independentes do suporte da parede e passam a flutuar no espaço 

real, suspensas por fios presos no teto. Rompia-se com a superfície representativa de cunho 

“geométrico-representacional” (SPERLING, 2008) e com o espaço pictórico. A espacialização da 

obra seria como uma pintura no espaço real, mas de maneira a compor um espaço além do 

quadro. Para Hélio, o fim do quadro não marcaria a morte da pintura, mas sua salvação. O 

espectador aos poucos deixava de se limitar a uma postura contemplativa e passiva, e envolvia-

se com a obra, interagindo de alguma maneira com a proposta artística. Seu percurso 

aparentava apontar cada vez mais claramente para esta direção: a participação do sujeito.  

Para Favaretto (2000), os Bilaterais marcariam uma síntese do que já vinha se 

desenvolvendo com os Metaesquemas e as Invenções. O espectador abandonaria uma posição 

meramente contemplativa e seria impelido a caminhar, a voltear a obra, a fim de desvendá-la 

como um todo.  

“O espaço gerado pelos Bilaterais é ativo e ativante; determina uma relação entre 
superfícies e espaço extraquadro, implica o espectador como participante, altera os 
comportamentos habituais da experiência estética” (FAVARETTO, 2000:61). 
 

Os Relevos Espaciais seriam uma potencialização destes pressupostos: desenvolvem-

se como espécies de dobradura, cujas superfícies são percorridas pela cor, que penetra em seus 

meandros, ora apresentando-se ora escondendo-se, em jogos e cheios e vazios, luz e sombra. 

Nesta ocasião, a participação do espectador depende de seu ponto de observação; a obra 

apresenta-se de maneira cambiante. Sem embargo, a participação não se efetiva através da 

intervenção ativa do espectador, mas, sim, pela própria dinamicidade da estrutura.  

Na opinião de Celso Favaretto (2000), a indeterminação presente nos Metaesquemas, 

ao sugerir um horizonte além da pintura, permaneceria em suas obras subseqüentes, até os 

Núcleos, do mesmo modo que, paralelamente, nas obras de Lygia Clark, até seus Bichos. Para 

ambos os artistas, esta transgressão espacial ocorreria de maneira concomitante à emergência 

da participação como elemento fundamental para a construção e criação artística. Em 

Metaesquemas, Invenções, Bilaterais, Relevos, por exemplo, a participação já estava 

pressuposta, mas ainda não se efetivava plenamente, em grande parte devido à estaticidade das 

estruturas, seja como for, ainda restritas aos limites do quadro. Os Núcleos e os Penetráveis, 

consideradas manifestações ambientais, passariam a apresentar o momento de efetivação da 
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participação, possibilitada através da espacialização de estruturas da obra e manifestada pela 

imersão do indivíduo num estado de vivência da cor, no qual ele mesmo se torna propositor; o 

espectador penetra num campo de ação, em labirintos de cor.  

É importante ressaltar que, na trajetória dos neoconcretos, as experiências da artista 

Lygia Clark teriam exercido um papel de bastante relevo, tanto nas reflexões teóricas quanto nas 

experimentações de outros artistas. Sua abordagem enfocava-se em uma questão mais 

fenomenológica, existencial, comportamental, de redescoberta do corpo, em um percurso de 

eliminação do abismo entre sujeito e objeto. De acordo com Ricardo Fabrini (1994), desde 

meados de 1950, Lygia já teria empreendido uma “experiência radical” que frutificaria em seus 

desenvolvimentos posteriores. Os “quadros geométricos” e as “superfícies moduladas” iniciavam 

a diluição das delimitações do espaço pictórico (a moldura do quadro), das contradições entre 

figura e fundo, e indicavam uma latência: as possibilidades de mescla entre o espaço metafórico 

e o espaço real, e a integração dos sentidos do espectador. Os “Casulos” (1959) e 

especialmente os “Bichos” (1960-1963) rompem definitivamente com o espaço pictórico e saltam 

para o espaço, demandando a atividade construtiva do sujeito e a duração no tempo. Provocam 

uma sensação de desterritorialização e desorientação topológica, de modo que o indivíduo 

“desconcertado” é impelido a desvendar o desconhecido, tal como uma criança. O “gesto do 

manipulador” aparece, então, como uma “plasmação inaugural que colhe uma das virtualidades 

da obra”; esta, por sua vez, deixa de ser estática: “cada uma de suas configurações representa 

apenas um momento o tempo e uma posição no espaço da vida de sua estrutura. O Bicho dá 

bichos. Como uma flor flore” (FABRINI, 1994:74). Como disse a própria Lygia Clark (1980:17): 

“É um organismo vivo, uma obra essencialmente ativa. Uma integração total, 
existencial, estabelecida entre ele e nós. É impossível entre nós e o Bicho uma 
atitude de passividade, nem de nossa parte nem da parte dele. 
O que se produziu é uma espécie de corpo-a-corpo entre duas entidades vivas”. 
 

Obras abertas e orgânicas, os Bichos requeriam a participação motora do indivíduo para 

novas descobertas, e aproximavam o possível do real; conforme nos explica Ricardo Fabrini, ao 

referir-se ao filósofo Gaston Bachelard: “Sua energia (uma forma potencial”) quando ativada pelo 

participante atualiza-se em posições particulares: o Bicho é devir assim como ser, é movimento 

assim como coisa. É o elemento do devir-ser esquematizado no espaço-tempo” (FABRINI, 

1994:75).  
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fig. 47 [esq. e dir] 
Lygia Clark, 
1959-60.  Fonte: 
site do Mundo de 
Lygia Clark.  
 

Casulo, 1959  

Bicho, 1960 

 

 

 

 

 

fig. 46 
Hélio Oiticica, 
Relevos 
Espaciais, 
Núcleos e 
Penetráveis, 
1959-1960.  
Fonte: site da 
Revista B.  
 

Relevos 
Espaciais, 1959, 
óleo s/ madeira 

Ao fundo: Núcleo 
NC1, 1960, óleo s/ 
madeira, espelho 

Penetrável PN1, 
1060´, óleo s/ 
madeira 

 

 

 

 

 

fig. 48 [esq. e dir] 
Lygia Clark, 
1960.  Fonte: site 
do Mundo de 
Lygia Clark.  
 

Bichos, 1960 
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Ferreira Gullar afirmaria ter sido após conhecer os Casulos e os Bichos de Lygia Clark 

que a ideia do não-objeto seria por ele forjada: “tudo surgiu de um trabalho novo, não foi uma 

coisa assim: ‘olha, teremos que fazer isso ou aquilo” (GULLAR, 1998, apud COUTO, 2004:108): 

 “A expressão não-objeto não pretende designar um objeto negativo ou qualquer 
coisa que seja o oposto dos objetos materiais com propriedades exatamente 
contrárias desses objetos. O não-objeto não é um antiobjeto mas um objeto 
especial em que se pretende realizada a síntese de experiências sensoriais e 
mentais: um corpo transparente ao conhecimento fenomenológico, integralmente 
perceptível, que se dá à percepção sem deixar rastro. Uma pura aparência” 
(GULLAR, 1960/ 1977:85). 
 

Pouco tempo depois, no final de 1960, realiza-se a II Exposição Neoconcreta, com a 

integração de outros artistas: Willys de Castro, Hércules Barsotti, Décio Vieira, Hélio Oiticica, 

Osmar Dilon, Roberto Pontual, Carlos Fernando Fortes de Almeida e Cláudio de Melo e Souza. 

Nesta ocasião, Ferreira Gullar publica o texto “Teoria do Não-Objeto” 146, no qual cunha o 

termo “não-objeto”, a fim de dar conta do tipo de expressão artística que vinha propondo, e das 

contradições remanescentes entre sujeito e objeto. Em primeiro lugar assume-se o objeto como 

algo material relacionado às designações, funções e usos convencionais do cotidiano; que 

possui um sentido específico em meio à determinada cultura, de modo que “(...) só pelas 

conotações que o nome e o uso estabelecem entre o objeto e o mundo do sujeito, pode o objeto 

ser apreendido e assimilado pelo sujeito” (GULLAR, 1960/ 1977:90). O não-objeto, por sua vez, 

manifestar-se-ia no pólo oposto, desvinculado da utilidade e do sentido habituais. Não se 

colocaria como uma presença material fechada e “opaca’, mas como uma existência aberta e 

“transparente” à percepção. Ao contrário do objeto propriamente dito, para se relacionar com o 

sujeito, o não-objeto não dependeria da mediação por conotações de nome, função e uso. A 

significação engendrada pelo não-objeto seria inerente à sua própria forma, que precederia a 

sua conceitualização pelo entendimento.  

A singularidade do não-objeto provinha da sua existência à revelia de quaisquer 

categorias artísticas e denominações: livres das classificações tradicionais de arte, e de 

significações prévias, os não-objetos se afirmavam como uma “formulação primeira no mundo” 

(GULLAR, 1959/ 1977:90). O não-objeto não seria uma representação, mas uma verdadeira 

“presentação”, que não expressava outra coisa que ele mesmo, e fundava sua própria 

significação. Também não se encontrava restrito ao espaço da representação, isto é, confinado à 

moldura da pintura ou à base da escultura, que de resto simbolizavam tão somente um status da 

                                                           
146 Na versão utilizada para esta pesquisa, o texto “Teoria do não-objeto”, de 1960 (In: AMARAL, 1977), aparece 
complementado por uma extensão, com o nome de “Diálogo do não-objeto”. Não obstante, este último texto teria 
sido lançado no ano anterior, em 1959. 
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obra de arte, a sua primazia sobre os objetos mundanos147. O não-objeto inseria-se radicalmente 

no mundo real e palpável, e, neste sentido, rompia com a velha contradição entre figura e fundo, 

já que “o fundo sobre o qual se percebe o não objeto não é o fundo metafórico da expressão 

abstrata, mas o espaço real – o mundo” (GULLAR, 1960/ 1977:92). 

“Nascendo diretamente no e do espaço, o não-objeto é ao mesmo tempo um 
trabalhar e um refundar desse espaço: o renascer permanente da forma e do 
espaço. Essa transformação espacial é a própria condição do nascimento do 
não-objeto” (GULLAR, 1959/ 1977:91). 
 

A transposição de um mundo plenamente conceituado seria possível através da 

experiência viva e contingente do homem. Em todos os sentidos, o não-objeto não parte de pré-

concepções exteriores a si, mas irrompe de dentro para fora, transborda de significação interior e 

deságua no mundo. Parte da não-significação para criar a significação; é o incompleto, 

inacabado, como uma potência que o convida à participação do sujeito com todos os seus 

sentidos (“na simbiótica total do corpo”), requisitando o seu movimento para que possa ser 

totalizado148. Com claras influências de Merleau-Ponty149, Ferreira Gullar discorre de maneira 

singular: 

 “O espectador é solicitado a usar o não-objeto. A mera contemplação não basta 
para revelar o sentido da obra – e o espectador passa da contemplação à ação. 
Mas o que a sua ação produz é a obra mesma, porque esse uso, previsto na 
estrutura da obra, é absorvido por ela, revela-se e incorpora-se à sua 
significação. O não-objeto é concebido no tempo: é uma imobilidade aberta a 
uma mobilidade aberta a uma imobilidade aberta. A contemplação conduz à 
ação que conduz uma nova contemplação. Diante do espectador, o não-objeto 
apresenta-se como inconcluso e lhe oferece os meios de ser concluído. O 
espectador age, mas o tempo de sua ação não flui, não transcende a obra, não 

                                                           
147 De acordo com Gullar, diversas experiências artísticas desenvolvidas teriam explorado o percurso da ruptura 
com o quadro de cavalete em direção ao espaço, desde os impressionistas e cubistas, passando pelos neoplásticos 
e dadaístas. Não obstante, muitas destas diversas propostas ainda consistiam em “objetos curiosos, estranhos, 
extravagantes – mas objetos” (GULLAR, 1960/ 1977:87). Mesmos no caso dos tachistas e da arte informal, na 
pintura e na escultura, conservava-se certo status da obra de arte, através da moldura e do cavalete. Por outro lado, 
Glória Ferreira (2006) ressaltaria que os ready-mades de Duchamp teriam atuado no questionamento do âmbito da 
arte e da cultura, considerando a arte como uma instituição socialmente, historicamente e ideologicamente 
localizável. Com Duchamp haveria um maior engajamento ao processo criativo e produtivo, ao “ato de fazer” da 
produção artística. Nesse sentido, temas relacionados ao movimento, ao jogo, ao acaso, emergem como 
mecanismos não somente processuais, mas também de modo a incluir, cada vez mais o espectador na fruição 
artística. Segundo Jasper Johns (1969/ 2006), apesar de sua inquestionável ambigüidade de postura, Duchamp 
teria sido um dos pioneiros no questionamento do total domínio criativo e estético da obra de arte por parte do 
artista, já insinuando certa inclusão dos espectadores na obra, de modo a interferir e até contribuir para a definição 
de seus atributos. “Trazer a dúvida para o ar que envolve a arte pode ter sido uma grande obra de Duchamp (...) 
atacando as ideias de objeto, artista e espectador com igual intensidade e observando a sua interação com 
desprendimento e algum divertimento, nunca com qualquer demonstração física especial de otimismo, e com 
freqüência a partir de pontos de vista conflitantes” (JOHNS, 1969/ 2006: 209). 

148  De acordo com Basbaum (2008), tratava-se da própria criação de uma nova entidade, que poderia ser 
denominada de “participante-obra”. 

149 De acordo com Ronaldo Brito (1985), Merleau-Ponty seria o principal teórico a embasar as reflexões de Ferreira 
Gullar e sua crítica aos concretos, não somente pela fenomenologia, mas pelo teor existencialista. 
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se perde além dela: incorpora-se a ela, e dura. A ação não consome a obra, mas 
a enriquece: depois da ação, a obra é mais que antes – e essa segunda 
contemplação já contém, além da forma vista pela primeira vez, um passado em 
que o espectador e a obra se fundiram: ele verteu nela o seu tempo. O não-
objeto reclama o espectador (trata-se ainda de espectador?), não como 
testemunha passiva de sua existência, mas como a condição mesma de seu 
fazer-se. Sem ele, a obra existe apenas em potência, à espera do gesto humano 
que a atualize” (GULLAR, 1960/ 1977:94, grifo do autor). 

 

 

 

a cor, o não-tempo e o labirinto 

“Não há maneira mais segura de afastar o mundo nem modo mais seguro de 
enlaçá-lo do que a arte” (GOETHE, apud OITICICA, 1960:24). 
 
“Quanto mais não-objetiva é a arte, mais tende à negação do mundo para a 
afirmação de outro mundo” (OITICICA, 1960:24). 
 

Como se vê, o que se colocava para debate por muitos intelectuais e artistas era o tipo 

de abstração vigente na arte, à qual se opunham categoricamente, e a necessidade de se 

retornar para a realidade e para o mundo. Entretanto, não se aspirava infligir uma série de novos 

conceitos e formas prontas, mas sim ampliar o horizonte de possibilidades, numa tentativa de 

instaurar um verdadeiro mundo experimental, do qual a própria imaginação criativa do público 

seria um atributo fundamental. O público, deixando de ser espectador para se tornar participante, 

estaria apto a construir parte deste mundo. O gesto criativo deixava de se exaurir nas mãos do 

artista, para se expandir temporalmente, como uma construção permanente. 

As reflexões a respeito do não-objeto de Gullar mostrar-se-iam atuantes nas 

experiências de Hélio, não de modo a direcionar seu olhar, mas confirmando ideias que o artista 

já vinha elaborando em suas propostas. Hélio ainda mantinha uma relação muito próxima e 

afetiva também com Lygia Clark, por quem o artista guardava enorme admiração e afinidade150. 

Apesar das reconhecidas divergências entre suas obras, uma proximidade unia a trajetória e o 

trabalho desses dois artistas, na busca pelo “sentido de estar no mundo”, por relações 

existenciais entre a obra, artista e espectador-participante, e pelo despertar de uma consciência 

corporal e vivencial (COUTO, 2004).  

 “A gênese da obra é de tal modo ligada e participada pelo artista, que já não se 
pode separar matéria e espírito, pois, como frisa Merleau-Ponty, matéria e espírito 
são dialéticas de um só fenômeno” (OITICICA, 1960/ 1986:49). 
 

                                                           
150 Vide “Lygia Clark e Hélio Oiticica- Cartas 1964-1974” (1996). 
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Entre 1960 e 1962, a continuidade de seus estudos a respeito da vivência da cor levaria 

Hélio a pensar numa fusão, num mesmo fenômeno, entre cor, estrutura, espaço e tempo151. A 

busca pela não-objetivação e pela desintegração da arte representativa articulava conexões 

entre a pintura e outras artes distintas: suas propostas passavam a ser construídas a partir de 

relações tanto arquitetônicas – espaciais – (nas grandes pinturas e maquetas) quanto musicais 

– temporais – (nos núcleos, ou nos equali). Seriam semelhantes a esculturas, mas 

aproximavam-se mais da pintura, como uma pintura no espaço, ou um não-objeto que propiciava 

a vivência da cor. A cor aí seria cor-tempo – temporal na sua apreensão – assim como a 

estrutura também seria estrutura-tempo. Enquanto na pintura de representação “o sentido de 

espaço era o contemplativo e o de tempo, o mecânico” (OITICICA, 1960/ 1986:47), o tempo 

buscado por Hélio era a duração, tal como o não-objeto concebido por Gullar.  

“Não sei se o que faço está mais numa relação arquitetônica ou musical. A pintura, à 
medida que se vai não objetivando, cria relações com outros campos de arte; 
principalmente com a arquitetura e com a música. Trata-se de uma relação 
intrínseca, estrutural. Creio que se de um lado é mais arquitetônica, de outro é 
musical, e talvez na síntese das duas esteja a solução” (OITICICA, nov1960/ 
1986:23). 
 

Neste momento, investia-se em um diálogo intrínseco entre obra/ matéria e sujeito na 

gênese da obra, tanto por parte do artista quanto na sua apropriação pelo espectador. A “forma” 

originada pelo artista não consistiria em algo delimitado, separado e fechado, mas seria 

justamente o “informe”, que pressupõe a relação de seus elementos com uma percepção, um 

sopro da intuição. Com isso, a expressão espraiava-se no espaço-tempo, em um diálogo 

permanente entre criação e realização, configurando um organismo espaço-temporal que 

englobava, assim, o homem, não mais simples espectador, mas participante da obra. A união 

entre espírito e matéria, entre sujeito e objeto seria efetivada através da expressão; seria como 

um sopro ou um toque na matéria, a conferir-lhe vida interior.  “O problema da pintura se resolve 

                                                           
151 Como explicado em seu texto “Cor, Tempo e Estrutura”, de 1960 (AGL, 1986), em que desenvolve suas 
reflexões sobre a cor, que até então estariam contidas em breves anotações, de maneira mais consistente. Hélio 
nos explica, neste texto, que a música imprimiria à arte a dimensão do tempo. Suas referências neste sentido 
seriam as obras de Robert Delaunay e principalmente de Wassily Kandisnky, que teria sido pioneiro na procura de 
inter-relações entre a pintura e a música, em busca de uma sonoridade da cor, de sua musicalidade interior, de sua 
espiritualidade. Através disso, teria lançado as premissas para uma corporificação da pintura. Em Hélio, a 
simultaneidade (das cores entre si) seria um aspecto musical. “A cor tem que se estruturar assim como o som na 
música; é veículo da própria cosmicidade do criador em diálogo com o seu elemento; o elemento primordial do 
músico é o som; do pintor a cor; não a cor alusiva, ‘vista’; é a cor estrutura, cósmica” (OITICICA, 1960/ 1986:25). A 
dimensão arquitetônica, por sua vez, seria proporcionada pela escala humana que a obra adquiria, a fim de envolver 
de fato o indivíduo em sua vivência. Não importariam as relações matemáticas e eurrítmicas (combinações 
harmoniosas e regulares) da cor. Sua significação provinha do sentido que adquiria em relação à estrutura (uma cor 
em relação a outras cores), somente possível através da vivência individual.  
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na destruição do quadro, ou da sua incorporação no espaço e no tempo (...). A pintura nunca se 

aproximou tanto da vida, do ‘sentimento da vida’” (OITICICA, 1961/ 1986:28). 

O que Hélio parecia enunciar, com influências das reflexões sobre o espírito e a matéria 

de Merleau-Ponty, era um estágio anterior à separação racional entre sujeito e objeto. Neste 

caso, temporalidade e espacialidade são inconcebíveis como atributos exteriores ao corpo. O 

corpo não existe como coisa num espaço objetivo e absoluto; o sujeito e mundo não se articulam 

segundo relações de causalidade. O “lugar fenomenal” anunciado por Merleau-Ponty aspira ao 

corpo como virtualidade, a saber, como um sistema de ações possíveis, o que envolve o modo 

como ele se ocupa numa determinada situação. Trata-se do elo entre o corpo, como 

potencialidade de gestos, e o espaço percebido e experimentado – não objetivo, mas 

espetacular – como teatro capaz de receber essas ações. A experiência pressupõe considerar 

sujeito, objeto, tempo e espaço não como instâncias existentes em-si, mas na organicidade de 

suas relações. Nessa perspectiva, o espaço não se encerra no lugar objetivo sobre o qual as 

coisas simplesmente se dispõem, mas consiste no meio que possibilita o posicionamento e a 

própria existência dessas coisas; “ser” torna-se sinônimo de “ser situado”.  

O sublime surgia aí como uma ruptura com o tempo linear, muito embora em 

decorrência da própria vida. A vivência da cor aspirava alcançar certo estado meditativo que não 

fosse, todavia, estático, mas sim imerso na duração.  Através desta espécie de meditação, 

tencionava-se a um momento de revelação e de identificação a uma instância cósmica – o 

sublime. A revelação, o encontro com o eterno seria decorrente da experiência temporal, em que 

o homem submerge no tempo, encontra seu tempo próprio e provê a obra desta temporalidade, 

como sugere Hélio Oiticica (set1960/ 1986:21-22):   

“Obra não quer ligar o homem ao cotidiano que ele repugnou, conciliar o temporal 
com o eterno, e sim transformar esse cotidiano em eterno, achando a eternidade na 
temporalidade (...). Esta temporalidade, porém, ao ser vivenciada e apreendida, 
alcança cumes que se estatiza num não-tempo (o outro pólo seria a temporalidade 
relativa do cotidiano). A obra de arte também possui tais cumes, quando a relação 
organímica de seus elementos é de tal forma integrada que a sua simbólica atinge 
também o auge; é como se o homem possuísse asas e voasse; seu movimento é 
vertical e altamente musical, música interior, cósmica; pode-se dizer que a obra aí 
atinge, através da sua temporalidade interna, organímica, a um não-tempo” 152.  
 

Uma vez superada a individualidade, dizia Hélio, o sublime permitiria alçar uma 

universalidade, mas não em termos dogmáticos, de fora para dentro, mas resultado de uma 

identificação individual com o “cosmos” interior, no sentido metafísico. A posição ética de suas 

                                                           
152 Talvez pudéssemos reconhecer semelhanças desta busca do eterno no contingente com as propostas modernas, 
como as proferidas por Charles Baudelaire, já que, de acordo com Waly Salomão (2003), Hélio teria sido leitor 
assíduo de Baudelaire desde bastante jovem. 



157 
 

obras proviria daí: mudava-se um modo de encarar o mundo, que inevitavelmente se realiza 

através de formas de representação, e estabelecia-se uma integração “superior” e mais direta 

com o real, um diálogo mais genuíno com este mesmo mundo (OITICICA, set1960/ 1986). Com 

alusões a Goethe, Hélio afirmava que seria o caso de afastar um mundo existente, para, desta 

forma, “enlaçar o mundo”. 

Ora, as referências que Hélio fazia ao sublime de Goethe abordavam justamente a 

possibilidade de o artista, ao negar o mundo pré-concebido, instaurar o que poderia ser 

verdadeiramente novo. Por isso mesmo, o sublime não envolve uma transformação, já que esta 

noção implica o sentido de tornar algo em outra coisa. O novo não surge a partir de algo que 

existe a priori, que é óbvio e estático: brota a partir do “informulado”, do “indeterminado”, através 

do movimento, do cambiante, ou seja, pela duração no tempo.  Somente porque a obra é 

incompleta, como uma latência que carece de algo que a movimente no sentido de totalizá-la – a 

ação – é que o novo poderia “nascer simultaneamente no movimento criativo, com a obra” 

(OITICICA, set1960/ 1986:22)153. Como diria Goethe: 

 “Mas o certo é que os sentimentos da juventude e dos povos incultos, com sua 
indeterminação e suas amplas extensões, são os únicos adequados para o ‘sublime’. 
A sublimidade, se há de ser despertada em nós por coisas exteriores, tem que ser 
‘informe’ ou consistir de ‘formas’ inapreensíveis, envolvendo-nos numa grandeza 
que nos supere...Mas assim como o sublime se produz facilmente no crepúsculo e 
na noite, assim também se desvanece no dia, que tudo separa e distingue; por isso 
a cultura aniquila o sentimento do sublime” (GOETHE, apud OITICICA, jan1961/ 
1986:26). 
 

Na pesquisa pelo sublime, Hélio chegaria à concepção do desenvolvimento nuclear da 

cor e da cor-pulsante 154 , manifestada por estruturas-cor não mais representativas, que se 

ambientalizam, duram no tempo e envolvem o participante. “O desenvolvimento nuclear antes de 

ser dinamização da cor é a sua duração no espaço e no tempo” (1962a/ 1986:40). É dentro 

                                                           
153 São perceptíveis suas raízes em Bergson, ao enunciar que não devemos nos deixar escravizar pela mente, que 
aprisiona o espontâneo; “a criação é o ilimitado”, dizia Hélio. 

154 Estas idéias seriam também desenvolvidas em “Cor tonal e o desenvolvimento nuclear da cor”, de 1962 
(AGL, 1986), que complementa suas reflexões desde 1960 e é um dos primeiros textos em que Hélio efetivamente 
detém-se a explicar a temporalidade aspirada a partir do trabalho com a cor. O desenvolvimento nuclear da cor, 
como denominado pelo artista, ocorria através de variações de nuances, sem saltos, a fim de movimentar a cor 
virtualmente. A cor pulsava de seu estado estático para a duração.  

Este percurso inicial de Hélio em direção ao espaço e sua contínua busca pelo envolvimento do artista 
com a matéria e pela participação do espectador aparecem sintetizados em “A transição da cor do quadro para o 
espaço e o sentido de construtividade” (1962b/ 2006). Nesta oportunidade, o artista afirma que toda arte 
verdadeira não separa a técnica da expressão; a técnica corresponde ao que a arte expressa. Por isso, a técnica 
não deve ser instrumental, mas está indissoluvelmente ligada a um fenômeno em que a cor busca sua própria 
expressão, através do pensamento e da intuição. Esta abordagem é essencial para a compreensão da dialética da 
experiência do que Hélio denomina “estruturas-cor no espaço e no tempo”. Ao invés de pintar sobre uma estrutura, 
o ato se concretizaria no espaço e no tempo, abandonando uma postura contemplativa.  
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deste fluxo de reflexões que, a partir de 1960, Hélio cria os “Núcleos” como um passo além na 

busca pelo envolvimento do espectador. Placas coloridas em tons quentes, suspensas e 

dispostas ortogonalmente conformando tipos de labirintos, permitiam a inserção do espectador 

em seu campo de ação, que percorreria por entre as cores e interferiria na obra, ao movimentar 

suas placas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

       

       

fig. 49 [esq. e dir.] 
Hélio Oiticica, 

Núcleos, 1960.  
Fonte: Programa 

HO.  
 

Grande Núcleo, 
1960, óleo s/ 

madeira 

Núcleo NC1, 
1960, óleo s/ 

madeira, espelho 

 

 

 

 

 

fig. 50 [esq., dir. e 
abaixo] 

Hélio Oiticica, 
Núcleos, 1960.  

Fonte: Programa 
HO; site do Museu 

Tate Modern.  
 

Núcleo NC1, 
1960, óleo s/ 

madeira, espelho 

Grande Núcleo, 
1960, óleo s/ 

madeira 
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Num primeiro relance de olhos, as estruturas de seus núcleos adquiriam um sentido 

essencialmente arquitetônico, acentuado, segundo o artista, por sua primazia ortogonal155. A 

contemplação estática, a partir de um único ponto de vista, deixava de existir, pois seria 

insuficiente para desvendar a obra por completo. Era necessário caminhar pela obra, percorrê-la. 

A despeito do quadro, em que o espaço existia a priori para a contemplação, esta solução 

aproximaria a arte da arquitetura, pois instaurava o espaço.  

Por outro lado, a própria cor-luz estabelecia um contraponto em relação à estrutura 

arquitetônica e ao espaço plástico: o gradiente de desenvolvimento de uma cor para a outra, por 

entre as placas, era essencialmente tonal ou “tímbrico” 156, sem fortes contrastes ou saltos de 

uma cor para outra, de tal forma que o espaço parecia diluir-se. O “desenvolvimento nuclear da 

cor”, ao pressupor a duração no tempo, desintegrava a polarização entre “cor-luz” ou 

“luminosidade anterior da cor”, e a estrutura rígida do espaço, ou o “sentido plano e arquitetônico 

rigoroso” (OITICICA, 1962c/ 1986)157. Nos Núcleos, este “desenvolvimento nuclear” conciliava 

indissoluvelmente cor e estrutura, através da criação da estrutura-cor, como uma verdadeira 

corporificação da cor. A oposição entre a estrutura lógica e a cor desfazia-se, na medida em que 

qualquer tentativa de desenvolvimento coerente da ideia tornava-se turva e perturbada.  

A transformação estrutural da pintura, o rompimento com o espaço representativo do 

quadro e a transposição ao espaço conferia à obra uma “dimensão infinita” e ilimitada, não 

simplesmente por seus aspectos físicos, mas por aparecer completada por suas relações com o 

espectador. O estado de indeterminação envolve o participante, que, por sua vez, entra numa 

dinâmica de descoberta dessas estruturas-cor, vive a cor-luz, ao mesmo tempo em que 

redescobre a si mesmo, através da expressão espontânea, instintiva e não mediada. O tempo 

integra-se e desdobra-se com a obra, através da duração, levando o indivíduo à plena criação 

subjetiva e existencial, que Hélio denominaria de “estado de invenção pura” (FAVARETTO, 

2000). Isto significava não remanescer retido ao pensamento, como algo prévio e separado do 

objeto; transitava-se da passividade da recepção para a atividade do corpo, visando à mudança 

de comportamento, tanto individual quanto coletiva. Nos termos de Henri Bergson, trata-se da 

                                                           
155 Hélio enfatiza que não se deve encarar o aspecto ortogonal e geométrico de maneira simplista, que se detenha 
somente na aparência da obra. A oposição dualista entre o “geométrico” e o “informal” seria superficial; no fundo, a 
relação deveria ser dialética. “Essas obras não são, pois, ‘geométricas’, mas tomam aparência de tal, pois querem 
exprimir o puro espaço desenvolvendo-se no tempo, constituindo, ademais, a evolução vinda desde Malevich e 
Mondrian, assim como o Cubismo para Cézane. Possuem relação dialética, mas já constituem outra coisa que de 
modo algum é um epígono e sim novo e autêntico” (OITICICA, 1961/ 2009:33).   

156 Termo utilizado por Celso Favaretto (2000) para referir-se à cor, em seu estado de pureza, desenvolvendo-se 
segundo intensidades crescentes e decrescentes, por variações do sentido de expansão, pelo movimento e pela 
pulsação. 
157

 Texto: “O problema dos opostos” (1962c/ AGL,1986). 
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contínua criação do real e do possível. Em sua concepção, as possibilidades não deveriam ser 

consideradas como pré-existentes ao real, como um número fixo de alternativas que nos abrem 

certo leque de opões para escolha, e acenam para certos caminhos. “Digamos, portanto, que na 

duração, considerada como uma evolução criadora, há criação perpétua de possibilidade e não 

apenas de realidade” (BERGSON, 2006:116). É precisamente porque o possível não existe a 

priori, mas é concebido no momento mesmo de criação do real, que a liberdade de ação e de 

invenção se mostra viável e se revela como instauração efetiva do novo, do imprevisível e do 

imponderável; “é o real que se faz possível e não o possível que se torna real” (BERGSON, 

2006:119 

“(...) sobretudo nos sentiremos mais fortes, pois da grande obra de criação que 
está na origem e que se desenvolve diante de nossos olhos nos sentiremos 
participar, criadores de nós mesmos” (BERGSON, 2006:121). 
 

Para Celso Favaretto (2000), embora nestes Núcleos o espectador estivesse 

pressuposto enquanto agente na criação artística, ainda remanescia a busca pela solução de 

algumas questões pictóricas já indicadas pelos Metaesquemas. Seria nos “Penetráveis” que se 

efetivaria a total integração entre espectador e estrutura-tempo: sua estrutura passa a englobar 

planos verticais e horizontais, teto e chão, de tal modo que o espectador efetivamente adentra a 

obra, e até mesmo pisa nela. Enquanto os Núcleos atraiam uma apreensão mais intelectual, diz 

Hélio, os Penetráveis seriam mais facilmente assimiláveis por um instinto intuitivo. A vontade de 

apreender o vazio, sugerida nas Invenções, expressava-se aí através da valorização de todas as 

dimensões do penetrável. O espectador tornava-se descobridor da obra num real processo de 

apreensão. Para Oiticica, a importância do Penetrável seria decorrente de que: 

“(...) abre campo para uma região completamente inexplorada da arte da cor, 
introduzindo aí um caráter coletivista e cósmico e tornando mais clara a intenção de 
toda essa experiência no sentido de transformar o que há de imediato na vivência 
cotidiana em não-imediato; em eliminar toda a relação de representação e 
conceituação que porventura haja carregado em si a arte” (OITICICA, 1962b/ 
2006:86). 
 

Transformar o imediato em não-imediato, o natural e óbvio em incerto e ambíguo: tal 

seria o sentido da arte pura para Hélio, que não admitiria ligações extra-estéticas ao seu 

conteúdo. Isto não significava a defesa da arte pela arte, nem mesmo a instrumentalização da 

arte para fins políticos ou religiosos, já que: 

 “(...) tais ligações e conceitos só predominam em fase de decadência cultural e 
espiritual. A arte é um dos pináculos da realização espiritual do homem e é como tal 
que deve ser abordada, pois de outro modo os equívocos são inevitáveis. Trata-se 
pois da tomada de consciência da problemática essencial da arte e não de um 
enclausuramento em qualquer trama de conceitos ou dogmas, incompatíveis que 
são com a própria criação” (OITICICA, 1962b/ 2006:86).   
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Para Hélio, seria tal qual a realização espiritual do homem presente no artista Vassili 

Kandinsky – em seu livro “Do espiritual na arte” (1910) – para quem a arte possui um conteúdo 

intrínseco próprio, que não provém de um conteúdo objetivo ou de conhecimento, mas, sim, de 

um conteúdo-força, capaz de agir como um estímulo psicológico. Kandinsky buscava uma 

experiência vital, como em um estado “primário” ou “primitivo”, de pura intencionalidade e 

vontade expressiva. As formas possuiriam um “conteúdo semântico”, e, ao serem tocadas, 

“põem em vibração a alma humana” (ARGAN, 1992). Como nos explica Giulio Carlo Argan: “O 

‘espiritual’, para Kandinsky (...) é o não-racional; o não-racional é a totalidade da existência, na 

qual a realidade psíquica não se diferencia da realidade física” (ARGAN, 1992:318). A arte 

envolveria, assim, um fenômeno existencial e uma função social; não no sentido de possuir uma 

  

     

 

fig. 51 [esq., dir. e 
abaixo] 
Hélio Oiticica, 
Penetráveis, 
1960.  Fonte: 
Programa HO; site 
Isto é.  
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funcionalidade em si, mas de “transmitir forças”, como sugerido por Argan (1992:320): “A arte, 

portanto, é a consciência de algo de que, de outra forma, não se teria consciência: não há dúvida 

de que ela amplia a experiência que o homem tem da realidade e lhe abre novas possibilidades 

e modalidades de ação”. 

Os Penetráveis, nesse sentido, teriam aberto novas possibilidades dentro do 

desenvolvimento do que é chamado de construtivo na arte contemporânea – não construtivo em 

termos genéricos e depreciativos formalistas de arte geométrica, mas construtivo porque 

expressava todo um espírito de uma época, iniciada pelo Cubismo158. Conforme é discutido por 

esta linhagem critica, e indicado por Hélio em “A transição da cor do quadro para o espaço e 

o sentido de construtividade” (1962b/ 2006), tratava-se do construtivo no sentido de abrir 

novos sentidos de espaço e tempo, novos rumos na sensibilidade contemporânea, de inaugurar 

modos originais de ver e de sentir159. A destruição de sentidos do espaço, da estrutura e do 

tempo engendraria o vislumbre de caminhos diversos.  

O receptor, na obra de arte representativa, de um ponto de vista receptivo e estático, 

assumia uma postura contemplativa e buscava, na obra, encontrar-se com o ideal, o perfeito, o 

infinito. Seria uma tentativa de conciliação entre o seu mundo cambiante, mutável, fugaz e 

imperfeito (mundo dos objetos) com o mundo ideal e infinito representado pelo quadro (a 

transposição imagética desses mesmos objetos para o universo do quadro). O sujeito negava 

esse mundo dos objetos (imperfeito), para afirmá-lo em outro âmbito que ele mesmo concebia: o 

âmbito da imagem desses mesmos objetos. Afirmava-se uma dualidade entre sujeito e objeto, 

numa tentativa eterna de conciliação. 

No momento vivenciado por Hélio, “já não quer o sujeito (espectador) resolver a sua 

contradição em relação ao objeto pela pura contemplação” (OITICICA, 1962b/ 2006:93). Com 

referência a Ferreira Gullar, ao invés de representação, Hélio anunciava a arte como uma 

                                                           
158 Esta discussão é impleentada por Hélio em “A transição da cor do quadro para o espaço e o sentido de 
construtividade” (1962b/ 2006). Para Hélio, os mais diversos artistas teriam caminhado para uma arte construtiva: 
Kandinsky, Mondrian, Klee, Malevitch, Tatlin, Brancusi, Matisse, Picasso, Dubuffet, Braque, Gabo, Pevsner, Max Bill, 
Wols, Pollock, Lygia Clark, Hércules Barsotti, Aluízio Carvão, Willys de Castro, Almílcar de Castro, Delaunay, 
Fontana, Kooning, Klein, Mark Tobey, entre outros. O artista estava a par de todos os desenvolvimentos e 
perspectivas colocadas pelo período. Para Hélio, Clark teria descoberto o que chamou de vazio pleno, criando uma 
estrutura transformável (“Bichos”), e teria sido pioneira de uma nova estrutura ligada ao sentido de tempo, nova 
forma de expressão, baseada na “(...) transformação estrutural e na dialogação temporal do espectador e da obra” 
(OITICICA, 1962b/ 2006:89). Pollock, por sua vez, teria possibilitado a concatenação entre cor, espaço e tempo: “A 
ação é todo o começo da gênese da estrutura, da cor e do espaço” (OITICICA, 1962b/ 2006:92). Indicava a 
necessidade de a cor se expressar no espaço, ao reduzir o quadro ao ‘campo da hiperação’.  

159 Tal posicionamento alinha-se ao que Frederico Morais (1979) diria a respeito do sentido de uma arte construtiva 
brasileira. 
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“apresentação”; a forma seria uma síntese entre elementos como espaço e tempo, estrutura e 

cor, que se mobilizariam reciprocamente, através da criação:  

“(...) transformar a própria vivência existencial, o próprio cotidiano, em expressão, 
uma aspiração que se poderia chamar de mágica tal a transmutação que visa operar 
no modo de ser humano, e da qual estão por certo afastadas quaisquer teorias de 
ordem naturalista” (OITICICA, 1962b/ 2006:95). 
 

Como se percebe, os Penetráveis aparentemente se colocaram como a síntese de uma 

série de formulações esboçadas até então: a cor-pulsante; a estrutura-cor envolvente; a 

transformação do espectador em participante ativo das propostas; a integração da obra ao 

ambiente; o rompimento com o ilusório e com a representação (FAVARETTO, 2000). Sobretudo, 

os Penetráveis expressavam a busca pela instauração do “novo”, através de uma imanência 

entre sujeito-objeto e espaço-tempo, e de uma ruptura no mundo convencionado. A imersão na 

total vivência da cor proporcionava um tipo de brecha no espaço e no tempo regrado. As 

relações plásticas cedem lugar às vivências de diversos tipos, o que proporcionava a 

transformação do próprio indivíduo, de seu comportamento, e de seu mundo. Como sugerido por 

Favaretto (2000:67): 

“Campo de tensões, o espaço é ‘organificado’. Neste, as relações plásticas são 
transformadas em vivências: vivência da cor, vivência do espaço cotidiano 
estetizado, confluindo tudo para a efetivação de um espaço destinado a 
experiências em que também os participantes se transformam”. 
 

Na mesma época, Hélio também anunciaria que os Penetráveis, por mais que 

penetrados, envolvidos e englobados pelo ambiente, pelo espaço, demandariam um ambiente 

próprio à sua plena vivência estética e existencial, sugerindo o que viria a se desenvolver com a 

Tropicália, com o Éden. A partir de então, estavam colocadas as premissas para o que viria a se 

configurar como suas propostas, ou “projetos”, ambientais.   

A partir de 1961, a necessidade de conceber a obra de maneira engajada e articulada 

com seu ambiente levou Hélio a criar projetos que consistiam em conjuntos de penetráveis, e 

que envolviam, inclusive, outros tipos de expressão estética, como poemas, por exemplo. Eram 

projetos construídos, a princípio, como maquetes, com vistas a, posteriormente, se efetivarem ao 

ar livre, tais como verdadeiros jardins160. O “Projeto Cães de Caça” (1961), primeiro projeto 

ambiental, era constituído de cinco penetráveis de cor (maquetes), e incluía o “Poema Enterrado” 

de Ferreira Gullar e o “Teatro Integral” de Reinaldo Jardim: todos para serem desvendados161. O 

                                                           
160 As maquetes eram meios utilizados pelo artista para estudar e desvendar suas propostas, previstas para serem 
realizadas posteriormente em “tamanho real”. 

161 Vale ressaltar que, por diversos motivos, a começar por sua configuração como um tipo de jardim, em que se 
propõem nuances entre o ambiente natural e o artificial – através da utilização de materiais distintos (areia, mármore 
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nome para estes projetos seguiria um critério estabelecido por Hélio de aludir a constelações ou 

nebulosas, tal como em projetos atômicos; “cães de caça” faz referência a uma nebulosa 

espiralada. A estrutura deste projeto/ jardim teria um caráter mágico: retira as pessoas do 

cotidiano e as insere num ambiente estético, para que lá tenham uma participação estética 

integral162.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
e alvenaria) – assim como pela ênfase pela busca pelo sublime – através de um estado meditativo –, este projeto 
sustenta semelhanças com alguns jardins japoneses, tal como percebido por Mário Pedrosa, no catálogo da 
exposição do Projeto Cães de Caça (FAVARETTO, 2000). 

162 Em entrevista de 1961, publicado posteriormente como “A exposição neoconcreta” (2009). 
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O labirinto aparece aí como uma vontade de tensionar o espaço, de organificá-lo através 

do casamento entre espaço e tempo. Era uma tentativa de romper com uma concepção estática 

da arquitetura: tensionava-se a arquitetura até torná-la ativa, espaço-temporal, virtual, concebida 

com movimento e tensão. Nas maquetas, esta virtualidade seria ainda mais acentuada: nela, os 

espaços eram “sulcados”, escavados, a fim de “regar com espaço”, rompendo com delimitações 

outrora estáticas, massivas e fixas, com a intenção de que: 

 “(...) a estrutura arquitetônica recrie e incorpore o espaço real num espaço virtual, 
estético, e num tempo, que é também estético. Seria a tentativa de dar ao espaço 
real um tempo, uma vivência estética, aproximando-se assim do mágico, tal o seu 
caráter vital” (OITICICA, 1961/ 1986:29). 
 

Nos Penetráveis estáticos, o caráter de labirinto se revelava pelas cavidades e pelos 

espaços ambíguos, em que a cor se desenvolve em placas polimorfas que se sucediam no 

espaço e no tempo. Naqueles construídos com placas rodantes e móveis, o labirinto seria virtual, 

quimérico. Seria como o espaço do “jogo”: “o labirinto efetua a passagem da perspectiva comum, 

estabelecida, para outra, continuamente inventada pela ação” (FAVARETTO, 2000:68). O 

espaço pensado por Hélio nesses penetráveis e labirintos não se encerrava a uma instância 

abstrata, estática, sólida, objetiva, mas pressupunha o próprio espaço-tempo, como algo 

transitório, fluido, em movimento e construção, repleto de tensão interior. Um espaço-tempo não-

objetivo, que implicava necessariamente um sujeito a agir, a desvendar e a criar sua estrutura:  

“para poder penetrar no labirinto, percorrê-lo, faz-se necessário saber seguir, com os 
passos, a música dos seus meandros. Em lugar de andar, é preciso saber dançar. O 
espaço da vertigem é o espaço dançado: ou o acompanhamos ou caímos no vazio 
(...). A dança condensa a música e dilui a arquitetura. A dança transforma o espaço 
em movimento: temporaliza o espaço” (JACQUES, 2003:85).  
 

Espaço da embriaguez, no sentido nietzschiano e dionisíaco, o labirinto seria 

inapreensível como uma totalidade fixa: somente se poderia desvendá-lo ao percorrê-lo, ao se 

permitir perder-se nele e sair de si mesmo, como um êxtase. Trava-se de uma ruptura com o 

próprio conceito de arquitetura e urbanismo convencionais, que criam marcos e planos, que 

ordenam, evitam a desordem e o caos. Enquanto o labirinto seria mais musical, temporal e 

fragmentário, a arquitetura seria “piramidal” (JACQUES, 2003), pois envolve a apreensão e o 

domínio do todo, segundo uma visada unificadora: 

“Se quisermos tentar uma arquitetura em conformidade com a natureza de nossa 
alma (somos muito negligentes para isso), o labirinto deveria ser nosso modelo! A 
música que nos é própria e que nos exprime verdadeiramente já o deixa adivinhar 
(pois, na música, os homens se soltam, porque não há quem tenha a capacidade de 
vê-los, a eles mesmos, sob a sua música)” (NIETZSCHE, 1993 apud JACQUES, 
2003:91).  
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Segundo Celso Favaretto, Hélio reinscreve o simbólico ao unificar “o “estético” e o 

“mágico” numa atividade vital de transformação. Em ultima análise, as experiências coletivas em 

abrigos, cabines, construções abertas em jardins, parecem inspirar a possibilidade de 

transposição da vivência estética para um “urbanismo generalizado” – aspecto que já estaria, em 

certa medida, presente nas utopias construtivistas – através de um extravasamento entre interno 

e externo, obra e cotidiano, estrutura e cor, tal como um “continuum” (FAVARETTO, 2000). 

Tratava-se de uma experiência temporal, vital e ativa, em que o comportamento, tanto individual 

quanto coletivo, seria colocado em questão, como indicado por Favaretto (2000:69): 

“Operam-se passagens (por cantos, esquinas, cavidades, escadas, placas, painéis, 
portas, cortinas etc.), entrelaçando lugares, descobrindo abscondidades, aspirando 
saídas. Enfatizando o percurso, o penetrável é uma invitation au voyage, sem 
pathos romântico, apesar de sua inequívoca ressonância ética”. 
 

Ainda em 1961, Hélio lança o primeiro núcleo improviso, a ser construído sem um 

planejamento prévio ou estudos em maquetes: neste instante, Hélio anuncia a participação do 

espectador como um movimento rico, espontâneo e coletivo, um puro devaneio, quando o 

pensamento se soltaria de si mesmo a fim de permitir a imaginação:  

“No improviso, aqui, o contato com os elementos (cor, espaço, tempo, estrutura) é 
mais direto, mais imediato; é uma aspiração que repentinamente se realiza, surge, 
impregnada ao mesmo tempo de significados antigos e presentes; em certo sentido 
consiste numa síntese brusca de aspirações que se perderiam, se adiadas (...) o 
improviso não comporta nem maqueta nem estudos; nasce, simplesmente” 
(OITICICA, 1961/ 1986:37). 

 

 

 

o retorno do povo e o estado de invenção pura 

“(...) a justiça e a simplicidade da reivindicação popular emprestavam relevância 
à vida estudantil e à cultura, que por sua vez garantiriam ressonância nacional, 
admiração e reconhecimento civilizado à luta dos pobres” (SCHWARZ, 
1989:73)163. 
 

O início dos anos 1960 foi marcado por certa transição no panorama cultural e artístico 

nacional, que se configurou através de um deslocamento do enfoque desenvolvimentista patente 

nos anos 1950 para passar a privilegiar o retorno ao “povo”, comunidade, simbólico (explicar).  

De acordo com Marcelo Ridenti (2000), nesta época pré e pós-golpe de 1964, havia um 

romantismo que não consistia em uma simples retomada do passado, mas possuía algo de 

modernizador: tratava-se de um “romantismo revolucionário”, que partia de uma interpretação 

                                                           
163 Ensaio “Fio da Meada”, In: SCHWARZ, R. “Que horas são?” (1989). 
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marxista, e buscaria, no passado, elementos para a construção de uma utopia do futuro 

alternativo à modernidade capitalista 164 . Alguns aspectos em comum caracterizavam este 

espírito “romântico revolucionário”: a indissociação entre arte e vida, o nacionalismo, retomada 

de raízes populares como fonte para a elaboração de um futuro a ser concebido, valorização do 

passado histórico e cultural do povo; ao mesmo tempo, a busca por um progresso industrial que 

preservasse certos aspectos sociais das comunidades brasileiras (inspiradas no passado). Havia 

um culto ao herói revolucionário, atribuído ao povo unificado, que neutralizava, em certo sentido, 

pensar em classes ou numa luta de classes. Esperava-se que da união entre intelectuais e o 

povo brotaria a revolução brasileira. 

É neste momento, durante o governo de João Goulart, que surgem a União Nacional dos 

Estudantes (UNE) em São Paulo, o Centro Popular de Cultura (CPC) no Rio de Janeiro, o 

Movimento de Cultura Popular (MPC) em Pernambuco, os quais atuavam em busca de uma 

ação didática e conscientizadora junto às camadas populares165. Também seriam publicados os 

Cadernos do Povo Brasileiro – bem como sua versão simplificada Violão de Rua – que possuíam 

caráter didático, informativo e englobavam quatro temas principais: a definição do povo e de sua 

                                                           
164 É este momento que haveria também certa hegemonia da esquerda no universo cultural da década de 1960, 
quando o PCB parece ter preponderado no seio das esquerdas, e influenciado a vida cultural e intelectual. Na 
medida em que seus comitês pretendiam prestar certa atenção às expressões culturais, não impunham, porém, 
regras às atividades dos intelectuais e artistas comunistas, de modo que estes movimentos podiam se desenvolver 
com certa autonomia. Havia um certo acordo tácito entre as manifestações culturais e o partido, como está implícito 
na fala de Carlos Nelson Coutinho: “Se a gente não se metesse em política, a [direção] também não se metia em 
cultura. Então, você podia defender o que quisesse, tropicalismo ou não, contanto que não dissesse que a luta 
armada era a solução, ou que Lênin estava superado, que a União Soviética era uma merda. Se você não falasse 
nisso, acho que ninguém lhe aborrecia muito. O que explica, a meu ver, que só saiu naquele momento do PC quem 
discordou da linha política. Ninguém saiu do PC porque foi impedido de se expressar culturalmente” (COUTINHO, 
apud RIDENTI, 2000:77).  

165 O “Anteprojeto do Manifesto do Centro Popular de Cultura” (1962), de Carlos Estevam Martins, defendia uma 
arte política, revolucionária, inconformada, e engajada com o contexto social, a tomar um partido dentro da luta de 
classes e das desigualdades e das contradições sociais do país. Os artistas e intelectuais conscientes deveriam 
partir em defesa de uma classe oprimida, a fim de encontrar o “novo” somente onde está o “povo”, considerado um 
verdadeiro personagem histórico e revolucionário. Não obstante, um elemento marcante na produção dos CPCs 
consistia em seu forte teor pedagógico e de certo modo autoritário e conservador: as massas seriam vistas como 
“incultas” e despolitizadas, e caberia à vanguarda despertá-las, através de uma inevitável simplificação dos meios 
em função da comunicação com as massas: “(...) não existe nenhuma beleza abstrata, nenhuma forma genérica a 
que o artista se deva dar em holocausto (...). O que existe são os demais homens e se o artista conhece os métodos 
pelos quais esses homens podem deixar de ser famintos, doentes, incultos e sofredores, então o que importa 
considerar é se o artista diz tudo o que sente e tudo o que sabe, ou se, ao contrário, serve-se de sua arte para 
silenciar. (...) a qualidade essencial do artista brasileiro, em nosso tempo, é a de tomar consciência da necessidade 
e da urgência da revolução brasileira e tanto da necessidade quanto da urgência” (MARTINS, 1962/ 1979:78-79). 
Segundo Marilena Chauí (1984), os artistas do CPC teriam optado por ser a vanguarda do povo, seus condutores, 
educadores, o que de fato não significava uma prática em conjunto com o povo. Tratava-se de uma “arte popular 
revolucionária” que, sob a liderança de artistas e intelectuais, teria um dever quase “científico” e “objetivo”, e não 
“deleite subjetivo”. Com efeito, manifestava-se um jogo entre alienação e a ingenuidade popular, por um lado, e a 
racionalidade da vanguarda, de tal maneira que esta seria responsável por conscientizar o povo e as massas, como 
expressado no “Anteprojeto do Manifesto do CPC”.  Além disso, havia certo tom maniqueísta, ao postular que o 
povo e a nação apareciam como entidades organizadas, idealizadas, a serem alcançadas.  
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vanguarda, a definição da nação e da luta antiimperialista, que envolviam a reforma agrária, a 

definição do lugar do Estado para a transformação histórica a partir das massas, e a idéia da 

revolução brasileira (CHAUÍ, 1982). Militância política e o engajamento cultural aparecem aí 

bastante articulados: o eixo de suas discussões centrava-se na construção de uma cultura 

nacional, popular e democrática, por meio da conscientização das classes populares, através da 

arte popular revolucionária. A preocupação com a ordem tecnicista e científica era relegada para 

segundo plano, o que levaria artistas como Ferreira Gullar a se afastarem do movimento 

concreto (no caso, neoconcreto) e se aproximarem do CPC 166.  

Nesta mesma época, também surgiriam o Cinema Novo e o Teatro Arena, porém com 

abordagens distintas. O teatro assumia um importante destaque, com a expressiva influência do 

dramaturgo alemão Bertold Brecht, o qual, através de procedimentos “anti-ilusionistas”, de 

estratégias de desautomatização, da ideia marxista da “desnaturalização”, causava um 

estranhamento daquilo que é habitualmente assumido como normal ou como uma fatalidade. Ao 

fazer isso, possibilitava a revelação do real como um constructo social, e passível, portanto, de 

transformação167. Já o Cinema Novo teria como princípio a “produção independente de baixo 

custo”, dentro dos limites da realidade subdesenvolvida nacional, e como temática “os problemas 

do homem simples do povo brasileiro” (RIDENTI, 2000: 90)168. Também faz parte desse contexto 

a formulação das novas ideias sobre a relação entre alfabetização e consciência política, entre 

letramento e dominação, do pedagogo brasileiro Paulo Freire; assim como o desenvolvimento do 

jornalismo crítico e do humorismo. Apesar das diferenças entre estas vertentes, que se 

passariam sobretudo no âmbito estético, Marcelo Ridenti afirmaria:  

                                                           
166 A preocupação cada vez maior com uma arte engajada com a realidade brasileira levaria Ferreira Gullar a 
ingressar no CPC em 1962, tornando-se o segundo presidente do movimento, após Carlos Estevam Martins. 
Militante político, embora não engajado ao PCB, Gullar mudaria um pouco a tonalidade do discurso do CPC, de 
modo a flexibilizar e rever os termos colocados principalmente no Anteprojeto do Manifesto do CPC. Ao mesmo 
tempo, contra a arte de expressão individual, partia em defesa de uma arte que se comunicasse com a sociedade, 
que transmitisse uma “mensagem estética”, em detrimento de uma “arte sem objetivo”; advogava a favor da função 
social do artista, e de uma arte comprometida, participante na realidade social, mesmo que isso significasse “baixar 
a qualidade” da obra, “simplificá-la”, para que, desse modo, pudesse atingir as massas. Posteriormente, Gullar 
passaria, aos poucos, a questionar a total submissão da arte à política e a corrente simplificação da arte como meio 
de atingir as massas, como expresso em “Vanguarda e subdesenvolvimento”, de 1969. 

167 Roberto Schwarz nos esclarece sobre estes procedimentos de Brecht e seu intuito revolucionário, em “Altos e 
baixos da atualidade de Brecht” (1999): “(...) ao desnaturalizar a sujeição e seus automatismos, ao lhes historicizar a 
eternidade, o gesto teatral brechtiniano invocava um espaço de liberdade  em que o mundo figurava como 
transformável em abstrato. Uma vez que os oprimidos detectassem o estranhável no familiar, o irracional no comum 
e o descabido na regra, a reordenação compreensível e aceitável da sociedade ficava a um passo. Esse o contexto, 
se não me engano, para entender a pompa em surdina que cerca a técnica do distanciamento, em especial a sua 
pretensão revolucionária” (SCHWARZ, 1999: 116).  

168 O Cinema Novo tomaria uma nova expressão alguns anos depois, em 1965, através de “Uma estética da fome” 
de Glauber Rocha. 
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“em que pesem as diferenças entre as propostas do CPC, do Opinião, do Teatro de 
Arena, dos lukacsianos-gramscianos, dos comunistas adeptos do Cinema Novo, 
todas giravam em torno da busca artística das raízes na cultura brasileira, no povo, 
o que permite caracterizar essas propostas, genericamente, como nacional-
populares, típicas do romantismo da época, no sentido em que o termo é aqui 
empregado – contanto que não se olvidem as diferenças entre elas. E deixando 
claro que esse romantismo estava contraditória mas indissoluvelmente ligado à ideia 
iluminista de progresso” (RIDENTI, 2000:128-129).  
 

Apesar das inegáveis tentativas de entender o povo e de expressar as peculiaridades 

culturais de uma sociedade de classes, em muitos casos tratava-se antes da construção da ideia 

do popular e do nacional, do que propriamente a representação de um povo real 169 . O 

romantismo aí presente pressupunha um objeto – “povo essencial ou real”– de maneira fechada 

sobre si mesma, como uma totalidade orgânica, em detrimento do “povo empírico, 

fenomenológico” (CHAUÍ, 1987). Em todos os casos, posteriormente, com a instalação da 

ditadura, restaria um silêncio. Os CPCs seriam fechados por conta da censura e da repressão 

cultural.  

Hélio Oiticica, apesar de atento ao nacional e ao popular, não chegaria a aderir a este 

movimento. Isto não significava, porém, que não interagisse com os membros do CPC, como, 

por exemplo, pudemos perceber pelo Poema Enterrado de Gullar no Projeto Cães de Caça do 

artista plástico. Como se explicitará em suas propostas subsequentes, havia, em Hélio, a 

preocupação com a criação de uma imagem brasileira e de uma cultura nacional, que não se 

alinhava, entretanto, ao sentido nacional-popular dos CPCs, já que não intentava ser “porta-voz 

do marxismo e da revolução” (RIDENTI, 2000:273). Também empregava uma abordagem 

distinta em relação ao “popular”, que não se pautava em uma didatização ou simplificação da 

arte para, assim, aproximar-se e comunicar-se com o “povo”. Ao invés disso, a relação entre a 

obra e o participante aparecia, em Hélio, através do sentido de “superioridade” ou do “sentido de 

estar no mundo”, como veremos com os Bólides, e especialmente com os Parangolés.  

Posteriormente, a Tropicália se valeria de outro tipo de representação nacional-popular, 

em que a dicotomia entre país real e país formal seria substituída pela noção de “país absurdo”, 

                                                           
169 Em um ensaio de Roberto Schwarz, denominado “Nacional por subtração” (1989), o autor explica que esta busca 
pela identidade nacional embasava-se no que entendia por “ideologia da cópia”, fundamentada no par opositivo 
entre progresso – baseado na originalidade, na criação, no nacional – e atraso, na outra extremidade – provinciano 
e patriarcal, dependente da imitação ao estrangeiro. Isto implicava julgar que a imitação pudesse ser totalmente 
evitável, em busca do genuinamente nacional. Não obstante, para o autor, esta ambição por um caráter nacional 
acabaria por escamotear os reais problemas a serem enfrentados, quais sejam, a falta de acesso dos trabalhadores 
ao progresso que vinha sendo implementado, por um lado, e os interesses protecionistas próprios da elite 
nacional.“(...) este esquema é irreal impede de notar o que importa, a saber, a dimensão organizada e cumulativa do 
progresso, a força potencializadora da tradição, mesmo ruim, as relações de poder em jogo, internacionais inclusive 
(...) A questão da cópia não é falsa, desde que tratada pragmaticamente de um ponto de vista estético e político, e 
liberta da mitológica exigência da criação a partir do nada” (SCHWARZ, 1989:48). 
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da “geléia geral”, sem purismos (RIDENTI, 2000). Nestes termos, como entrevisto por Otília 

Arantes (1983), aos poucos, a noção de “vanguarda nacional” adquiriria, em Hélio, um novo 

sentido: deixando de lado as apostas idealistas no nacional e no popular, o artista partiria, 

paulatinamente, para a criação de uma nova linguagem, que não pretendia simplesmente 

“integrar a arte à vida, ou diluir aquela nesta, mas – desintegradora/ construtora da vida e de si 

mesma –, a arte era concebida como um gesto ao mesmo tempo destruidor e criador a se 

desdobrar em todos os níveis” (ARANTES, 1983:6).  

 

* 

 

 “Para mim, os conceitos de arte como uma atitude fixa, contemplativa, acabaram – 
não podemos mais conceber estéticas, mas um modus vivendi do qual se ergueram 
novos valores ainda nebulosos (...) uma criação para a vida que seria como que 
uma volta ao mito (...) regido por ‘estados criativos’ em sucessão no indivíduo e na 
coletividade (...), uma predisposição às vivências criativas; um incentivo à vida (...) 
uma anti-moral” (OITICICA, 1965/ 2009:37). 
 

Neste momento de efervescência artístico-cultural e de defesa por uma arte do povo, a 

experimentação de Hélio Oiticica prosseguiria em busca de uma maior participação do 

espectador. Hélio tomaria, porém, um caminho distinto da arte popular vigente: a partir dos 

Bólides, iniciaria uma fase caracterizada por Celso Favaretto (2000) como essencialmente 

sensorial, que teria seu auge com a criação dos Parangolés, a partir do contato de Hélio com a 

Mangueira e com a dança.  

O “estado de invenção” antevisto por Hélio passaria a ser de fato alçado pelas criações 

do artista a partir de 1963. Nos Bólides e nos Parangolés, consumam-se aspectos que já vinham 

sendo trabalhados até então: a estética do movimento e do envolvimento, a poética do gesto 

baseada na atividade criadora, a busca pela significação do novo, a participação e experiência 

coletiva. Como coloca Favaretto, tais proposições viriam como decorrência de uma ânsia de 

Hélio por “dar cor a uma nova estrutura, de dar-lhe corpo” (FAVARETTO, 2000:89).  

No caso dos Bólides, há uma ênfase na redescoberta dos sentidos, das materialidades e 

das formas, como numa situação de um primeiro contato, de uma experiência inicial, que visa 

romper com comportamentos automáticos e mecânicos, bem como suscitar novas significações 

ao indivíduo. Isto, na verdade, estaria relacionado com a própria libertação e a redescoberta de 

si mesmo, através da re-inauguração de seus sentidos. Hélio assim discorreu, em “Da 

experiência dos Bólides”170: 

                                                           
170 Texto disponível no Programa Hélio Oiticica. 
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“Na experiência dos ‘Bólides’ principalmente, sinto-me assim como uma criança que 
começa a experimentar os objetos para aprender suas qualidades: o sólido, o oco, o 
redondo, seu peso, sua transparência. É o começo da percepção das qualidades 
específicas dos objetos, só que aqui, evidentemente, trata-se de despir esses 
objetos existentes, úteis ou não, de suas qualidades conotativas, para deixá-lo na 
sua pureza primitiva. É claro que as experiências perceptivas anteriores não 
poderão ser apagadas, mas por uma nova visão, uma nova experiência, de ordem 
estética, será acrescentada essa nova visão e daí partir para extrair desse objeto, ou 
forma sólida dada, novas possibilidades. Isso, repito, só é possível na transformação 
estética do objeto, em mim pelo fio da cor, na sua transformação em ‘forma 
simbólica’. É a renovação interior, de caráter estético, do nosso mundo gasto de 
objetos, do nosso cotidiano” (OITICICA, set1963:1-2). 
 

Para o artista, os Bólides não deviam ser inseridos em uma nova categoria de objeto ou 

mesmo anunciá-la, mas, sim, indicar novas estruturas para além daquelas de representação, 

sugerindo a emergência do “novo” 171. Em outro texto de 1963 (AGL, 1986), intitulado “Bólides”, 

Hélio explica que estes seriam “transobjetos”, decorrentes da busca por corporificação e vivência 

da cor. Não seria a lirificação do objeto, mas sim sua incorporação à gênese da obra, a uma 

ideia estética, a fim de transportá-lo, de sua condição de coisa, para a de elemento de obra. 

Tampouco se trataria de uma adequação do objeto a uma ideia estética, mas sim de uma 

identificação, na própria gênese da obra, entre ideia e objeto, como se este já estivesse, de 

antemão, contido naquela. Mas esta identificação não surgiria do “acaso”, mas de uma 

“obstinada busca” por parte do artista. Proviria de uma identificação, a priori, da forma objetiva 

com a ideia; “aquele objeto” seria então visado no mundo dos objetos, como o único possível 

para a realização da ideia criativa intuída a priori. 

Ao contrário de suas propostas anteriores (Núcleos e Penetráveis, por exemplo), nas 

quais toda a estrutura objetiva era criada pelo artista, de modo que a fusão entre sujeito e objeto 

se estabelecia de maneira mais serena, nestes transobjetos, o diálogo ocorreria pela acentuação 

da tensão entre sujeito e objeto. No primeiro caso, existia uma objetivação de uma concepção 

estrutural subjetiva, somente possível através da concretização da obra. Nos transobjetos, por 

outro lado, ocorre uma repentina identificação da concepção subjetiva com algo que já existe a 

priori no mundo real, e que passa a ser aspirado para a estrutura da obra. No momento da 

                                                           
171 Em seu texto “O Objeto na Arte Brasileira nos anos 60”, de 1977, Hélio esclarece que as obras-objeto não 
haviam sido elaboradas para substituir o quadro ou a escultura, tal qual uma nova categoria. Propostas como os 
Bólides ou os Bichos (Lygia Clark), e posteriormente os Parangolés e Projetos Ambientais, melhor se encaixariam 
como os não-objetos de Gullar, como novas estruturas para além da representação. Os Bólides inaugurariam as 
possibilidades ambientais subseqüentes, seriam sua semente, ou seu ovo, à revelia de quaisquer categorizações 
artísticas. Preocupar-se, alias, em instituir novas categorias artísticas seria uma postura extremamente retrograda; o 
que a arte deveria buscar seria a permanente criação do novo. Posteriormente (na década de 70), Hélio passaria 
por um processo de desmitificação (não desmistificação), através do qual o OVO (criado a partir dos Bólides) 
cederia lugar ao NOVO. Suas experiências anteriores seriam, então, prelúdio ao novo.  
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identificação, este objeto, a princípio existente em oposição ao sujeito, deixa de existir enquanto 

tal, uma vez que, na verdade, já existiria implícito na ideia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

         

fig. 53 [esq. e dir.] 
Hélio Oiticica, 

Bólides, 1963-64.  
Fonte: site do 

Museu Tate 
Modern.  

 

B14 Bólide Caixa 
11, 1964 

B03 Bólide Caixa 
3, Romeo e 

Julieta, 1963 

 

 

 

 

 

fig. 55 [esq. e dir.] 
Hélio Oiticica, 

Bólides, 1964-66.  
Fonte: Programa 

HO.  
 

Crianças com B11 
Bólide Caixa 9, 

1964 

B32 Bólide Vidro 
15, Terra, 1965-66 

 

 

 

 

 

 

fig. 54 [esq. e dir.] 
Hélio Oiticica, 

Bólides, 1963-64.  
Fonte: Programa 

HO.  
 

Bólide Vidro 4, 
Terra, 1964 

Hélio Oiticica com 
B11 Bólide Caixa 

9, 1964 

 

 

 

 

 



173 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Também denominados “estruturas de inspeção” ou “estruturas transcendentais 

imanentes” (FAVARETTO, 2000), os Bólides consistiam basicamente em uma unidade espaço-

tempo-estrutura-cor, e deveriam lidar com a imaginação e a criação do indivíduo. Estimulavam a 

experiência, a exploração de formas, texturas, consistências, a manipulação dos elementos, para 

que, através da percepção, das sensações e do movimento, estes transobjetos fossem 

apreendidos como uma totalidade. 

“Os Bólides são estruturas ‘contidas’ de cor. Caixas (de madeira, vidro, plástico 
ou cimento), sacos (de pano, plástico), latas bacias, que abrigam materiais (areia, 
terra, carvão, brita, anilina, água, conchas trituradas etc.) preparados para 
experiências radicais da cor-luz” (FAVARETTO, 2000:91). 
 

A experiência dos “Bólides” conduz à origem da percepção das qualidades específicas 

dos objetos: despida de suas qualidades conotativas, objetivas ou conceituais, e deixados em 

sua “pureza primitiva”, a “obra de arte” (o objeto) poderia ser vista integralmente, segundo a 

intuição. A plena abertura à imaginação e à criação levaria à sensação de descoberta do mundo 

a cada instante, tal como a “experiência primeira no mundo”. A cor assumia aí um papel 

essencial, como uma estrutura que progride no tempo e no espaço – novamente como duração – 

a proporcionar uma vivência existencial e fenomenológica.  

Hélio também acreditava na possibilidade de transformação do significado do espaço 

através dos Bólides, como é sugerido em “Os Bólides e o Sistema Espacial que neles 

revela”172. Segundo o texto, o movimento proporciona uma apropriação integral dos elementos 

da obra, por conta da relatividade que estabelece entre os mesmos. Conforme o espectador se 

                                                           
172 Acervo HO. 

  

fig. 56 [esq. e dir.] 
Hélio Oiticica, 
Bólides, 1964-66.  
Fonte: Programa 
HO; site do Mudeu 
Tate Modern.  
 

Lygia Clark 
manipula B8 
Bólide Vidro 2, 
1963-64 

Bólide Vidro 13, 
1964-65 
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desloca na estrutura, a obra se revela de maneira total, de perspectivas distintas, e não a partir 

de pontos de vistas estáticos. A apreensão da obra ocorria em suas relações espaciais e de 

acordo com as vivências de cada indivíduo, de maneira singular. A variação do significado não 

decorria de mecanismos conscientes e atentos, mas da intuição, através da construção criativa, 

e também através das vivências estéticas.  

Como decorrência, a visão do espaço apareceria ambivalente, pois revelava o espaço 

em sua primeira intuição, no instante mesmo de criação de outra visão sobre este espaço. Não 

se tratava do espaço conceitual, previamente instaurado; era o espaço vivido em seu princípio 

germinativo formal, tal qual uma “célula máter” das pré-estruturas de todas as obras que ocorrem 

plasticamente no espaço – como, por exemplo, a arquitetura e a escultura. Criava-se a própria 

virtualidade do espaço, ou o espaço em sua origem, na germinação de seu sentido. Nesses 

termos, estabelecia-se um “sistema universal da origem da percepção construtiva do espaço” 

(OITICICA, 1964a:2), no qual presidia a pura intuição formativa deste espaço. Tratava-se de um 

momento anterior à realidade instituída e organizada, de um instante em que coexistissem os 

possíveis173.  

“Não deixa ela de se situar nesse mundo das coisas, mas, pela nova revelação que 
se dá na sua estrutura de um novo espaço (e tempo também, como veremos), 
fecha-se ela num sistema, como um universo, mas não artificial, ‘extraordinário’, e 
sim total, mas plantado com as raízes nesse mundo de que se liberou, ou recriou, e 
há como que, pela liberdade criada, uma ‘revelação’ da sua ‘história’, da 
compreensão esquemática, pela intuição, da sua formação (no seu ato formativo 
pré-estrutural). A ambivalência reside pois na contradição entre esse ‘sistema 
próprio’ e o ‘sistema no espaço próprio da coisa e seus atributos’” (OITICICA, 
1964a:3). 
 

Como se percebe, o fundamento para as reflexões de Hélio consiste em considerar o 

sistema dos objetos e o sistema das ações, a materialidade e o acontecimento, como instâncias 

interdependentes, que deveriam ser consideradas sempre agindo em sinergia, de modo conjunto. 

Esse tipo de retro-efeito da ação sobre si mesma ao agir sobre um objeto poderia ser 

considerado sob a perspectiva do “efeito boomerang” (MAREEI, 1965, apud SANTOS, 2008). Na 

experiência fenomenológica, isto significa que os movimentos de externalização e internalização 

entre o sujeito e o objeto ocorrem de maneira concomitante: a experiência (ex= para fora; peras= 

limite, demarcação) e a iniciação (in= para dentro; ineo= ir para dentro de, e no sentido religioso, 

ir para dentro de um mistério) não se apresentam como antagônicos, mas, sim, constituintes de 

um mesmo processo. Ao agir sobre os objetos, o homem age no mundo e também sobre si 

mesmo. Trata-se de uma perda mútua do sujeito no objeto e vice-versa, de uma dialética em que 

                                                           
173 Com referências a Leibnitz. 
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sujeito cria, redefine e transforma o objeto enquanto também é criado, redefinido e transformado 

por ele, num movimento único que se desenrola no espaço-tempo (CHAUÍ, 2002). 

Ora, não tomar a experiência com um sentido passivo, mas como uma iniciação aos 

mistérios do mundo, nos leva a compreender que o sair de si mesmo apresenta-se, 

concomitantemente, como o entrar no mundo, e, mais do que isso, também como uma volta a si 

mesmo. Com isso, podemos compreender que a experiência compõe parte fundamental para o 

próprio processo de auto-reconhecimento e formação do sujeito, uma vez que, ao ver, ele vê a si 

próprio, ao falar, diz sobre si próprio, ao ouvir, ouve a si mesmo. O agir do indivíduo implica 

ressonâncias para fora e para dentro de si; “qualidade, luz, cor, profundidade, que estão aí 

diante de nós, aí só estão porque despertam um eco em nosso corpo, porque este lhes faz 

acolhida” (CHAUÍ, 2002:89). Isto pode ser esclarecido, em “O Olho e o Espírito” (MERLEAU-

PONTY, 1984) pela compreensão das coisas como um prolongamento ou um anexo do indivíduo, 

de tal modo que mundo e sujeito estão intrinsecamente ligados como um mesmo fenômeno. 

Trata-se da “inerência daquele que vê naquilo que ele vê” (MERLEAU-PONTY, 1984:88). Como 

elucidado por Marilena Chauí, a experiência consiste no “ponto máximo de proximidade e de 

distância, de inerência e de diferenciação, de unidade e pluralidade, em que o Mesmo se faz 

Outro no interior de si mesmo” (CHAUÍ, 2002:164); é algo que “age em nós quando agimos, 

como se fôssemos agidos no momento mesmo em que somos agentes” (idem:167):   

“O que as artes ensinam à filosofia? Que o pensamento não pode fixar-se num 
pólo (coisa ou consciência, sujeito ou objeto, visível ou vidente, visível ou 
invisível, palavra ou silêncio), mas precisa sempre mover-se no entre-dois, sendo 
mais importante o mover-se do que o entre-dois, pois entre-dois poderia fazer 
supor-se dois termos positivos separáveis, enquanto o mover-se revela que a 
experiência e o pensamento são passagem de um termo por dentro do outro, 
passando pelos poros do outro, cada qual reenviando ao outro sem cessar” 
(CHAUÍ, 2002:165). 
 

A comunhão entre sujeito e espaço é contingente, antecede ao pensamento, e só pode 

ser deveras verificada por intermédio da experiência, e não pela razão objetiva. Com Merleau-

Ponty (1994), aprendemos que não existe espaço ou tempo absoluto: tempo e espaço 

pressupõem um olhar sobre eles, e existem somente enquanto apropriados pelo sujeito. Da 

mesma forma que o sujeito existe enquanto sujeito no mundo, situado, este mundo somente 

existe enquanto seja subjetivo, subjetivado.   
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a dança e o mito 

“(...) mas o inevitável está acontecendo: a derrubada desse monopólio e o 
descrédito das chamadas ‘elites sociais’ e ‘intelectuais’. Uma nova era, que chamo 
de antiarte, está começando: é a era da grande participação popular no campo da 
criação” (OITICICA, 1966/ 2009:42).  
 
“Hélio escolheu a via de superação do etnocentrismo. O outro não é uma abstração 
descarnada com o qual é imperativa a união para construir uma futura sociedade 
utópica, como no redentorismo marxista. O outro é o corpo de carne y hueso que 
opera uma transmutação do próprio corpo do Hélio tornando-o sensível ao sensível. 
Andando pelo mundo em uma peripatética pregnância que cumpria a formulação do 
devorado ‘Merleau-Ponty’ de ‘apagar a linha divisória entre o corpo e o espírito’” 
(SALOMÃO, 2003:36-37).  
 

1964 seria o ano de transição abrupta no pensamento e nas abordagens de Hélio 

Oiticica, em especial no que diz respeito à participação, como decorrência de dois principais 

fatores: a morte de seu pai e a descoberta da Mangueira, a “favela mítica do Rio”, onde se 

tornaria passista (JACQUES, 2003). A partir destas duas experiências significativas, Hélio teria 

passado por uma mudança radical que incluía seu próprio modo de ser, deixando um lado mais 

“apolíneo”, organizado e rígido, e mergulhando num lado “dionisíaco”, livre, através da música e 

da dança. Como diria Mário Pedrosa (1986), Hélio deixaria sua “torre de marfim”, que priorizara 

pela “pureza” e pelo “belo”, para passar por um processo de “iniciação popular dolorosa e grave”, 

deixando a cidade moderna, e passando a praticamente habitar a favela. A coincidência com o 

fim do movimento neoconcreto também significaria o esvaecimento de quaisquer compromissos 

regrados. Ao abandonar os círculos da cultura burguesa, Hélio se aproximaria cada vez mais da 

marginalidade. 

“De fato, a experiência na Mangueira desencadeou em Oiticica muitas 
descobertas simultâneas: a descoberta do samba, que é também a descoberta 
do ritmo, de uma nova temporalidade e, sobretudo, uma descoberta do corpo; a 
descoberta de outra forma de sociedade, não burguesa, muito mais livre, mas ao 
mesmo tempo marginal, e também muito menos individualista e mais anônima, 
que gera a descoberta da ideia de comunidade; e a descoberta de outra 
arquitetura, uma forma diferente de construir, com outros materiais mais 
precários, instáveis e efêmeros” (JACQUES, 2003:28-29). 
 

Esta transformação, da qual o Parangolé seria a expressão máxima, teria sido 

“eminentemente política e, em termos estéticos, é coletivizante e objetiva, épica e realista” 

(MARTINS, 2010:19-20), uma vez que apontou para novos caminhos em termos de participação 

coletiva. Seu envolvimento com o samba, com a arquitetura, com o ambiente, com a comunidade 

e a cultura da favela seria igualmente essencial para o desenvolvimento de suas propostas 

posteriores, relacionadas à participação, uma vez que determinava uma mudança radical em sua 

trajetória criativa. O engajamento com a cultura popular tornava-se um aspecto fundamental em 
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sua obra, e distinguia-se, entretanto, da abordagem patente neste momento, defendida 

principalmente pela arte popular revolucionária do CPC. A aproximação do povo não se 

processaria através da simplificação, ou da didatização, mas com base no que Hélio entendia 

por “superioridade”, que consistia em nada mais do que um “estar no mundo”, através da 

expressão total do eu, em detrimento de uma contemplação transcendente, ou de uma 

compreensão intelectual: “(...) o poder da cor (...) seria ‘sentido’ intuitivamente, sem qualquer 

auxílio simplificador, por aqueles que participavam do trabalho” (ASBURY, 2008:40).  

Como se vê, o estatuto da interlocução se diferencia claramente nas estratégias do 

didatismo revolucionário, de orientação política e de intervenção na realidade, por um lado, e na 

ingerência direta no sistema da consciência percepção do mundo (do “estar no mundo”), que 

busca captar uma instância mais profunda do real, por outro. Isto pontua uma das distinções nas 

abordagens sobre sujeito e objeto presentes neste trabalho. 

O Parangolé marcaria a definição de uma posição experimental específica. Em primeiro 

lugar, como explicado em “Bases Fundamentais para a definição do ‘Parangolé’” (1964b/ 

1986), os componentes destas obras, seus materiais e sua aparência não deveriam ser 

apreendidos objetivamente, como elementos concebidos e analisados em separado. A 

convergência entre objetos e obra ocorria a priori, de maneira que os elementos de obra só 

existiam e significavam em sua totalidade. Com efeito, verificava-se o que o artista entendia por 

“fundação do objeto”, através da “plasmação espacial, no seu tempo, no seu significado 

específico de obra” (OITICICA, 1964b/ 1986:66). Tudo o que haveria de conhecido aparecia 

aberto a um novo conhecimento; no Parangolé, a participação do espectador torna-se uma 

participação ambiental por excelência. 

“Estandartes, tendas e capas – panejamentos coloridos, ou camadas de panos 
de cor que se revelam no movimento –, os Parangolés são abrigos que 
envolvem o corpo: salientam ações e gestos esplendentes de cor: carregar, 
andar, dançar, penetrar, percorrer, vestir, são atos das extensões do corpo. A 
estrutura é o próprio ato expressivo, especialmente as capas, que materializam a 
abertura das ordens anteriores. Os Parangolés ampliam e intensificam o tempo 
da participação, liberando o imaginário, com ações que não se limitam a 
manipulações, como nos Bólides” (FAVARETTO, 2000:105). 
 

Surgindo, primeiramente, como estandartes para serem carregados, e posteriormente 

desenvolveram-se nas capas, nas faixas, nas tendas e na “área aberta do mito” (em Éden, 1969), 

os Parangolés colocavam-se como um convite à inspeção, à descoberta, ao movimento livre de 

condicionamentos. Três dimensões, entrelaçadas de maneira indelével, parecem fundamentais 

para a compreensão de sua expressão: a dimensão ambiental (antiarte), a mítica e a ética. O 

aspecto ambiental, diz Hélio, consistia na reunião indivisível de todas as modalidades em posse 
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do artista no processo de criação, tais como as conhecidas a priori – cor, palavra, luz, ação, 

construção – e outras que viessem a ser criadas no momento mesmo da invenção ou do contato 

do participador com a obra. Nestes termos, o Parangolé seria a arte ambiental, ou a antiarte, por 

excelência, pois nele se realiza a fusão entre cor, estrutura, sentido poético, dança, palavra, 

fotografia, tal como uma totalidade-obra.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

           

fig. 57 [esq. e dir.] 
Hélio Oiticica, 

Parangolés.  
Fonte: 

BASUALDO, 
2007; Programa 

HO.  
 

Hélio Oiticica na 
escola de samba 

Mangueira 

Parangolé P2 
Bandeira 1, 1964, 

MAM-RJ, 1965 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 58 [esq. e dir.] 
Hélio Oiticica, 

Parangolés.  
Fonte: Programa 

HO.  
 

Maria Helena da 
Mangueira com 

Parangolé P8 
Capa 5, 

Homenagem à 
Mangueira, 1964, 

MAM-RJ, 1965 

Hélio Oiticica 
veste Parangolé 

P19 Capa 15, 
1968, Gileasa, 
homenagem a 

Gilberto Gil 
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fig. 59 [esq. e dir.] 
Hélio Oiticica, 
Parangolés.  
Fonte: Programa 
HO.  
 

Jerônimo da 
Mangueira com 
Parangolé P8 
Capa 5, 
Homenagem à 
Mangueira, 1965 

P3 Parangolé 
Tenda 1, 1964 

[abaixo] Nildo da 
Mangueira com 
Parangolé P4 
Capa 1,1964 
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Sem embargo, não havia a pretensão de instituir uma nova concepção de arte ou uma 

nova moral, mas sim de “‘derrubar todas as morais’, pois que estas tendem a um conformismo 

estagnizante, a estereotipar opiniões e criar conceitos não criativos” (OITICICA, 1966/ 1986:81).  

Tratava-se de uma expressão despretensiosa, despreocupada, anárquica, como também 

definiria em algumas ocasiões:  

“A liberdade moral não é uma nova moral, mas uma espécie de anti-moral, baseada 
na experiência de cada um: é perigosa e traz grandes infortúnios, mas jamais trai a 
quem a pratica: somente dá a cada um o seu próprio encargo, a sua 
responsabilidade individual; está acima do bem, do mal, etc. Deste modo estão 
como que justificadas todas as revoltas individuais contra valores e padrões 
estabelecidos: desde as mais socialmente organizadas (revoluções, p. ex.) até as 
mais viscerais e individuais (a do marginal, como é chamado aquele que se revolta, 
rouba e mata) . São importantes tais manifestações, pois não esperam gratificações, 
a não ser de uma felicidade utópica, mesmo que para isso se conduzam à auto-
destruição (...). Na verdade o crime é a busca desesperada por felicidade autêntica, 
em contraposição aos valores sociais falsos, estabelecidos, estagnados, que 
pregam o ‘bem-estar’, a ‘vida em família’, mas que só funcionam para uma pequena 
minoria. Toda grande aspiração humana de uma vida feliz só virá à realização 
através de grande revolta e revolução” (OITICICA, 1966/ 1986:82).  
 

As estruturas criadas pelo artista aos poucos explicitariam a necessidade de espaços 

amplos para participação, em detrimento das tradicionais mostras e museus para a elite, que 

Hélio passaria a criticar veementemente; o “sentido ambiental” adquiria a dimensão de uma 

experiência fundamentalmente coletiva. Com efeito, ninguém se constrangeria diante da antiarte; 

seria algo profundamente mundano: a real conexão entre a manifestação criativa e a 

coletividade:  

“(...) é a manifestação social, incluindo aí fundamentalmente uma posição ética 
(assim como uma política) que se resume em manifestações do comportamento 
individual. Antes de mais nada devo esclarecer que tal posição só poderá ser aqui 
uma posição totalmente anárquica, tal o grau de liberdade implícito nela. Tudo o que 
há de opressivo, social e individualmente, está em oposição a ela – todas as formas 
fixas e decadentes de governo, ou estruturas sociais vigentes, entram aqui em 
conflito – a posição ‘social-ambiental’ é a partida para todas as modificações sociais 
e políticas, ao menos o fermento para tal – é incompatível com ela qualquer lei que 
não seja determinada por uma necessidade interior definida, leis que se refazem 
constantemente – é a retomada da confiança do indivíduo nas suas intuições e 
anseios mais caros” (OITICICA, 1966/ 1986:78-79). 

 
No programa ambiental também se expressava outra ordem de manifestação, 

denominada “social”, que adquiria ainda mais significância ao tomarmos o contexto histórico da 

ditadura militar vigente a partir de 1964, de profundo controle e castração à expressão individual 

e coletiva. A antiarte coloca a criação como uma necessidade humana primordial e vital, a vir 
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antes de quaisquer deficiências sociais, éticas, individuais. A criação preencheria o vazio interior 

do indivíduo, completando-o174.  

Nestas propostas, o artista transformava-se em agente propositor, mas não de idéias 

preconcebidas, de padrões estéticos ou de premissas morais; ao deixar de ser criador para a 

contemplação, o artista passaria a motivar o participador – não mais espectador – à invenção. 

Propiciava-se ao indivíduo a possibilidade de participar, de realizar aquilo que lhe aprouvesse, 

mesmo que isto significasse não realizar nada175. Por isso mesmo, não haveria uma demarcação 

do significado da arte: o objeto-obra poderia assumir os mais distintos significados de acordo 

com o sujeito que dela se apropriasse, conforme as idiossincrasias de cada participador, que 

seriam acrescentados ao sentido total da obra. Ao investir a obra de maleabilidade, já se tornaria 

possível afastar diversos tipos de condicionamentos, de premissas morais e estéticas, em virtude 

de uma única premissa básica e inalienável: a atitude criadora, através da conformação de uma 

unidade indissociável entre objeto e ação, tal qual uma estrutura-ação, como discorre Hélio: 

“A ação é a pura manifestação expressiva da obra. A ideia da ‘capa’, posterior à do 
estandarte, já consolida mais esse ponto de vista: o espectador ‘veste’ a capa, que 
se constitui de camadas de pano de cor que se revelam à medida que este se 
movimenta correndo ou dançando. A obra requer aí a participação corporal direta; 
além de revestir o corpo, pede que este se movimente, que dance, em última análise” 
(OITICICA, 1965/ 1986:70)176. 
 

Ao mesmo tempo visual e sensível, o Parangolé consumava um ciclo de participação, 

em que tanto quem vestia quanto quem assistia eram participantes. O vestir já se constitui como 

uma totalidade vivencial, que situa o indivíduo como um núcleo estrutural da obra, numa posição 

subjetivo-vivencial; o assistir, por sua vez, conduziria o espectador para uma posição espaço-

                                                           
174 Neste aspecto, ou seja, enquanto potencial inalienável do homem, a criação adquiria, para Hélio, um sentido 
semelhante ao do “trabalho livre” defendido por Sérgio Ferro. Sem embargo, reforçamos, aqui, a diferença existente 
entre um “trabalho livre” que se remete a uma determinação da realidade, e a ideia da “criação”, que consistia em 
um “estar no mundo”. Na abordagem marxista empregada por Sérgio, aparentemente existe uma questão 
conflituosa, já que o trabalho livre se remete, por um lado, à “auto-criação”, como a própria criação da vida do 
homem, e, por outro, ao trabalho amarrado à realidade produtiva, instrumental, da divisão do trabalho no canteiro e 
da dominação da propriedade. Sérgio criticava a produção de um objeto enquanto forma-mercadoria, mas o seu 
trabalho envolve a questão de utilidade, da função, ou seja, leis exteriores à obra, já que pressupõe, 
necessariamente, a criação de um objeto de valor (seja social, seja mercantil): a arquitetura.  Em Hélio, por sua vez, 
abandona-se esta instância da produção da mercadoria, e propõem-se novas relações do homem com o mundo. A 
ideia da criação seria uma integração total entre objetividade e subjetividade, de modo que nunca existiria nada 
externo à própria ação e à expressão.  

175 Hélio posteriormente complementa sua descrição sobre o Parangolé em “Captions and Small Texts”, 1969 
(Acervo HO), ao dizer que, a partir destas experiências, surgiria a ideia do crelazer, como uma participação em 
termos de relaxamento. Já os Parangolés faixa e bandeiras teriam sido concebidos em virtude de uma curiosidade 
do artista de decifrar o cerne do movimento na ação de carregar algo, a qual envolve outros estados, como o andar, 
o estar. Esta sua inspiração teria sido proveniente de ter visto diversas pessoas carregando quilos de sacolas em 
São Cristóvão, no Rio de Janeiro. A tenda, por sua vez, construída por capas e faixas, envolvia a ideia da capa 
ampliada para um novo campo de ação, à semelhança dos Penetráveis. 

176 Vide “Anotações sobre o parangolé” (1965/ 1986). 
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temporal objetiva da obra, e ao mesmo tempo para uma percepção criativa. A obra deixa de 

estar meramente situada no espaço e no tempo, para tornar-se uma verdadeira vivência mágica 

destas dimensões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                                 

 

 

fig. 60 [esq., dir.] 
Hélio Oiticica, 

Parangolés.  
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Em termos do objeto, o intuito principal não seria retomar o mesmo efeito do Cubismo, 

que embora efetuasse um desmonte e uma dinamização do objeto, ainda o tomava por inteiro, 

acabado e fechado. A partir de suas experiências na favela, Hélio buscava compreender a 

primitividade construtiva popular, que articulava o improviso a certa organicidade e flexibilidade 

espacial177. Mas não se buscaria representar esta favela: antes, buscava-se a própria estrutura 

do objeto, seus princípios constitutivos, a saber, sua fundação objetiva, inseparável do sujeito. 

As capas aludiam a uma espécie de “abrigo mínimo” ou “primordial”, em profunda conexão com 

o indivíduo (JACQUES, 2003). O objeto transfigura-se em participador-obra (sujeito-objeto), a 

movimentar-se e desdobrar-se no espaço-tempo, a fim de conformar uma totalidade obra-

ambiente – ou uma estrutura ambiental – na qual há a vivência de uma participação coletiva ou 

um sistema ambiental “Parangolé”. Aspirava-se por um novo espaço e por um novo tempo da 

obra no espaço ambiental. 

O fruidor-tactibilizador-sensibilizador substituia o espectador contemplativo; a liberdade 

de movimento brotava como uma maneira de retirar o indivíduo do condicionamento, dos 

comportamentos disciplinados e automatizados vigentes na realidade social na qual estava 

inserido, e que viciavam um determinado modo de ser e agir. Mais do que a criação de outra 

ordem ambiental, o Parangolé seria o próprio ato de recolocar a expressão, como “(...) uma 

poética do instante e do gesto; do precário e do efêmero” (VAZ, 2008:105). O que se criava 

através do desdobramento do conjunto obra-espectador não era um objeto, mas um “evento”178, 

ou acontecimento: o gesto corporal significativo179.  

O caráter do evento relaciona-se ao aspecto mítico aspirado pelo Parangolé, num 

momento em que a dança assume um papel fundamental. Ao proporcionar a liberdade de 

                                                           
177 Vale destacar que a arquiteta Lina Bo Bardi realizaria, por vota dos anos 1950, uma abordagem semelhante ao 

pontuar uma distinção entre a noção de uma qualidade artesanal, e a de primitividade construtiva. De acordo com 
Luiz Recamán (2009), para Lina, o primitivo de uma cultura popular não consistia em uma imagem do passado, mas 
adquiria o sentido de uma resistência no presente: “Nenhuma idealização ou arqueologia, mas pesquisa 
antropológica e contato com uma cultura que resistia bravamente à degradação industrial e à indústria cultural. Sem 
ter logrado transformar-se em artesanato, como a cultura popular européia mediterrânea, a cultura brasileira 
mantinha ativa sua genética anti-mercadoria e, paradoxalmente, uma vocação de rusticidade necessária à uma 
nova e moderna concepção de tecnologia ‘humanizada’” (RECAMÁN, 2009:18). Como também destaca Ana 
Carolina Ribeiro (2010), Lina procurava uma arte primitiva, popular e coletiva, repleta de “espontaneidade e ardor”. 
Esta busca seria “‘antropológica e não estética’ que faz da ‘incultura’ (a produção popular e primitiva, não inibida 
pela ‘Cultura’ e pela ‘instrução’) a base de uma nova cultura e de uma nova civilização, contrapostas à cultura dos 
gadgets e objetos de consumo” (RIBEIRO, 2010:141).  

178
 A noção de evento está sendo empregada, neste texto, com o sentido atribuído por Milton Santos (2008), ou seja, 

como uma relação imprescindível entre sujeito-objeto e espaço-tempo – também chamada de “acontecimento” – a 
qual se difere da utilização corriqueira enquanto “evento cultural”. 

179  Hélio posteriormente afirma que não seria, entretanto, um happening, mas uma “tentativa de devolver as 
prioridades criativas para as ruas, para uma coletividade (...) seria a proposta de antiarte; oposta inclusive aos 
conceitos que regeriam o próprio sentido de Bienal” (OITICICA, 1967/ 1986).  
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movimento, o ato expressivo direto e o espontâneo, a dança nos remete a uma expressão 

primordial na arte, ou melhor, ao momento de gênese e de invenção de um novo mito. O 

interesse do artista pelo ritmo e pela dança decorria de uma ânsia por desintelectualização, 

desinibição, libertação expressiva, a fim de mudar de situação, de eximir-se de condutas e de 

abolir um sistema condicionante, como revelado em “A dança na minha experiência” (1965/ 

1986). O improviso sobrepuja aí o ato organizado, projetado e intelectual: o gesto identifica-se 

com o ritmo em sua essência, que flui no espaço e no tempo, segundo a expressão de uma força 

mítica individual-coletiva, encaradas como uma totalidade social. A dança envolve a destruição 

de preconceitos e de estereotipias, já que envolve o puro ato criador, o ato plástico em sua 

essência, no despertar do próprio ato:  

“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.” (OITICICA, 1965/ 1986:73). 
 

Enquanto vivência mítica de um ser original e de uma expressão primordial e 

espontânea, como um momento de redescoberta de si mesmo, a experiência da dança e do 

ritmo no Parangolé traz à baila a compreensão sobre espírito e matéria presente em Merleau-

Ponty180, que se enraíza sobre dois conceitos fundamentais: o Espírito Selvagem e o Ser Bruto, 

cujo entrelaçamento define a amarra entre experiência, criação, origem e ser. O Espírito 

Selvagem poderia ser definido como o espírito da práxis, que quer e pode algo, e, por isso 

mesmo, age de acordo para concretizá-lo, “realizando uma experiência e sendo essa experiência” 

(CHAUÍ, 2002:152). Trata-se do ser espontâneo, na origem mesmo deste termo, que consiste 

em exercitar sua livre vontade, sem condicionamentos, no instante. Essa experiência criadora, 

por sua vez, emerge como decorrência de uma ausência ou carência no real, uma lacuna, que 

torna imperativa uma ação significadora, a criação de um sentido novo. Tal lacuna é sentida pelo 

indivíduo, que “faz do trabalho para realizar a intenção criativa o próprio caminho para preencher 

seu vazio e determinar sua indeterminação, levando à expressão o que ainda e nunca havia sido 

expresso” (CHAUÍ, 2002:153). Por isso a importância da criação, ou seja, da ação significadora, 

como uma resposta à realidade lacunar, e que vem como conseqüência de sentimento de 

“querer-poder”, uma ânsia por determinar o indeterminado. 

“Os fantasmas do sonho, os do mito (...), a imagem poética não estão ligados ao 
seu sentido por uma relação de signo a significação, como a que existe entre um 

                                                           
180  Em diversos momentos, utilizaremos as discussões de Marilena Chauí, contidas em “Experiência do 
Pensamento: ensaios sobre a obra de Merleau-Ponty” (2005), para compreender a fenomenologia de Hélio sobre 
Merleau-Ponty, já que eram bastante recorrentes as alusões do artista a este filósofo. 
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número de telefone e o nome do assinante; eles verdadeiramente encerram seu 
sentido, que não é um sentido nocional mas uma direção de nossa existência. 
(...) Os primitivos, na medida em que vivem no mito, não ultrapassam esse 
espaço existencial, e é por isso que para eles os sonhos contam tanto quanto as 
percepções” (MERLEAU-PONTY, 1994:382-383). 
 

Já a ideia do Ser Bruto, presente em um estado mítico, reside em um estado de 

indivisão entre sujeito e objeto – destarte, o espaço – em uma condição em que o sensível, a 

linguagem e o inteligível são dimensões simultâneas e entrecruzadas.  O Ser Bruto consiste, 

portanto, numa existência originária, o que não significa algo passado ou uma ânsia por regresso 

a uma situação anterior, mas, sim, como a origem em termos do “aqui e o agora que sustenta, 

pelo avesso, toda forma de expressão” (CHAUÍ, 2002:155). Isto nos leva à compreensão de uma 

totalidade da experiência, de modo a não encará-la como um processo unidirecional e dualista, 

mas como uma unidade de fluxos, como um contínuo movimento. O visível, o dizível e o 

pensável não existem independentemente do vidente, dizente e pensante, mas aparecem como 

fenômenos simultâneos, distintos e coexistentes, reversíveis e entrecruzados. Existem em 

conjunto sobre um fundo do não visível, não proferido, não pensado. Estado originário, que 

consiste num aqui e agora, no qual convivem o passado e o porvir, o dentro e o fora, o antes e o 

depois; “proliferação e irradiação de um fundo imemorial que só existe proliferando-se e 

irradiando-se” (CHAUÍ, 2002:164).  

Ora, o Parangolé aparece como um verdadeiro retorno à consciência “pré-linguística”, e 

como um resgate de uma situação instintiva humana (VAZ, 2008) 181. A própria designação 

parangolé sugere a adoção simbólica de uma cultura não reconhecida e marginal182, e carrega o 

fator mítico de retorno à liberdade, ao improviso e ao incondicionado. Sujeito e objeto 

consubstanciam-se como no Ser Bruto pressuposto por Merleau-Ponty, uma vez que o corpo 

não se apresenta somente como suporte da obra, mas estabelece-se uma verdadeira 

incorporação do corpo na obra e da obra no corpo (OITICICA, 1985) 183, que dança livremente, 

inventa-se e inventa o mundo no espaço-tempo.  No mito, nos explica Merleau-Ponty (1994), 

pressupõe-se um espaço antropológico, em que as coisas não existem de maneira objetiva e 

geométrica, mas “em relação” a alguma percepção subjetiva: “(...) o fenômeno mítico não é uma 

representação mas uma verdadeira presença” (MERLEAU-PONTY, 1994:389). 

                                                           
181 A aspiração ao mito em Hélio envolve a retomada das origens do ser, como um momento de libertação e 
redescoberta de si mesmo. Através da vivência e da repetição de atos e gestos elementares e originários, 
acreditava-se que o homem compartilhasse, por um instante, do “tempo dos deuses”, de modo a unificar-se com a 
realidade (VAZ, 2008).  

182 O nome parangolé era proveniente de uma construção efêmera nas ruas, mas o termo remetia a uma gíria do 
morro, uma palavra flexível, que podia assumir uma ampla gama de significados (SALOMÃO, 2003). 

183 Entrevista com Ivan Cardoso. 
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A percepção, para Hélio, seria a iniciação ao mundo, e, por isso mesmo, “existiriam 

tantos espaços quantas experiências espaciais distintas”, na linha de Merleau-Ponty (1994:391). 

Esta experiência não poderia ser condicionada pela convenção, como um resultado de dada 

ciência ou segundo dado comportamento, que envolveriam determinadas visões sobre o mundo, 

já que, nestas qualidades, seria mero receptáculo passivo da estrutura definida, um subproduto 

social. A experiência, na linha de pensamento fenomenológico, deveria ser um acesso ao “ser”, o 

que significa assumir a estrutura do mundo ativamente; “(...) é vivê-la, retomá-la, assumi-la, 

reencontrar seu sentido imanente” (MERLEAU-PONTY, 1994:348). Com efeito, em 

“Fenomenologia da Percepção” (1994), Merleau-Ponty defende que o tempo não é um dado, um 

registro ou sucessão que existe a priori, mas manifesta-se através da presença (estrutura que 

articula o sujeito e o objeto), através de nossas relações com as coisas; a “consciência desdobra 

ou constitui o tempo” (1994:555).  Assim disserta o filósofo: 

“(...) o tempo é o fundamento e a medida de nossa espontaneidade, a potência 
de ir além e de ‘niilizar’ que nos habita, que nós mesmos somos, ela mesma nos 
é dada com a temporalidade e com a vida. (...) É pelo tempo que pensamos o 
ser, porque é pelas relações entre o tempo sujeito e o tempo objeto que 
podemos compreender as relações entre o sujeito e o mundo” (MERLEAU-
PONTY, 1994:573 e 577). 
 

O aspecto mítico vivenciado no parangolé consiste em um permanente “estado de 

invenção”, em que uma invenção nunca cessa e atinge seu objetivo último; ou se por acaso 

alcança, logo deságua novamente em movimento, desmanche e reconstrução de uma nova 

invenção. Sendo um evento, consiste no instante em seu movimento de realização, como uma 

tentativa de consumação de uma latência, o qual é vivido tal qual uma totalidade. Sem embargo, 

ao contrário do que se tende a pensar, a totalidade pressupõe o próprio processo de totalização, 

como algo contínuo e interminável, e, por isso mesmo, sempre inconcluso, incompleto, a 

realizar-se. A totalização envolve a alternância entre totalidade e desmanche, entre unidade e 

fragmentação, entre o único e o múltiplo (SANTOS, 2008).  

Uma vez que o significado provém de “olharmos de um certo ponto de vista, de uma 

distância e em um certo sentido”, ou seja, de “ colocarmos nossa conivência com o mundo a 

serviço do espetáculo” (MERLEAU-PONTY, 1994: 575), Hélio propõe que a obra revele um 

ímpeto de revogar o sentido do mundo, de fazê-lo cair num vazio, e a partir daí criar um novo 

sentido. Omo diria a filósofa: “Merleau-Ponty fala numa visão, numa fala e num pensar 

instituintes que impregnam o instituído – a cultura – para fazer surgir o jamais visto, o jamais dito, 

jamais pensado – a obra” (CHAUÍ, 2002:155). Entretanto, o ato criativo, a experiência não 

encerra uma finalização, nem do mundo nem de si mesma, uma vez que cada obra aparece 
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profundamente enlaçada com atos passados, com o presente e com manifestações futuras. 

Cada obra, cada criação altera de algum modo as condições para a emergência de outras 

criações; não surgem como fatos consumadores ou consumados, mas permitem “brotamentos”.  

Com efeito, algo sugerido desde as Invenções, mas que desabrocha com os Bólides e 

os Parangolés é justamente o estado de latência do objeto: as capas, as tendas, os estandartes 

nada instituem em sua objetividade; são incompletos, imperfeitos, inconclusos, e, por isso, 

revelam a necessidade de um ato totalizador. O espectador, por sua vez, é impelido a agir na 

obra, sente uma lacuna, precisa tornar-se participante. Obra e sujeito não podem encarar-se de 

maneira fechada, pois algo mobiliza à sua união. Novamente, o “campo de presença” de 

Merleau-Ponty parece sugestivo, a existência plena do sujeito, do objeto e do tempo só se 

consuma através da imperfeição e da ambigüidade do ser intencional. O tempo emana e aflora a 

partir das relações entre os sujeitos e as coisas, ou seja, das relações com o mundo. Para tanto, 

torna-se imprescindível que tanto a coisa quanto o mundo apresentem-se “abertos”, como 

virtualidades, como horizontes para a novidade, a se desdobrar a partir do diálogo com o sujeito. 

O sujeito e o tempo não se conhecem a si mesmos como absolutos, do mesmo modo que o 

objeto não existe sem uma subjetividade. O sujeito é temporalidade e exprime a essência do 

tempo vivo, de maneira que “(...) só me conheço na minha inerência ao tempo e ao mundo, quer 

dizer, na ambigüidade” (MERLEAU-PONTY, 1994:461).  

De acordo com Paola Jacques (20003), uma das coisas que mais fascinava Hélio com 

relação ao parangolés era seu caráter temporário, eventual, fragmentário, engendrado pelo 

movimento da dança, que fazia alusão aos abrigos das favelas, em permanente transformação. 

Ao serem vividos como totalidade, no espaço-tempo, os eventos-parangolé descobrem e 

esgotam as possibilidades e as virtualidades, ao mesmo tempo em que também as preenchem; 

o momento tenciona ser livremente total e exaure-se enquanto vivido. Uma vez que o ato 

inaugural deste instante é capaz de criar e liberar um sentido, pois é um processo significador, a 

solidez e a consistência aparentes do cotidiano dissolvem-se e desvendam sua incerteza e 

transitoriedade. Através do evento, efetiva-se o desmanche de coisas, valores, significados, 

identidades e saberes (LEFEBVRE, 1958, apud SANTOS, 2008). Desestruturação, dissolução e 

reestruturação vêm a revelar a instabilidade do mundo, seu aspecto transformável, fluido, não 

fixo e rígido. Não há evento sem ator, sem sujeito ou sem ação; o evento depende da união e 

inseparabilidade entre espaço-tempo e sujeito-objeto. Todavia, não é o espaço e o tempo que 

temporalizam o evento, mas o evento que localiza o aqui, e temporaliza o agora. É nesta mesma 

medida que o instante, na perspectiva de Bachelard, seria o ponto de confluência entre o lugar e 

o presente: é o aqui e agora, ou hic et nunc (BACHELARD, 1932, apud SANTOS, 2008).  
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É possível dizer que, através da ativação dos diversos meios de percepção, como uma 

totalidade, os Parangolés tencionavam encaminhar o sujeito para um desvendamento de si 

mesmo. Além disso, levando em consideração que, para a fenomenologia corpo e espaço são 

interdependentes, poderíamos inferir que, “sendo o espaço a condição existencial do corpo, a 

criação pelo ato corporal traz consigo a transformação do próprio espaço” (SPERLING, 

2008:123). O rompimento com a postura contemplativa perante a obra de arte efetivava-se, 

portanto, em todos os sentidos, na medida em que mesmo nas obras em que não se verificava a 

participação de fato do espectador, não se pressupunha tampouco uma contemplação 

transcendente, mas um verdadeiro “estar” no mundo. Isto significa dizer que, para Hélio, a dança 

não envolveria uma fuga do mundo imanente, mas a revelação de sua plenitude. Não envolvia 

atos parciais, mas uma expressão total, comparável com o que, para Nietzsche, seria uma 

“embriaguez dionisíaca”, mas que, para Hélio, se arranjava como uma “lucidez expressiva da 

imanência do ato” (1965/ 1986:74).  

“Há como que uma violação do seu estar como ‘indivíduo’ no mundo, diferenciado e 
ao mesmo tempo ‘coletivo’, para o de ‘participar’ como centro motor, núcleo, mas 
não só ‘motor’ como principalmente ‘simbólico’, dentro da estrutura-obra” (OITICICA, 
1965/ 1986:71). 
 

Nesse sentido, este caráter do Parangolé de possibilitar um estar no mundo não se 

verificaria apenas por seu aspecto cambiante e móvel, mas também se revela em sua 

estaticidade. Em anotações complementares ao texto “A dança na minha experiência”, em 1966 

(AGL, 1986), Hélio revela que a experiência da dança, especialmente do samba, teria 

proporcionado a descoberta do que seria o ato corporal criativo, a contínua transformabilidade, 

mas também a imanência do ato expressivo em sua forma estática (o “estar” das coisas):  

“O oposto, a não-transformabilidade, não está exatamente em ‘não-transformar-se 
no espaço e no tempo’, mas na imanência que revela na sua estrutura, fundando no 
mundo, no espaço objetivo que ocupa, seu lugar único, é isso também uma 
estrutura-Parangolé; não posso considerar hoje o Parangolé como uma estrutura 
transformável-cinética pelo espectador, mas também o seu oposto, ou seja, as 
coisas, ou melhor, os objetos que estão fundem uma relação diferente no espaço 
objetivo, ou seja, ‘deslocam’ o espaço ambiental das relações óbvias já conhecidas. 
Está aí a chave do que será o que chamo de ‘arte ambiental’: o eternamente móvel, 
transformável, que se estrutura pelo ato do espectador e o estático, que é também 
transformável a seu modo, dependendo do ambiente em que esteja participando 
como estrutura” (OITICICA, 1966/ 1986:75-76). 
 

Ou seja, o Parangolé articulava transformações tanto através do movimento dançante de 

quem o vestia, quanto em suas propagações espaço-temporais, pois estremecem o mundo 

estático, conformado e aparentemente imutável, e “desnaturalizam” suas relações. A estrutura-

Parangolé modificava, portanto, nosso modo de ver e de nos relacionar com as coisas do mundo. 
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Este aspecto da participação aparece reforçado em outro texto bastante relevante do artista, 

“Posição e Programa” (1966/ 1986), em que Hélio afirma que a participação do indivíduo seria, 

antes de tudo, uma participação na realidade vigente. Não se tratava, portanto, de uma elevação 

a uma realidade fora do mundo, uma metarrealidade, mas de uma atuação nas condições 

existentes. Em última instância, a participação implicava o aspecto coletivo da experiência e da 

criação, como a possibilidade de construção de uma nova realidade: 

 “O princípio decisivo seria o seguinte: a vitalidade, individual ou coletiva, será o 
soerguimento de algo sólido e real, apesar de subdesenvolvimento e caos – desse 
caos vietnamesco é que nascerá o futuro, não do conformismo e do otarismo. Só 
derrubando furiosamente é que poderemos erguer algo válido e palpável: a nossa 
realidade” (OITICICA, 1966/ 1986:81). 
 

Isto nos conduz a outro aspecto a ser considerado sobre os Parangolés: seu caráter 

social. A partir da dança, Hélio teria descoberto um novo mito ético, qual seja, o do ritmo como 

realização interior, como comunhão social e coletiva, como realização individual num grupo. O 

samba o teria ensinado a viver: observava os trabalhadores imersos na música e no samba até 

altas horas da noite, para depois voltarem normalmente ao trabalho. Para Hélio, seria como uma 

comunhão original, um religamento do individuo às origens míticas originais, em detrimento de 

classes dominantes, ou de uma inteligência dominante. Mas esta volta às origens não seria um 

retrocesso, um regresso, e, sim, a descoberta de algo essencial: 

“(...) não sou mais do que meu semelhante, por questões sociais, intelectuais, etc.; 
sou igual porque tenho em mim, a descoberto, potencialidades que a cada um são 
dadas de modo diverso segundo sua estrutura individual – e todas são válidas 
porque são manifestações  do eu individual e por isso devem ser requisitadas como 
tal.  Se todo individuo pudesse, ou tivesse suficiente liberdade, para por a nu, diante 
de si mesmo, seu dom inato, sua chama criativa original, seriam todos criadores (...) 
toda tentativa individual de expressão deve ser respeitada como uma ‘arte’” 
(OITICICA, 1967d:10-11, grifo do autor). 
 

Através da dança Hélio se aproximaria da cultura popular, mais especificamente da 

Mangueira, e seria capaz de associar sua noção de intuição e seu ideal de sublime por meio da 

exuberância popular do samba e do carnaval (ASBURY, 2008). Sua busca era a da superação 

de todo condicionamento social, a desintelectualização; seu interesse era pela natureza de 

improviso do samba – o que, em certa medida, aproximava-se do sentido do “jazz” para Sérgio 

Ferro – pelo ato expressivo direto possibilitado pela dança dionisíaca, que nasce do ritmo interior 

do coletivo. Sobretudo, a natureza espontânea dos blocos de carnaval ao mesmo tempo 

representa uma expressão coletiva, de um grupo, e ainda permitiam espaço para a 

individualidade, rompendo também com formas de hierarquia. Neles todos participam, sabendo 

ou não dançar: “(...) não é uma coisa que se aprende. Dança é a dança que se dança” 



190 
 

(OITICICA, 1979/ 2009:240). A explicação de Stam (1992) a respeito da reflexão do pensador 

russo Mikhail Bakhtin sobre o carnaval parece esclarecer bastante esta questão: 

“O carnaval (...) é mais do que uma festa ou um festival; é a cultura opositora do 
oprimido, o mundo afinal visto ‘de baixo’, não a mera derrocada da etiqueta mas 
o malogro antecipatório, simbólico, de estruturas sociais opressoras. O carnaval 
é profundamente igualitário. Ele inverte a ordem, casa opostos sociais e 
redistribui papéis de acordo com o ‘mundo de ponta-cabeça’. O carnaval coroa e 
destrona; ele arranca de seus tronos monarcas e instala hilariantes reis da 
bagunça em seus lugares” (STAM, 1992:89). 
 

Hélio não pregava algum posicionamento definido na luta de classes; sua postura, aliás, 

era anárquica. Entretanto, o caráter poético de suas obras buscava alçar uma coletividade que 

transcendia as categorias de classe, ou mesmo um sentido de agrupamento convencional: a 

dança seria a confluência entre a experiência individual e coletiva, no sentido dionisíaco de 

Nietzsche, que, como lembra Paulo Braga (2007), somente “acreditaria num Deus que soubesse 

dançar”. Nesse sentido, o “ambiental” aspirado por Hélio dissolveria quaisquer dicotomias entre 

espaço-tempo e sujeito-objeto, ou entre o intelectual e o mítico: “A dança é o ato em si, pura 

imanência, mas capaz de invocar o ‘dionisíaco’, o coletivo, um estar no mundo que é ao mesmo 

tempo imanente e mágico. O transcendente é aqui substituído pelo ambiental, espaço de 

vivências mágicas proporcionadas por estruturas terrenas” (BRAGA, 2007:99). Através da 

experiência vital da dança, engendrava-se a substancial diluição das barreiras de classes e dos 

preconceitos sociais, já que a compreensão de uma totalidade – a re-conexão com o mundo, 

com o cósmico – desconhece a diferenciação em camadas e estruturas abstratas, e aparece 

essencialmente calcada numa articulação entre expressão individual e coletiva: este seria seu 

aspecto revolucionário184.  Este processo de descrédito com relação às divisões sociais teria 

levado ao que o artista encontraria numa postura marginal: 

“(...) seria a total ‘falta de lugar social’, ao mesmo tempo que a descoberta do meu 
‘lugar individual’ como homem total no mundo, como ‘ser social’ no seu sentido total 
e não incluído numa determinada camada ou ‘elite’ (...) seria a vontade de uma 
posição inteira, social no seu mais nobre sentido, livre e total. O que me interessa é 
o ‘ato total de ser’ que experimento aqui em mim – não atos parciais totais, mas um 
‘ato total de vida’, irreversível, o desequilíbrio para o equilíbrio do ser” (OITICICA, 
1965/ 1986:74). 
 

A confluência da dança com a forma artística, sob a forma do Parangolé, alteraria 

sensivelmente os rumos de outras propostas, já iniciadas e desenvolvidas anteriormente – os 

                                                           
184 Cabe ressaltar que Lygia Clark, em “Da supressão do objeto (anotações)” (1975/ 2006), indica que, em algumas 

de suas obras, tais como em “Caminhando” (1963), a nostalgia do corpo revela uma aspiração à reunificação do 
homem ao grande corpo, à vida e à natureza, tal qual algo existencial, e também como uma dissolução na criação 
coletiva, como uma troca comum, um diálogo. Como ela explica: “através de Caminhando perco a autoria, incorporo 
o ato como conceito de existência. Dissolvo-me no coletivo, perco minha imagem, meu pai e todos passam a ser o 
mesmo para mim” (CLARK, 1975/ 2006: 352). 
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Núcleos, os Penetráveis e os Bólides – além de determinar um novo tipo de experiência social. 

Uma destas mudanças pode ser vista, por exemplo, no Bólide-Caixa 18, de 1966, “Cara de 

Cavalo” 185. Caixa com fotografias e palavras, uma espécie de imagem-poema-homenagem ao 

bandido Cara de Cavalo, que aparece retratado morto nas quatro faces internas da caixa; trata-

se de uma obra contra a opressão e o condicionamento social. Como revela o autor, tratava-se 

antes de um compromisso ético, mais do que qualquer preocupação estética ou afetiva. “Eu quis 

aqui homenagear o que penso que seja a revolta individual social: a dos chamados marginais” 

(OITICICA, 1969/ 1996:25). O marginal era visto como portador de uma potencialidade ambígua: 

articulação entre uma grande sensibilidade e um comportamento muitas vezes violento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
185 Conforme descrito em seu texto com mesmo nome, publicado na Whitechapel Gallery, London, 1969 (original em 
inglês). A versão utilizada nesta pesquisa encontra-se publicada no Programa Hélio Oiticica, de 1996. 

     

 

               

 

 

fig. 61  
Hélio Oiticica, 
Bólides.  Fonte: 
Programa HO.  
 

[esq.] Hélio 
Oiticica com B33 
Bólide Caixa 18, 
Homenagem a 
Cara-de-Cavalo, 
caixa-poema: 
“Aqui está/ e 
ficará/ contemplai/ 
seu silêncio 
histórico”, 1965-
1966. 

[dir. e abaixo] B33 
Bólide-Caixa 18, 
Homenagem a 
Cara-de-Cavalo: 
detalhes 
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Em “O Herói Anti-Herói e o Anti-Herói Anônimo” (OITICICA, 1968) 186, Hélio explica 

que esta sua homenagem ao Cara de Cavalo não seria decorrente de qualquer romantismo. 

Seria, antes, uma maneira de encarar a questão de um modo objetivo, de refletir sobre as reais 

possibilidades de um marginal numa sociedade preconceituosa. Ao identificar o “ídolo” (inimigo 

público famigerado) com o anônimo, sua vontade era a de exprimir a vivência da tragédia do 

anonimato, da marginalidade, da incomunicabilidade, do fato de não se encaixar nos moldes 

sociais187 . Ambos equivalem-se pela revolta visceral e auto-destrutiva contra uma realidade 

social fixa, contra o status quo. Esta postura marginal seria como que uma denúncia de que 

haveria algo deslocado e injusto neste mundo; uma denúncia contra o comportamento cotidiano, 

a fim de explicitar a premência de uma completa transformação social. Considerada sobre o 

pano de fundo da violência e de um iminente enrijecimento da ditadura militar, esta obra adquiria 

conotações estimáveis, uma vez que envolvia uma atitude anárquica, contra quaisquer tipos de 

violência institucional: 

“Eu faço poemas-protesto (em Capas e Caixas) que têm mais um sentido social, 
mas este para Cara de Cavalo reflete um importante momento ético, decisivo para 
mim, pois que reflete uma revolta individual contra cada tipo de condicionamento 
social. Em outras palavras: violência é justificada enquanto sentido de revolta, mas 
nunca como o de opressão” (OITICICA, 1969:25). 
 

É importante perceber que, em muitos aspectos, a defesa de Hélio pelo “estado de 

invenção” e pelo “acontecimento” era também justificada pela impossibilidade de “diluição” da 

obra, ou seja, por acreditar que o evento não cria objetos ou sensações fixas que pudessem ser 

apropriadas como mercadoria e banalizadas. Esta crítica implícita aparece em outros Bólides, 

como aquele composto simplesmente por uma cesta com ovos de verdade, em que Hélio 

questionava ironicamente a comercialização da obra de arte: os ovos pertencentes à obra, por 

serem perecíveis e precisarem ser substituídos, acabam sendo comprados por seu preço de 

custo, acessível a qualquer pessoa. Posteriormente, a partir da Tropicália, Hélio chegaria ao que 

chamaria de “supra-sensação”, a qual, dentre muitos outros aspectos que abarca, também 

consiste numa tentativa de não-absorção e diluição pelo mercado. 

Como se vê, aos poucos, o sentido do “ambiental” adquiriria novas dimensões, ao 

dessacralizar a obra e estendê-la para o mundo, a fim de re-significá-lo. Isto aparece anunciado 

no texto “Posição e Programa” (1966/ 1986), em que Hélio amplia o sentido de “apropriação” 

                                                           
186 Vide Acervo HO. 

187 Para Hélio, em outro plano mais amplo e com outras conotações, de maneira mais heróica, estariam um Zumbi, 
um Guevara, um Lampião.  
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para as coisas do mundo, das ruas, da cidade, convidando o público a participar deste processo, 

a vivenciar esta experiência cotidiana, e será desenvolvido em suas obras subseqüentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     

     

 

fig. 62  
Hélio Oiticica, 
Bólides.  Fonte: 
Programa HO.  
 

Saco Bólide 2 
Olfático, 1967 

Mosquito da 
Mangueira com 
Parangolé P4 
Capa 1 abrindo 
Bólide Plástico1, 
1966 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 63  
Hélio Oiticica, 
Bólides.  Fonte: 
Programa HO.  
 

Bólide Bacia 1, 
1966 

Mosquito da 
Mangueira com 
Bólide Luz 1, 
Apropriação 3, 
Plastiscope, 1966 

 

Bólide Caixa 17, 
Poema Caixa com 
saco de pigmento 
azul: “Do meu 
sangue/ do meu 
suor/ este amor 
viverá”, 1965-66 
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* 

 

Nos primeiros anos após o golpe militar de 1964, apesar do choque, da retração e do 

silêncio iniciais, logo os artistas e os intelectuais voltariam a “opinar”. Não obstante, até 1964 o 

florescimento cultural e artístico articulava movimentos sociais amplos – trabalhadores, 

estudantes, intelectuais; ao passo que, de 1964 até o AI-5, este florescimento prosseguiria mais 

restrito à produção intelectual e artística que, engajada, buscaria formas de resistência (RIDENTI, 

2000). Enquanto as outras classes encontravam-se impossibilitadas de se mobilizar frente à 

repressão, no âmbito cultural prevaleceriam as esquerdas, como observado por Roberto 

Schwarz (1978).  

De acordo com Marcelo Ridenti (2000), uma das principais manifestações públicas 

contra a ditadura seria os “Oito da Glória”, em 1965, da qual participaram Glauber Rocha e 

Antonio Callado, entre outros. Artistas também se organizaram para realizar um dos primeiros 

gestos de contestação da ditadura, em âmbito artístico: o espetáculo musical “Opinião”, 

composto pelos principais protagonistas do CPC. Este “show” teria desdobramentos para as 

posteriores exposições artísticas, em 1965 e 1966, que receberiam uma mesma denominação. 

Também foi com esta influência que surgiria o Teatro Opinião, em 1965, com uma preocupação 

estética mais aguçada do que a produção do CPC, já que se prezava mais por sua “qualidade” 

artística, a fim de ganhar terreno (ou status) tanto no âmbito cultural quanto no político (RIDENTI, 

2000).  

É neste clima que também ocorreriam algumas importantes mostras artísticas nacionais, 

reunindo um grande número de artistas que, de alguma maneira, buscavam um posicionamento 

frente à realidade brasileira. Para Mário Pedrosa, Opinião 65, organizada por Ceres Franco, em 

1965 no MAM do Rio de Janeiro, teria a intenção de proporcionar um “grande respiradouro dos 

cidadãos abafados pelo clima de terror e de opressão cultural do regime militar implantado” 

(PEDROSA, 1975:100), e contaria com a participação de diversos artistas brasileiros e 

estrangeiros. 1965 havia sido um ano representativo na produção artístico-cultural, com a 

explosão do Teatro de Arena, do Cinema Novo188 –– e a erupção de uma ampla criatividade 

coletiva. Nas artes plásticas, as novas linguagens figurativas e realistas influenciavam obras de 

artistas como Antonio Dias, Rubens Gechman, Carlos Vergara, Pedro Escosteguy, Ivan Serpa, 

Roberto Magalhães, Waldemar Cordeiro, entre outros que participariam da mostra, tais como o 

arquiteto Flávio Império.  

                                                           
188

 Neste ano foram lançados “Arena conta Zumbi” e “Deus e o Diabo na Terra do Sol”. 
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Não obstante, a proposta de Hélio Oiticica parecia destoar do conjunto da Opinião 65 em 

diversos sentidos: na abertura da exposição, no ambiente restritivo do museu em que “convite, 

terno e gravata eram obrigatórios”, Hélio apareceu vestindo um parangolé, acompanhado dos 

passistas da Mangueira também vestindo os parangolés, tocando, batucando, cantando e 

dançando samba, que mais parecia uma “congada feérica” em uma “evidente atividade de 

subversão de valores e comportamentos” (SALOMÃO, 2003:58).  Como diria Waly Salomão, 

Hélio “armou o maior barraco no MAM!!”. Expulsos e impedidos de entrar no MAM, o carnaval 

dos parangolés acabaria se realizando nos espaços externos do Museu: por entre os pilotis 

projetados por Reidy e nos jardins de Burle Marx. Um ato profundamente simbólico, que 

estremecia as convenções burguesas contemplativas e abalava as bases segregacionistas e 

etnocêntricas subjacentes ao espaço do Museu. 

Esta postura irreverente se expressaria em momentos posteriores, como em 1966, 

quando em conjunto com outros artistas, tais como Rubens Gerchman e Antonio Dias, Hélio 

propõe o Parangolé Social e o Parangolé Poético, em que são incluídos poemas, frases de 

protesto, mensagens sociais e políticas ou imagens de multidões. Estas novas capas seriam 

uma tentativa de imprimir à proposta um sentido de contestação, tal como pode ser visto em 

“Capa da Liberdade”, “Cuidado com o Tigre”, “Da Adversidade Vivemos”, “Estou Possuído”, 

“Estamos Famintos, “Seja Marginal, Seja Herói”, “Incorporo a Revolta”. Hélio também produziu, 

neste momento, Parangolés em homenagem a valores populares e a passistas da Mangueira, 

como ao menino Mosquito (“mascote do Parangolé”) 189.  

Em Opinião 66, no MAM – que contaria agora com a participação de Lygia Clark – Hélio 

lançaria o Parangolé Lúdico, que consistia num jogo de bilhar com cores: os jogadores vestiam 

roupas coloridas e jogavam numa sala também colorida; o movimento do jogo revela-se como 

uma plasticidade da própria ação-cor-ambiente, já que os jogadores divertem-se e imergem no 

ambiente criado190.  Seria esta a descoberta da potencialidade da participação no jogo, como 

algo aberto, substituindo a idéia de estrutura-obra precedente. Não seria uma participação na 

realidade, mas uma participação no jogo livre do prazer. A escolha pela sinuca teria sido uma 

decorrência de uma comparação anterior de Mário Pedrosa entre os ambientes dos Núcleos e 

um dos quadros de Van Gogh (“O Café Noturno na Place Lamartine”, de 1888), em que havia 

um jogo de sinuca ou bilhar num café noturno, no qual aparecem marcantes as cores vivas e 

                                                           
189 Os Parangolés coletivos, como manifestações públicas, levariam posteriormente ao Apocalipopótese, em 1968. 

190  Segundo estes mesmos princípios, Hélio menciona, em “Posição e Programa” (1966/1986) que também 
organizaria um jogo de futebol. 
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luminosas. O Parangolé Lúdico coloca-se, igualmente, como outra proposta de antiarte, mas 

percorre um caminho distinto da apropriação, pela simples construção do jogo191.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
191 Como referência, vide textos: “Parangolé Social e Parangolé Poético”, de 1966, e “A participação no jogo”, de 
1966, no Projeto Hélio Oiticica. 

   

       

   

             

fig. 64 [esq. e dir.]  
Hélio Oiticica, 

Parangolés.  
Fonte: Programa 

HO.  
 

Inauguração do 
Parangolé, MAM-

RJ, 1965 

Nildo da 
Mangueira com 
Parangolé P15 

Capa 11, 
Incorporo a 

revolta, 1967 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 65 [esq.]  
Hélio Oiticica, 

Parangolé 
Lúdico, 1966.  

Fonte: Programa 
HO.  

 

fig. 66 [dir.]  
Vincent Van 

Gogh, O Café 
Noturno na Placa 
Lamartine, 1888.   

Fonte: METZGER; 
WALTHER, 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 66 [esq. e dir.] 
Hélio Oiticica, 

Parangolés.  
Fonte: Programa 

HO.  
 

Nildo da 
Mangueira com 
Parangolé P16 

Capa 12, Da 
adversidade 

vivemos, 1964 

 

Demonstração de 
Parangolés com 

Hélio Oiticica, 
Antonio Manuel, e 

amigos, 1965 
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Em São Paulo, as mostras cariocas teriam um equivalente com Propostas 65 e 

Propostas 66, que contariam com a publicação de diversos textos críticos e com a realização de 

diversos debates artísticos. A tonalidade destas mostras colocava em destaque as novas 

expressões figurativas e realistas, consideradas necessárias no processo de conscientização 

dos problemas nacionais e de engajamento com a realidade, num contexto em que a produção 

cultural deveria desempenhar um papel fundamental (SCHENBERG, 1979). Como disse o 

arquiteto Sérgio Ferro, as formas de expressão abstrata e informal já não mais dariam conta de 

transmitir e de se comunicar com os fatos concretos. Neste momento, os tipos distintos de 

produção artístico-cultural não buscavam uma uniformidade ou homogeneidade formal, mas 

muniam-se de diversos meios para se defrontar e se comprometer com os dados 

“fenomenológicos” e as contradições práticas, tais como: 

“(...) subdesenvolvimento, imperialismo, o choque direita-esquerda, o (bom) 
comportamento burguês, seus padrões, a alienação, a ‘má-fé’, a hipocrisia social, a 
angústia generalizada etc. Política, relações econômicas e suas ressonâncias 
internas, ideologias são decompostas, expostas em suas dubiedades, seu vazio, 
sua crueldade. As respostas oscilam entre a desesperança niilista, as utopias e o 
engajamento crítico. A pintura nova arma-se de todos os instrumentos disponíveis” 
(FERRO, 1966/ 1979:26). 
 

A Pintura Nova, proposta por Sérgio, recorreria a uma gama de instrumentos e artifícios 

de linguagem que se mostrassem úteis para expressar a irracionalidade do tempo vivido. Não 

havia a preocupação com uma unidade estética ou com questões de gosto: “para dizer o novo, 

com a crueza necessária, há que esquecer as boas maneiras e as limitações gramaticais”. Ao 

mesmo tempo, Sérgio identificava uma unidade em outro âmbito, que não seria encontrada por 

qualquer parentesco formal; tratava-se da “posição agressiva diante da situação abafante, no 

seu não conformismo, na sua colocação da realidade como problema em seus vários aspectos, 

na sua tentativa ampla e violenta de desmistificação” (FERRO, 1966/ 1979:26).  

 

 

 

da nova objetividade ao supra-sensorial 

“Para Caetano e Gil, assim como para Oiticica e José Celso, a cultura popular não 
se resume a uma coleção de modismos ou imagens pré-estabelecidas, mas consiste 
antes de tudo em uma determinada mecânica de aprender, interpretar e reformular a 
informação circulante. Essa potência inerente a expressões populares como o 
carnaval, por exemplo, a música nordestina ou a arte de rua, seria o meio que, 
idealmente, permitiria a esses artistas, ao mesmo tempo, revolucionar as formas 
culturais com as quais trabalhavam e fazê-lo de tal maneira que o resultado não 
fosse alienante ou alienado com relação ao grande público (BASUALDO, 2007:13). 
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Em seu percurso em direção ao não-objeto e à antiarte, Hélio mantinha sempre em vista 

a proposição de uma criação efetivamente brasileira. Ao participar de Propostas 66, o artista 

escreve “Situação da Vanguarda no Brasil” (1966/ 1979), em que advogava a favor de uma 

vanguarda brasileira como um fenômeno tipicamente nacional – e não um “epígono” de ordens 

internacionais – e delineava a emergência de um novo movimento: a “nova objetividade”, 

expressão que considerava mais apropriada do que o “novo realismo” empregado por Mário 

Schenberg. Para Hélio, ao artista caberia propiciar ordens objetivas que abrangessem toda a 

escala sensorial e buscassem as raízes dos comportamentos coletivos, individuais e existenciais, 

a fim de engendrar uma renovação da subjetividade 192 . Ao mesmo tempo, revogavam-se 

quaisquer categorizações: “(...) não se tratam mais de definições intelectuais seletivas (...). O 

artista hoje usa o que quer, mais liberdade criativa não é possível” (OITICICA, 1966/ 1979:31). O 

que definiria propriamente essa vanguarda tipicamente brasileira seria esta ânsia por 

proporcionar uma magia do objeto, de construir novos objetos perceptivos (tácteis, visuais, 

proposicionais, envolvendo a crítica social).  

As “proposições para a criação” levariam o espectador, transfigurado em participante, a 

“experimentar a criação”, a buscar e a descobrir novas significações, através da participação em 

diversas ordens. Ao ser dado a oportunidade de apropriação dos objetos mesmo rotineiros, 

poderia assumir papel criativo na concepção de seu próprio mundo, de sua própria realidade. A 

“arte ambiental”, ou a antiarte, ansiava pela “fundação do objeto”, por seu aspecto “mágico”, pela 

construção de novos objetos perceptivos, em contraposição a valores esteticistas do quadro de 

cavalete e da escultura. Por isso, a vanguarda se posicionaria como um movimento 

profundamente calcado na realidade nacional, e não como uma mimese ou “arremedo 

internacional de país subdesenvolvido” (OITICICA, 1966/ 1979:31).  

Como assinalado por Pedro Escosteguy (1979), neste momento de repressão militar e 

de forte difusão da arte Pop norte-americana, alguns artistas brasileiros, como Hélio Oiticica e 

Lygia Clark, buscariam estabelecer uma outra relação com a realidade e com o público brasileiro, 

e absorver certos recursos da arte Pop de maneira “antropofágica”. Segundo Mário Pedrosa, 

estes artistas, mesmo com influências internacionais, “partem da redundância, usam os materiais 

que a civilização da vulgaridade oferece, mas em nome de uma ideia que não visa à criação do 

insólito pelo insólito, e sim a uma participação do coletivo”. Tais obras se colocariam, ainda como 

                                                           
192  Para Hélio, o artista poderia utilizar quaisquer materiais que lhe aprouvessem, sem o temor de recair a 
categorizações artísticas: seria a verdadeira liberdade de criação. Em certa medida, haveria alguma semelhança 
com a abordagem de Sérgio Ferro na “pintura nova”, já que esta poderia munir-se dos mais diversos meios 
necessários para expressar o inconformismo da época. 
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uma “redução radical do real dado”, como uma proposta por uma “reedificação urbanística da 

cidade eugênica do futuro”.  O que valia, portanto, não eram as obras consideradas em si 

mesmas, mas o modo como mobilizavam e revelavam a “infra-estrutura” do real, que demandava 

uma “ação” para construir novas relações com esta realidade (PEDROSA, 1975:162). Como 

disse Ferreria Gullar (1979), não se tratava de uma reprodução formal, estética ou abstrata 

autônoma da realidade, mas efetivamente de uma “opinião” – como já expressada pelas mostras 

coletivas Opinião 65 e Opinião 66 no Rio de Janeiro – e de uma crítica à realidade. 

Nestes termos do princípio de formulação de uma vanguarda brasileira, a defrontar-se 

com uma realidade incongruente e opressiva, Propostas 66 seria um ponto de confluência entre 

as atuações de Sérgio Fero e Hélio Oiticica. Ponto de encontro no sentido do inconformismo e 

da identificação de uma vanguarda nacional, mas também de distanciamento entre suas 

abordagens estéticas: para Sérgio, a criação artística na pintura – distinguindo-se, aí, do canteiro 

de obras na arquitetura – permanecia nas mãos do artista-inventor, que se utilizava dos mais 

diversos recursos par expressar-se, ao passo que, para Hélio, a criação aparecia cada vez mais 

deslocada em direção aos espectadores tornados participantes, e o artista passava a mero 

propositor. Na opinião de Celso Favaretto (2000), outra diferença entre os dois consistiria em 

que Sérgio Ferro “submetia” a experimentação ao político, mantendo as relações tradicionais 

entre arte e realidade, ao passo que Hélio deslocaria a produção da arte para práticas coletivas e 

simbólicas, a fim de situar-se no “horizonte de uma objetividade imaginativa” (FAVARETTO, 

2000:162).  

No ano seguinte, em 1967, diversos artistas e críticos marcam presença na “Nova 

Objetividade Brasileira” 193 (MAM - Rio de Janeiro), em defesa de propostas alternativas em 

relação ao objeto e à obra de arte nacional: Hélio Oiticica, Lygia Clark, Lygia Pape, Carlos 

Vergara, Rubens Gerchman, Glauco Rodrigues, Carlos Zilio, Mário Pedrosa, assim como Nelson 

Leiner, Waldemar Cordeiro, Sérgio Ferro, Flávio Império, Marcello Nitsche, Ivan Serpa, dentre 

tantos outros. Nesta oportunidade, Hélio apresenta duas propostas essenciais para a 

compreensão de seu pensamento de então: a arte ambiental “Tropicália”, e a publicação do 

artigo “Esquema Geral da Nova Objetividade”, (1967a/ 2006) 194, no catálogo da mostra. 

Nesse texto, diz Hélio:  

                                                           
193 Os críticos que mais teriam influenciado o desenvolvimento e a erupção da Nova Objetividade, na visão de Hélio, 
seriam: Ferreira Gullar, Mário Pedrosa, Mário Schenberg e Frederico Morais.  

194 Estas propostas seriam chamadas por Schenberg de “Novo Realismo”, mas por Hélio de “Nova Objetividade”. 
Envolviam algumas propostas fundamentais de Antonio Dias – extremamente influentes na obra de Hélio e para os 
artistas desta época –, de Rubens Gerchman – por seu conteúdo social, seu teor de contestação e protesto, que 
inspirariam a criação do Parangolé social – e de Pedro Escosteguy. A obra “Nota sobre a morte imprevista” de Dias 
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“Nova Objetividade seria a formulação de um estado da arte brasileira de vanguarda 
atual, cujas principais características são: 1: vontade construtiva geral; 2: tendência 
para o objeto ao ser negado e superado o quadro do cavalete; 3: participação do 
espectador (corporal, táctil, visual, semântica etc.); 4: abordagem e tomada de 
posição em relação a problemas políticos, sociais e éticos; 5: tendência para 
proposições coletivas e conseqüente abolição dos ‘ismos’ característicos da primeira 
metade do século na arte de hoje (tendência essa que pode ser englobada no 
conceito de ‘arte pós-moderna’ de Mário Pedrosa); 6: ressurgimento e novas 
formulações do conceito de antiarte” (OITICICA, 1967a/ 2006:154). 
 

Estes elementos enumerados não pretendiam, todavia, fixar conceitos e categorias, mas 

simplesmente sugerir aspectos que poderiam caracterizar um estado geral da arte brasileira 

naquele momento. Nestes termos, manifestavam-se múltiplas tendências, sem ambicionar 

qualquer dogmatismo: a falta de unidade de pensamento seria uma característica importante.  

Já manifestada em propostas anteriores, tais como nos Penetráveis, a vontade 

construtiva geral era proveniente da condição subdesenvolvida do país, que demandava uma 

constante busca por definição de seu caráter nacional e da invenção de novas sensibilidades e 

relações com o espaço-tempo. Nestas condições, Hélio considerava a antropofagia como a 

principal forma de defesa contra o domínio exterior, e a vontade construtiva como uma arma 

criativa fundamental. De acordo com Carlos Basualdo (2007), o artifício antropofágico, há muito 

anunciado por Oswald de Andrade, substituía aí o “cartesianismo”, ao passo que a cultura 

popular passava a ser explorada em seus princípios construtivos. 

A tendência ao objeto – no sentido da objetividade, do não-objeto – e a participação do 

espectador confluíam para enfatizar suas aspirações até então, como decorrências das 

formulações de Ferreira Gullar. Ao prever o rompimento com um tipo de obra de arte 

transcendental, em virtude da participação ativa do espectador, o “não-objeto” envolvia uma 

questão bem mais abrangente: a criação de uma cultura nacional participante dos problemas 

brasileiros. Não se tratava de “participar por participar”, por seu simples mecanismo, mas 

buscavam-se significados novos, tais como:  

 “(...) o sentido que nasceu com o Parangolé de uma participação coletiva (vestir 
capas e danças), participação dialético-social e poética (Parangolé poético e social 
de protesto, com Gerchman), participação lúdica (jogos, ambientações, 

                                                                                                                                                                          
seria o verdadeiro anti-quadro, pois coloca questões de cunho ético-social e pictórico-estrutural. Em São Paulo, 
Hélio cita as propostas do Popcreto de Waldemar Cordeiro, como tendentes a uma apropriação do objeto. Em Lygia 
Clark, o processo criativo passava a se basear antes na imanência do que na transcendência. Sua obra 
“Caminhando” viria a se desdobrar na “descoberta do corpo” e na “reconstituição do corpo”, através de estruturas 
supra e infra-sensoriais e do ato na participação coletiva. Esta transformação estaria envolvida com a formulação da 
antiarte, que abriga um forte componente de estruturação ético-individual. As formulações teóricas de Frederico 
Morais sobre uma “arte dos sentidos” também compõem parte deste percurso rumo ao não-objeto. De maneira 
esquemática, os grupos ou individualidades que contribuíram para o processo constitutivo da Nova Objetividade, 
qual seja, o da transição às estruturas objetivas seriam, na visão de Hélio: a poesia participante (Gullar), o Grupo 
Opinião (Teatro), o Cinema Novo, Lygia Clark, o Realismo Carioca, o Popcreto, o Realismo Mágico (Grupo Rex), o 
Parangolé.  
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apropriações) e o principal motor: o da proposição de uma ‘volta ao mito’” (OITICICA, 
1967a/ 2006:160). 
 

Isto seria complementado pela premência de uma tomada de posição em relação aos 

problemas políticos, sociais e éticos195. Neste momento de busca por uma cultura brasileira, por 

uma atuação dentro das questões tipicamente nacionais, as formulações de Gullar assumiram 

uma particular relevância por questionar a postura alienada do intelectual e do artista, as 

posições formalistas e esteticistas da arte, em virtude de um engajamento e de uma tomada de 

consciência perante a situação nacional de colonialismo cultural196. A vontade construtiva geral 

nos campos ético-político-social manifestava a ânsia pela volta ao mundo, “(...) um 

ressurgimento de um interesse pelas coisas, pelos problemas humanos, pela vida em última 

análise” (OITICICA, 1967a/ 2006:165). Não se tratava, por conseguinte, de ações isoladas ou 

elitistas, mas de uma postura cultural ampla, que pressupunha soluções coletivas. Ferreira Gullar 

postulava que ao artista caberia assumir um papel social modificador de consciências, não 

somente criador de obras, a fim de colaborar nessa revolução transformadora, “(...) que o artista 

‘participe’ enfim de sua época, de seu povo” (OITICICA, 1967a/ 2006:165). A participação nos 

problemas do mundo era demandada igualmente da parte do artista e do espectador, a fim de 

influir em seus acontecimentos e transformar a realidade, portanto. 

A tendência a uma obra de arte coletiva – com influências de manifestações coletivas 

populares, como escolas de samba, frevos, festas, feiras, futebol – e a antiarte corroborariam 

estes pressupostos iniciais. A antiarte articula a necessidade de o artista não somente criar algo 

para si, mas sim de transmitir algo que para ele é fundamental, a fim de proporcionar novas 

condições experimentais para a participação popular. O artista passaria, então, a ser um 

proposicionista, um “deslanchador” de vivências. No Brasil, este intento estaria relacionado à 

vontade da vanguarda de proporcionar o progresso coletivo, através de um posicionamento 

efetivo do artista e intelectual perante determinada realidade. Não seria questão de conceber 

uma nova arte, ou de destruir a antiga, mas de vislumbrar quais medidas ou promoções 

poderiam possibilitar uma ampla participação popular nessas proposições abertas. Hélio assim 

sintetiza: 

“(..) hoje, o que quer que se faça, qualquer que seja a nossa démarche, se formos 
um grupo atuante, realmente participante, seremos um grupo contra as coisas, 
argumentos, fatos. Não pregamos pensamentos abstratos, mas comunicamos 
pensamentos vivos (...). No Brasil (nisto também se assemelharia ao Dadá) hoje, 

                                                           
195  Uma obra pioneira nesse sentido teria sido a Pintura táctil (1964), de Pedro Escosteguy, contendo uma 
mensagem político-social. 

196 Provavelmente Hélio referia-se ao texto “Cultura posta em questão”, publicado alguns anos antes por Ferreira 
Gullar, com certas influências, portanto, dos CPCs. 
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para se ter uma posição cultural atuante, que conte, tem-se que ser contra, 
visceralmente contra tudo o que seria em suma o conformismo cultural, político, 

ético, social (...) DA ADVERSIDADE VIVEMOS!” (OITICICA, 1967a/ 2006:167-

168). 
 

A “Tropicália” teria nascido desta sua conceituação sobre a nova objetividade brasileira, 

e se colocaria como uma vontade de expressar uma “imagem” ou um “estado” brasileiro197. Tudo 

teria começado com sua descoberta, em 1964, do Parangolé – proposta universalista, de volta 

ao mito, de incorporação sensorial –, com seu contato com o samba, com o morro, com as 

construções espontâneas e improvisadas nas periferias urbanas, com a arquitetura orgânica das 

favelas, enfim. “Com a Tropicália, porém, é que, a meu ver, se dá a completa objetivação da 

idéia” (OITICICA, 1968/ 1996:124).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
197 Vide “Tropicália”, 1968, (In: Projeto Hélio Oiticica, 1996). 

 

fig. 67 
Morro da 

Mangueira.  
Fonte: Programa 

HO.  
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Como disse Carlos Basualdo (2007), a Tropicália expressava dois intentos iniciais: o de 

expor, quase ironicamente, um verdadeiro “clichê” daquilo que seria comumente considerado 

como uma imagem nacional; e o de trazer, para dentro do museu, o próprio ambiente das 

favelas cariocas. Envolvendo a possibilidade de “caminhar pela favela”, dobrar pelas “quebradas 

do moro”, e ao mesmo tempo de “pisar novamente a terra”, este último intuito não deixava 

também de ser insólito: considerando que, em “Opinião 65”, Hélio havia sido barrado de adentrar 

o Museu com os parangolés e a Mangueira, desta vez, o artista instaurou a própria favela – um 

mundo marginal e desvalorizado – no espaço “resguardado” do museu. 

 

      

fig. 68 
Hélio Oiticica, 
Tropicália, 1967.  
Fonte: Programa 
HO.  
 
À frente: 
Penetrável PN3, 
1966-67 

No chão: poema 
de Roberta 
Oiticica 

Ao fundo: 
Penetrável PN2 
Pureza é um mito, 
1966 
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Composto por dois Penetráveis – PN2, de 1966 (Pureza é um Mito) e PN3, de 

1966/1967 – dispostos num ambiente labiríntico, imagético, associando plantas, areia, araras, 

poemas-objetos, capas de parangolé e um aparelho de televisão: a ideia da Tropicália teria 

emergido da necessidade de ambientar certas obras e da vontade de incluir, numa mesma 

proposta, obras de outros artistas – tais como poemas de Roberta Oiticica e jornais desenhados 

de Antonio Manuel. Criava-se um ambiente caracteristicamente tropical, no qual o participador, 

para entrar em cada penetrável, deveria “pisar na terra”. Esta sensação, diz Hélio, o remetia à 

lembrança de caminhar pelos percursos tortuosos do morro e das favelas, ao mesmo tempo em 

que buscava alterar os comportamentos do participador. O ambiente não era gratuito, mas 

visava propiciar a expressão da total potencialidade das obras: 

 “Não quero isolar aqui as experiências sensoriais, vivenciais etc.; este seria o lado 
esteticista da coisa; quero é dar um sentido global que sugira um novo 
comportamento, comportamento este de ordem ético-social, que traga ao indivíduo 
um novo sentido das coisas” (OITICICA, 1967b/ 1986:100) 198. 
 

“Tropicália” retoma o espaço labiríntico, fechado, sem saída. Não há teto, e os espaços 

de circulação apresentam-se plenos de elementos táteis, à disposição do espectador. Ao final do 

percurso, o individuo depara-se com um aparelho de TV, que parece absorver todos os sons, 

incluindo os de fora, ao mesmo tempo em que absorve o espectador em seu universo imagético. 

O ambiente da tropicália não excluía a tecnologia, mas se apresentava como uma realidade 

contraditória, e expressava uma vontade de voltar à terra, uma nostalgia do homem primitivo. A 

experiência completa somente seria possível através do corpo, na totalidade de seus sentidos.  

O exercício experimental da imagem e a tomada de consciência do mundo em sua globalidade – 

ou seja, como fruto da “manipulação de imagens” – tencionavam levar o sujeito ao 

questionamento dos significados dados e dos condicionamentos, a fim de que não se 

subjugasse a regras pré-estabelecidas. Para Hélio, esta possibilidade de transformação atingiria 

o outro pólo da antiarte, a saber, o da pura criatividade, do lazer, do prazer, do mito do viver, a 

ser revelado na própria existência e na vida cotidiana. Na opinião de Suzana Vaz (2008), 

Tropicália seria, nesse sentido, semelhante a uma “cabine iniciática” dos povos arcaicos, dentro 

da qual a “morte iniciática” do indivíduo (deglutição antropofágica) seria seguida por um 

renascimento quase uterino, num processo de “criação do mundo”:  

 “Ao entrar no Penetrável principal, após passar por diversas experiências táctil-
sensoriais, abertas ao participador, que cria aí o seu sentido imagético através delas, 
chega-se ao final do labirinto, escuro, onde um receptor de TV está em permanente 
funcionamento: é a imagem que devora então o participador, pois é ela mais ativa 
que o seu criador sensorial” (OITICICA, 1968/ 1996:124). 

                                                           
198 “Perguntas e Respostas para Mário Barata”, 1967b (AGL, 1986). 

http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_IC/index.cfm?fuseaction=termos_texto&cd_verbete=3653&cd_idioma=28555
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Nesta proposta, estava sempre presente a sensação de estar sendo devorado; tratar-se-

ia da obra mais antropofágica da arte brasileira, segundo Hélio. A imagem havia sido colocada 

de maneira “objetiva”, mas profundamente calcada no contexto tipicamente nacional. Sua 

ambição era a de criar uma linguagem caracteristicamente brasileira, a fazer frente ao Op e Pop 

internacionais, aos quais diversos artistas brasileiros haviam se alinhado, ao mesmo tempo em 

que rompia com padrões de gosto, hábitos e comportamentos burgueses. Vale ressaltar que 

Hélio não via apenas na ditadura, mas também na denominada “intelligentsia” brasileira 

(incluindo aí a esquerda e a direita reacionárias), o fator repressivo de posturas universalistas199. 

Urgia uma desmistificação: contra o arianismo e o purismo, Hélio criava o “mito da 

miscigenação”, pois acreditava que a emergência de uma verdadeira cultura brasileira deveria 

estar calcada na cultura dos índios e negros – ainda não rendidos à força intelectualizante – a 

qual deglutiria e absorveria antropofagicamente as heranças “malditas” européias e americanas. 

Nas palavras de Basualdo (2007:18): 

“Um mito estrategicamente concebido como contraparte da mitificação fetichista do 
objeto de arte realizada por uma elite cultural dependente, uma experiência estética 
que buscava fundar a identidade nacional a partir da superação das barreiras de 
classe”. 
 

Como diria Hélio, a Tropicália seria uma “síntese”: a princípio, uma síntese imagética. 

Obra estratégica, ao mesmo tempo em que evocava imagens que constituíam uma totalidade 

nacional complexa, fazia frente à vanguarda internacional, através da retomada do 

antropofagismo. Ao mesmo tempo, questionava a “elegância e o “bom-gosto” burguês, ao 

reutilizar elementos que poderiam ser considerados “cafonas”. Para Carlos Basualdo (2007), à 

semelhança da recém-construída capital brasileira, a Tropicália, enquanto centro de um projeto 

de vanguarda nacional – extravasando aí os limites da obra propriamente dita – mostrava-se 

quase como uma colagem anacrônica de forças e de sentimentos diversos, uma justaposição 

“insólita” do arcaico e do moderno, que construíam a representação ambígua do Brasil naquele 

momento. Lembrando que Brasília, de cidade-modelo, concebida dentro dos parâmetros 

modernos e de um sonho nacional progressista, revelava-se, com a instalação da ditadura, como 

um centro do comando e repressão militar: “Em parte, poderia-se afirmar que Brasília é o dado 

real, efetivo, ao qual se contrapõe seu duplo mítico, Tropicália” (BASUALDO, 2007:18). Esta 

relação já havia sido sugerida por Caetano Veloso, em “Verdade Tropical” (1997), ao dizer que 

sua canção de “Tropicália” realizava alusões claras à obra de Hélio, bem como à nova capital 

brasileira:  

                                                           
199 Vide “Trama da terra que treme” (OITICICA, 1968). Acervo HO. 
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“A ideia de Brasília fez meu coração disparar...Brasília, a capital-monumento, o 
sonho mágico transformado em experimento moderno – e quase desde o princípio, 
o centro do poder abominável dos ditadores militares (...) Brasília, sem ser nomeada, 
seria o centro da canção-monumento aberrante que eu ergueria à nossa dor, à 
nossa delícia e ao nosso ridículo” (VELOSO, 1997:185).  
 

Talvez por esse motivo Roberto Schwarz (1978) teria considerado a tropicália, bem 

como o tropicalismo, como uma alegoria, ou seja, como uma convenção de que aquilo que se 

apresentava era a imagem do Brasil: “(...) para obter o seu aspecto artístico e crítico, o 

tropicalismo trabalha com a conjunção esdrúxula de arcaico e moderno”, de modo que “os ready-

mades do mundo patriarcal e do consumo imbecil põe-se a significar por conta própria, em 

estado indecoroso, não estetizado, sugerindo indefinidamente suas histórias abafadas, 

frustradas, que não chegaremos a conhecer” (SCHWARZ, 1978:76-78). Por esse motivo, 

Schwarz entrevia, no tropicalismo, certa ambigüidade, por não ser possível distinguir a distinção 

entre sensibilidade e oportunismo, crítica e integração. Entretanto, esta seria apenas a casca da 

Tropicália: uma imagem curiosa do Brasil, de resto estéril se não consideradas suas verdadeiras 

implicações, como sugere Hélio Oiticica (1968/ 1996:126): 

“(...) o mito da tropicalidade é muito mais do que araras e bananeiras: é a 
consciência de um não-condicionamento às estruturas estabelecidas, portanto 
altamente revolucionário na sua totalidade. Qualquer conformismo, seja intelectual, 
social, existencial, escapa à sua ideia principal”  
 

Hélio afirmaria que a Tropicália estava arraigada em dimensões mais profundas, que 

envolviam o próprio processo de construção cultural e de formação de uma consciência crítica e 

política a seu respeito200 . Não se tratava da criação de uma imagem folclórica, estática e 

opressiva, mas da possibilidade de uma experiência concreta. A “Tropicália”, nesse sentido, 

seria a proposta de uma verdadeira “síntese” de um estado cultural, um ponto de encontro entre 

diversos objetivos: deixando o âmbito das artes plásticas e espraiando-se como um verdadeiro 

“nome-monumento”, a ser utilizado, inclusive, como dianteira de um movimento que se 

constituiria sob a denominação de “tropicalismo”, com significativa expressão na música 201 

                                                           
200 Vide “Tropicalia: the IMAGE PROBLEM surpassed by that of Synthesis” (1969). Acervo HO. 

201 Tropicália fazia parte de toda uma conjuntura bastante rica, que se manifestava com produções em diversos 
âmbitos artístico-culturais: “Terra em Transe” de Glauber Rocha, em 1967; “O rei da vela”, peça de Oswald de 
Andrade, encenada no Teatro Oficina, em 1967; a música do Grupo Baiano, do qual Caetano Veloso e Gilberto Gil 
faziam parte; a encanação de “Macunaíma” por João Pedro, em 1969; “O bandido da luz vermelha”, de Rogério 
Sgarzela, em 1968. Este movimento se utilizaria da imagem da “Tropicália” de Hélio para designar uma experiência 
maior da cultura brasileira daquele momento (um “estado geral cultural”): o “tropicalismo”. Apesar das diferenças 
entre a proposta de Hélio e as do Grupo Baiano, algumas semelhanças poderiam ser destacadas, tais como o 
experimentalismo articulado ao sentido construtivo e crítico; o rompimento com estruturas; a obra aberta, a permitir 
a imaginação participativa; e o aspecto comportamental (FAVARETTO, 2008). Em 1968, Hélio participaria de um 
ciclo de debates no MAM, intitulado “Amostragem da Cultara/ Loucura Brasileira”, juntamente com outros artistas, 
como Caetano Veloso, Rogério Duarte, Rubens Gerchman, Lígia Pape, Frederico Morais (mediador). Segundo 
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(BASUALDO, 2007). Ao questionar uma base estética, romper com toda a estética existente, 

abrem-se caminhos e possibilidades para novos pensamentos, comportamentos, formas sociais: 

“Uma das marcas da Tropicália – e talvez seu único sucesso histórico indubitável 
– foi justamente a ampliação do mercado pela prática da convivência na 
diversidade, alcançada com o desmantelamento da ordem dos nichos e com o 
desrespeito às demarcações de faixas de classe e graus de educação. Essa 
saudável destruição de hierarquias está na origem do que alguns críticos chatos 

chamam de ‘complacência cínica pós-60’” (VELOSO, 1997:281). 
 

A Tropicália consistiria em um primeiro estágio a abrir caminhos para outros diversos: 

novamente, uma proposição aberta, de onde transbordariam novas proposições, e de onde 

brotaria o imponderável. Por isso, o recurso à cultura popular não teria um intuito folclórico 

conformista: tratava-se de um modo de “formular” uma ideia criativa que pudesse desencadear 

“reformulações” do cenário geral202. Tratava-se igualmente de uma maneira que mostrar que o 

mundo dado é algo construído, fruto de uma interpretação, de uma representação e de um 

“agenciamento” de imagens, e, portanto, passível de ser repensado e reconstruído. “(...) tudo o 

que é traço cultural é ressignificado. A ação ambiental é dessacralizadora; monta uma situação 

em que as significações apropriadas são continuamente desapropriadas” (FAVARETTO, 2000: 

139-140). Por isso, Celso Favaretto entrevia em Tropicália uma articulação entre experimentação 

e crítica – constituindo o “construtivo” – numa postura essencialmente inconformista perante a 

realidade brasileira, e que seria posteriormente explicitada em seu texto “Brasil Diarréia”, de 

1977.  

“Quero chamar de um pensamento de vanguarda, não o que busca a inovação pela 
inovação, na gratuidade criativa, na redundância do artista sobre si mesmo, mas no 
que procura realmente virar a mesa com o que nela está posto, e aqui, já se vê, terá 
que se dar de modo violento, pela condição intelectualmente pobre em que nos 
encontramos, pela indiferença geral, pelo conformismo intelectual, pela gratuidade 
das posições, pela conhecida falta de caráter dominante na nossa estrutura social. A 
repressão é irrespirável, a debilmentalidade generalizada” (OITICICA, 1968, grifo do 
autor) 203. 
 

Como se vê, apesar de Hélio defender a imanência da obra, não se eliminava a 

perspectiva vanguardista de transformação, de intervenção no mundo: seu “estar no mundo” não 

                                                                                                                                                                          
relato do próprio Hélio, o debate teria causado uma exaltação dos ânimos e uma agressividade por parte da platéia 
(CLARK, OITICICA, 1968/ 1996).   

202 Conforme as palavras de Hélio, em “Tropicalia: the IMAGE PROBLEM surpassed by that of Synthesis”: “The 
elements I put on the Parangoleé ideas (...) that can relate to Brazilian popular roots, they relate in a reinforming way, 
because it is the way of informing a creative idea that reinforms the general scene” (OITICICA, 1969). Aqui, 
compreendemos que o verbo no inglês “inform”, assim como seu par “reinform” tenham sido utilizados não somente 
com o sentido literal de “informar”, mas sim carregado de um sentido construtivo, de formular e apresentar algo. Do 
mesmo modo, no mesmo texto Hélio emprega “desinformatory”, ao referir-se a qualquer interpretação restritiva, 
preconceituosa e reacionária perante este movimento. 

203 Vide texto “Trama da terra que treme” (1968), Acervo HO. 
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evita a realidade, mas aspira revolucionar as estruturas profundas do real, e não somente as 

estruturas políticas.  

 

* 

 

É importante perceber que Hélio estava consciente de que não estaria imune, 

igualmente, às forças autofágicas do próprio mercado – do mesmo modo que, como vimos, 

Sérgio Ferro também entrevia suas propostas sendo absorvidas como artigos de luxo e soluções 

ornamentais. O caminho encontrado por Hélio para escapar aos modismos de todos os tipos, 

transcender a banalização da imagem, assumir uma postura anti-conformista por natureza e fugir 

ao ímpeto consumista do mercado seria a criação do que entendia por “Supra-sensorial”: um 

estado de criação, de máxima liberdade individual, como o único meio de escapar do consumo e 

da alienação da cultura 204 . Ao intuir que a Tropicália seria absorvida inevitavelmente pelo 

consumo, de maneira superficial, como uma moda (reduzida a ideias de araras e bananeiras, 

samba e marginais anti-heróis), Hélio argumentava que ao menos uma coisa não seria rendida e 

comercializada, consumida pela voracidade burguesa: o elemento vivencial direto, ou a vivência 

experiencial. O que de fato valia era a experiência direta e inalienável, que ultrapassava a 

questão da imagem. O participador deve caminhar pela areia, olhar os poemas distribuídos no 

ambiente, brincar com as araras, num ambiente tipicamente tropical. Em todo este processo, 

talvez a experiência mais significante fosse a sensação de tocar novamente a terra.  

Em “Aparecimento do Supra-sensorial na Arte Brasileira” (1967c/ 1986), Hélio 

enfatiza que a volta para o objeto pressupõe a derrubada de todos os condicionamentos, na 

busca da liberdade individual interior, através de proposições abertas, do improviso, do estado 

de invenção pura. Nessas obras, o que importa seria a sua estrutura interna, sua objetividade; 

não se trataria de diluir as estruturas, mas imprimir nelas um sentido total, fazendo com que se 

desdobre como uma planta, a fim de englobar a liberdade do indivíduo, de modo a desaliená-lo, 

a permitir seu exercício imaginativo, e torná-lo objetivo em seu comportamento ético-social.  

Por isso mesmo, sua concepção do supra-sensorial envolveria proposições cada vez 

mais abertas a exercícios criativos, que prescindiam dos objetos categorizados, tal como os 

conhecemos. A arte deixava de ser elitista, de domínio intelectual e burguês, tal como um 

instrumento de domínio. Com isso, assumiam lugar obras direcionadas aos sentidos, que 

proporcionassem uma “percepção total”, uma “supra-sensação”, a expansão das capacidades 

                                                           
204 Aos poucos, estas experiências de total liberdade passariam a incluir o uso de drogas alucinógenas, como 
veremos adiante. 
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sensoriais habituais, a descoberta do centro criativo interior, um dilatamento da consciência, uma 

redescoberta dos sentidos, do corpo, do movimento, do ritmo, da espontaneidade expressiva 

que se encontrava anestesiada, adormecida e condicionada ao cotidiano; seria um refluxo a si 

mesmo, um mergulho em seu interior, como um processo de complementação individual. 

Aspirava-se ao corpo-expressão através do “exercício experimental da liberdade” – na 

terminologia de Mário Pedrosa – que deveria desalienar o indivíduo, tornando-o objetivo em seu 

comportamento ético-social: 

“(…) a busca do suprasensorial, das vivências do homem, é a descoberta da 
vontade pelo ‘exercício experimental da liberdade’ (Pedrosa), pelo indivíduo a que 
ela se abre. Aqui, só as verdades contam, nelas mesmas, sem transposição 
metafórica” (OITICICA, 1967c/ 1986:105). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A participação consistia na própria experiência da vida: uma vivência mágica da 

trivialidade e da ubiquidade do real. Se antes ocorria de maneira estrutural, neste momento a 

participação torna-se lúdica, sensorial, como uma participação na vida cotidiana mesma, que 

somente se efetiva realmente na medida em que influa e modifique o comportamento do 

participador. Buscava-se alçar a máxima liberdade individual, levar o sujeito a desvencilhar-se de 

todo medo, incluindo de sua prisão interior, de todo o preconceito, para participar desse jogo 

aberto205.  

A experiência suprasensorial deveria romper com barreiras da inibição para a sensação; 

podia ser vivenciada de maneira contingente, através de experiências místicas, através da dança, 

pela embriaguez do ritmo, por momentos de revelação criativa etc., ou pela indução alucinógena, 

                                                           
205 Conforme descrito em “A busca da Suprasensorial” (1967d), esta vivência da máxima liberdade e criação não 
eliminava a existência de ambiguidades e adversidades, já que significava uma redescoberta e um  rompimento com 
pré-concepções subjetivas. 

  

fig. 69 
Hélio Oiticica, 
Supra-sensorial.  
Fonte: site do 
Teatro Oficina.  
 
Bólide Cama 1, 
Supra-sensorial 
1967 

Bólide Cama 1 em 
Éden, Whitechapel 
Gallery, 1969 
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em experiências coletivas, em que se alteravam os modos de sentir a realidade 206 . Nesta 

experiência, todos os sentidos atuavam em conjunto; daí se entender que o uso de drogas 

alucinógenas contribuiria e potencializaria suas possibilidades. Da arte anterior, somente 

remanesceria o que pudesse ser apreendido pela emoção direta; o restante se esvairia, pois 

teria sido tão somente instrumento para dominação.  

Embora lidasse essencialmente com percepções e sensações individuais, este processo 

ativava a manifestação e a criação coletiva, através de transversalidades e de interações entre 

os sujeitos, possibilitando uma fertilização cruzada. O resultado disso deixava de consistir tão 

somente nas interpretações individuais, para se tornar uma construção partilhada, o que 

permitiria a liberação para a criação e para a concepção do novo, daquilo que fugia aos 

automatismos e comportamentos programados, o que nos aponta para o sentido emancipador 

da participação (SANTOS, SPERLING, 2009).  

Postura revolucionária, a reagir contra qualquer tipo de conformismo, de opressão, de 

passividade e de condicionamentos, esta experiência implicava uma série de desdobramentos 

de ordens diversas.  O desejo de liberar e expandir o corpo-mente significava uma luta contra as 

limitações sociais, culturais e políticas de seu tempo. Tratava-se de um engajamento na criação 

de um homem desreprimido, através de uma vivência social. Não implicava, portanto, uma 

metodologia neutra, uma vez que não pretendia somente romper com a instituição arte enquanto 

tal, mas sim levar os questionamentos para o campo político, ético e social, através de uma 

atuação-produção coletiva (ARANTES, 1983).  

 

 

 

exercício experimental da liberdade 

As reflexões de Hélio prosseguem assumindo novas proporções. De acordo com Guy 

Brett, é com a consciência da articulação imprescindível entre imagem, ou forma, e experiência, 

que Hélio paulatinamente passaria a pensar suas obras em termos de propostas, “tão ‘abertas’ 

que elas se tornassem difíceis de absorver e consumir, ou mesmo de serem estreitamente 

‘representativas’ de uma nação ou uma comunidade” (BRETT, 1969/ 1996:230) 207.  

                                                           
206 Hélio enfatiza que qualquer tentativa de expressão seria válida, mesmo que se manifestasse por pequenos atos, 
e escapasse a quaisquer categorizações, a determinações sociais, morais, estereotipações, Era necessário ser 
aberto à descoberta em cada instante – faz referencias à filosofia zen. Para o artista, seriam as camadas populares 
menos favorecidas que poderiam de fato alcançar tal estado criador, desinibido, expressivo. 

207 Texto “Exercício experimental da liberdade” de Guy Brett. Acervo HO. 



211 
 

Em 1968 ocorre a Passeata dos Cem Mil no Rio de Janeiro, reunindo estudantes, 

intelectuais e artistas, contra a ditadura; este evento anteciparia o enrijecimento militar no final 

deste mesmo ano. Hélio veria semelhanças entre as frases de protesto da coletividade da 

passeata (“Ca-la-bou-ço”) com certas construções musicais de Caetano Veloso, em que os 

elementos semânticos abertos à imaginação passavam a integrar uma vivência individual e 

coletiva:  

“Lembro-me que durante a passeata dos cem mil, vinha-me a todo momento (...) o 
ritmo e as frases de ‘Enquanto o lobo não vem’: ‘vamos passear na floresta 
escondida, meu amor, vamos passear na avenida, vamos passear nas veredas no 
alto’...Houve até quem achasse mais tarde que a música fora um prenúncio da 
passeata. Talvez, quem sabe, mas o que acontece é que Caetano constrói 
estruturas cada vez mais abertas à imaginação, logo à participação, de modo cada 
vez mais sintético”  (OITICICA, 1968). 
 

O movimento seria uma inspiração para “Apocalipopótese” (1968), experiência proposta 

por Hélio de um Grupo Aberto em contato coletivo direto, no qual não haveria a imposição de 

qualquer conceito estético grupal, mas a participação de pessoas afins e predispostas ao 

imponderável. Neste projeto, participaram Antonio Manuel (Urnas Quentes), Lygia Pape (Ovos), 

Rogério Duarte (probjeto), John Cage, Pedro Escosteguy, entre outros. Diversos artistas e 

membros da Mangueira vestiram as variadas capas de Hélio; houve samba e ação. Nesta 

manifestação ambiental, a “obra acabada” cedia lugar às estruturas abertas ou puramente 

“estruturas germinativas”, em que a participação individual se processaria pela própria ação e 

pela criação208.  

Um elemento destacado por Hélio com relação a “Apocalipopótese” era que, desta vez, 

havia a intenção de filmar esta experiência e depois levá-la a TV, a fim de que a obra não se 

resumisse a um happening isolado, mas fosse apreendida e vivida nas suas múltiplas 

“aparências” (ou “vivaparências”) – durante a ação de fato; na apresentação na TV209. Hélio 

parece retomar, com isso, o ciclo da participação que havia anunciado nos Parangolés – ao unir 

o sensitivo com o visual – mas agora saltando para um âmbito mais abrangente proporcionado 

pelos meios de comunicação em massa. Ao prever a possível crítica reacionária e superficial, 

Hélio explica que a cultura de massa seria utilizada como veículo para uma “comunicação global”, 

a expressar “processos criativos abertos” e práticas do exercício experimental da liberdade. 

Talvez assim se tornasse ainda mais significativa a ideia de “estruturas germinativas”, ao propor 

                                                           
208 “Trama da terra que treme”. Op. Cit. 

209 De acordo com Celso Favaretto (2000), este filme seria apreendido pela censura. 
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a disseminação de brotamentos, ao incutir a possibilidade de se viver o experimental, na escala 

da massa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celso Favaretto (2000) compara Apocalipopótese ao evento que tomaria conta de Paris 

em maio de 1968, por valorizar a expressividade imediata dos gestos e pela significação das 

ações exemplares. Simbólico, Apocalipopótese articulava diversos elementos de sua proposta 

ambiental, tais como experimentalismo, anarquismo, marginalidade, ruptura com convenções, 

criação coletiva, posição ética e o suprasensorial. A repercussão da manifestação seria 

decorrente de uma maneira diferenciada, “tática”, que os artistas teriam encontrado de se 

manifestar politicamente: 

“Tática, lembra Oiticica, tem a mesma raiz que tecné: a eficácia dessas ações, em 
que o comportamento é político, provém da descentração das atitudes que pensam 
o político como uma ‘função’ da arte. Já a antiarte (ambiental, comportamental) se 
aproxima das ações guerrilheiras: valoriza as intervenções múltiplas, descontínuas, 
surpreendentes. Na guerrilha exploram-se tensões, produzem-se ações simultâneas, 
que efetuam desconexão, baralhando expectativas” (FAVARETTO, 2000:181). 
 

 

fig. 70 
Hélio Oiticica, 

Apocalipopótese, 
1968.  Fonte: 

Programa HO.  
 

Parangolé no 
evento 

Apocalipopótese 
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A noção de tática, como descrita por Michel de Certeau, envolve o processo de 

diferenciação, em que o próprio cede lugar ao outro (“novo”), segundo um processo comparável 

à metáfora de distinção entre o corpo materno e o corpo da criança, como uma separação 

espacial original. “Praticar o espaço é portanto repetir a experiência jubilatória e silenciosa da 

infância. É, no lugar, ser outro e passar ao outro” (CERTEAU, 1994:191). As práticas do sujeito 

no espaço-tempo são maneiras de transitar para o diverso. Ora, as diversas manifestações 

ambientais de Hélio são sempre práticas de apropriação entre o indivíduo e a matéria, o sujeito e 

o objeto, no espaço-tempo que engendram a possibilidade do “novo” pela própria ação, como 

num “estado de invenção” originário. Em Apocalipopótese, o artista enfatizava: “(...) uma coisa é 

certa: é a primeira prática que se repetirá até ser prática constante de liberdade-lazer” (OITICICA, 

1969/ 1986:130). As práticas estéticas desvencilham-se de representações da realidade, e 

instituem-se como um modo de “presentação” do não instituído, não legitimado, do 

indeterminado. Isto, por sua vez, pode ser considerado como um aspecto de ruptura em relação 

às convenções e pré-concepções sociais, já que altera ou problematiza certo modo de pensar e 

sentir, certa ordem de discurso. 

Talvez por esse motivo Hélio dissesse que arte “sempre tem e deve ter [a dimensão 

política], mas não ter isso como um alvo especial, mas sim como elemento; se a atividade é não-

repressiva, será política automaticamente” (OITICICA, 1970, apud FAVARETTO, 2000:118). Em 

outro momento, também falaria que a arte não seria política no sentido do “ativismo político”, 

mas sim por seu caráter “altamente experimental” (OITICIA, 1980/ 2009)210.  

A partir da Tropicália e da Apocalipopótese, estariam colocadas as coordenadas para o 

Éden e o Barracão. 

 

* 

 

“No dia 13 de dezembro de 1968, um golpe interno no governo militar lançou o Ato 
Institucional nº 5, suspendendo o habeas-corpus, dando poderes à polícia de invadir 
domicílios, enfim, instaurando um regime policial truculento que fez, em retrospecto, 
os primeiros quatro anos que passáramos sob os militares parecerem razoáveis e 
amenos” (VELOSO, 1997:342). 
 

Em fins de 68 há uma alteração do quadro da ditadura militar, com um reforço e um 

enrijecimento da repressão e da censura, através do AI-5, e o entendimento de uma 

necessidade de formulação de uma ideologia, por parte dos militares, para enfrentar a subversão. 

                                                           
210 Em “Sobre as patrulhas ideológicas” (1980), entrevista por Heloísa Buraque de Hollanda e Carlos Alberto M. 
Pereira. 
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Conforme Roberto Schwarz, houve um retorno às fórmulas arcaicas, às tradições da família e 

rigor religioso, muito embora o país se encontrasse perpassado pela cultura norte americana de 

aparência mais moderna. “De obstáculo e resíduo, o arcaísmo passa a instrumento intencional 

de opressão mais moderna, como aliás a modernização, de libertadora e nacional passa a forma 

de submissão” (SCHWARZ, 1978:74). Diversas medidas eram tomadas com o intuito de difundir 

e fazer cumprir os moldes dos objetivos militares, através da disciplina e educação moral e cívica 

nas escolas, programas e propagandas nos meios de comunicação em massa em geral, e, 

sobretudo, da violência e da repressão sem precedentes. 

Neste momento, Caetano Veloso e Gilberto Gil foram presos, acusados por conta de um 

episódio na “Boate Sucata” envolvendo o estandarte “Seja marginal, seja herói” de Hélio 

(VELOSO, 1997).  Pouco antes, Hélio havia partido para Londres, onde desenvolveria outra 

proposta ambiental, o “Éden”, montado na Whitechapel Gallery, em 1969, em que reúne suas 

propostas produzidas até antão (desde os neoconcretos), e propõe o “Barracão”, um “ambiente 

total comunitário do Crelazer” (FAVARETTO, 2000:185):  

“O Éden é um campus experimental, uma espécie de taba, onde todas as 
experiências humanas são permitidas – humano enquanto possibilidade da espécie 
humana. É uma espécie de lugar mítico para as sensações, para as ações, para a 
feitura de coisas e construção do cosmos interior de cada um – por isso, 
proposições ‘abertas’ são dadas e até mesmo materiais brutos e crus para o ‘fazer 
coisas’ que o participador será capaz de realizar” (OITICICA, 1969/ 1996:12) 211. 
 

“Éden” apresentava-se como uma possibilidade de libertação individual, através da 

supra-sensação, e da transformação dos processos de arte em sensações de vida. Esta supra-

sensação emergiria da participação sensorial do indivíduo nas proposições, segundo um 

processo no qual, ao ser incitado a participar da obra com sensações, o indivíduo passaria a 

elaborar, dentro de si mesmo, as suas próprias. A obra despertaria, então, novas e outras 

possibilidades sensoriais ao sujeito. Mas esta participação não pressupõe tão somente uma 

manipulação, como uma ativação isolada das percepções, mas uma participação num sentido 

total e orgânico, como a “simbólica geral do corpo” de Merleau-Ponty212. De acordo com Paula 

Braga (2007), esta síntese dos sentidos correspondia igualmente a uma síntese entre as 

diversas dimensões do comportamento humano, a saber, a política, a social, a estética. 

“Comportamento estético não-repressivo e atividade política fazem parte do mesmo corpo de 

                                                           
211 Publicado originalmente no catálogo “Hélio Oiticica” Whitechapel Gallery, Londres, 1969 (original em inglês), 
posteriormente no Projeto Hélio Oiticica, 1996.  

212 Conforme “Fenomenologia da percepção” (1994). A valorização dos sentidos como meio para a transformação 
aparece mais destacada em outro artigo de Hélio em inglês “The senses pointing towards a new transformation” 
(1969).  
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significações” (BRAGA, 2007:118), uma vez que, para Hélio, apreensão e ação estariam 

intrinsecamente ligadas: 

“Este processo de ‘despertar’ é o do ‘Supra-Sensorial’: o participador é retirado do 
campo habitual e deslocado para um outro, desconhecido, que desperta suas 
regiões sensoriais internas e dá-lhe consciência de alguma região de seu ego, onde 
valores verdadeiros se afirmam. Se isto não se dá, é porque a participação não 
ocorreu” (OITICICA, 1969/ 1996:12). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   

    

fig. 71 [esq. e dir.] 
Hélio Oiticica, 
Éden, 
Whitechapel 
Gallery,1969.  
Fonte: Programa 
HO.  
 
Plano geral do 
Éden 

Vista geral do 
Éden, Experiência 
na Whitechapel 

Penetrável 
Lololiana, 1968-
69, em Éden, 
1969 

Detalhe do Éden: 
chão de terra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 72 [esq. e dir.] 
Hélio Oiticica, 
Éden, 
Whitechapel 
Gallery,1969.  
Fonte: Programa 
HO.  
 
Bólide Caixa 19, 
Apropriação 1, 
1964 

Bólide Caixa 22, 
Apropriação, 
Mergulho do 
Corpo, Poema 
Caixa 4, 1967 
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O trabalho consistia em Penetráveis, Capas, Tendas, e dois grandes Bólides, acessíveis 

em suas áreas interiores: um composto por areia e o outro por palha. Estes espaços eram 

delimitados por cercos de madeira, pintados de amarelo e laranja, que pretendiam estabelecer 

um limite visual ao campo de ação. Para entrar, o espectador deveria descalçar-se, a fim de 

enfatizar a passagem entre exterior e interior, e para que pudesse caminhar na areia, na brita, 

nas folhas e até mesmo na água, deitar sobre a palha, enfim, envolver-se. Como ressalta Guy 

Brett (1969/ 1986), o caminhar poderia ser considerado uma das ações ou sensações mais 

primárias, não condicionadas e não intelectualizadas. A intenção era que o participante 

elaborasse suas próprias sensações a partir deste espaço provido, sem que houvesse o intuito 

de condicioná-lo a tomar qualquer caminho. “Assim como em jogos um ‘campo’ é dado, um 

campo poético. O artista dá o campo e o visitante entre nele” (BRETT, 1969/ 1986:155).  

Éden é um espaço de circulações que permite ao participante “perambular”, “entrar” e 

“estar” nos diversos espaços, de modo a experimentar sensações variadas: na tenda “Caetano-

Gil”, pode-se escutar uma música “tropicalista” tocando ao fundo; nas cabines Cannabiana e 

Lololiana, é possível sentir odores; no penetrável Iemanjá, caminha-se pela água213, e no Ursa, 

sentem-se os cobertores. Havia, ainda, dois outros Bólides de apropriação214: Caixa-Bólide 19 

(1964), que consistia numa caixa de madeira para carregar cimento; e Caixa-Bólide 22, uma 

caixa d’água preenchida, em que, ao fundo se lia “Mergulho do corpo”.  

Hélio destacava dois Núcleos de lazer em Éden: a “área aberta ao mito” 215, um cercado 

circular, cujo espaço interior vazio e intimista – a “não-ambientação – permitiria “a construção 

total de um espaço significativo ‘seu’ (...) no estado de ‘fundar’ o que não existe ainda, de se 

autofundar”; e os “Ninhos”, que seriam “a não ambientação (...) onde se buscaria aninhar-se (...) 

ao sonho de uma nova vida (...) o suprafundar nascido aqui no ninho-lazer, onde a ideia do 

Crelazer promete erguer um mundo onde eu, você nós, cada qual é a célula-máter” (OITICICA, 

1969/ 1986:115-116). Os Ninho-Células consistiam em uma estrutura com seis pequenas 

cabines, com cortinas transparentes e colchão (“ninhos”), à semelhança de “berços de 

                                                           
213 Vale destacar que Gaston Bachelard (1996) considera a água como o mais onírico, e o mais mitológico dos 
elementos. 

214 O termo “apropriação” era decorrente de apropriar-se de objetos não notados na vida cotidiana (BRETT, 1969/ 
1996). 

215  Em “Captions and small texts” (1969), Hélio descreve este ambiente como um tipo de Parangolé: “I classified the 
‘Myth opened area’ as a Parangolé (…) where the idea of ‘participation’ was already small for the real sense of it – 
‘proposition’ also wouldn’t be enough: only a more complex idea such as the creleisure, and in fact this opened area, 
and enclosed with round mesh walls, would be like the ‘founded space’, where people would ‘construct’ their 
significations: a free area that would be the perpetual ‘free space’ of myth, as the ‘free water’, etc. The encircling of it 
accentuates that sense (...) The idea of a ‘return to myth’ should be cleared here as not a ‘return to something 
known’, but the necessity for the imanence as a premise for the germination of ‘unrepressive life’, where the mythical 
energies emerge as true experiences” (OITICICA, ,1969:3-4). Acervo HO. 
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maternidade” (BRETT, 1969), ou ainda a “unidades de habitação” (BRAGA, 2007) 216 . Ao 

proporcionar um sentido semelhante ao “habitar” ao participador, e a liberdade de imaginação, a 

obra se adequaria a cada estado de espírito individual, para nele engendrar transformações: 

“(...) os ninhos, tendas, camas etc. são núcleos de lazer e, como tais, colocados em 
contexto específico, mas que têm que ser diferentes em relação aos sentimentos 
internos de cada pessoa; não faz sentido ter alguma coisa como objeto e depois tê-
lo distorcido a uma estrutura burguesa etc. porque isto se relaciona com a ideia de 
lazer não representativo, criativo, e não é lugar para pensamentos meramente 
divertidos, mas a proposição dos mitos em nossas vidas, o cressonho consciente de 
si mesmo” (OITICICA, 1969/ 1996:13). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
216  Posteriormente, em Nova Iorque, Hélio construiria uma estrutura semelhante a esses ninhos em seu 
apartamento, e os denominaria de Babylonests. Hélio ocuparia uma destas cabines para dormir (BRAGA, 2007). 

     

    

    

   

fig. 73  
Hélio Oiticica, 
Éden, 
Whitechapel 
Gallery,1969.  
Fonte: Programa 
HO.  
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Juntamente ao “Éden” emerge sua proposta do “Crelazer”: o lazer como um estado 

comportamental, como finalidade em si mesma, que, ao mesmo tempo em que pressupõe uma 

transformação interna individual, não almeja ordenar qualquer estado específico (“seja isto”, 

“seja aquilo”). Tratava-se da confirmação de um percurso, que havia se iniciado a parir de uma 

transformação das idéias presentes em Tropicália – que se construía como uma síntese 

imagética – passando pela formulação do Supra-sensorial. A idéia do Crelazer havia surgido, 

pela primeira vez, na concepção da Cama-Bólide 1 (onde se entra e deita sob a juta), em 1967, e 

se desenvolveria em outras experiências, como os Ninhos e os Babylonests (em seu 

apartamento em Nova Iorque, 1970-74). O lazer seria algo aberto, um estado do comportamento, 

distante da alienação do mundo opressivo, em que, em profundidade, implicaria uma tomada de 

posição em relação aos problemas humanos mais genuínos, míticos, como uma volta às origens 

217. A sensação do lazer seria revelada como o auge da aspiração humana, e não como um 

momento de fuga da realidade: tencionava-se criar um mundo-lazer. A criação, para Hélio, 

envolveria o lazer-prazer-fazer; o Crelazer não encerraria nenhuma crença, mas somente a vida 

vivida. “Quero viver! mas não quero crer! não quero que a vida me faça de otário! sim, porque 

crer é projetar-se de si mesmo no nada, néant. Prefiro a salada da vida, esfregar dos corpos. 

Quero meu amor!” (OITICICA, 1970:114). “Todos os trabalhos em Éden são realmente ‘lugares 

tirados de contingências especiais, da história, do tempo e colocados no plano do mito, o qual é 

uma consciência do viver desfrutado em tempo pela imaginação” (BRETT, 1969/ 1986:156). 

Neste aspecto, espaço vivencial do Éden poderia ser comparado à Taba ou o “Dreamtime”, 

conforme sugerido pelo próprio Hélio:  

“O Éden é um campus experimental, uma espécie de taba, onde todas as 
experiências humanas são permitidas – humano enquanto possibilidade da espécie 
humana. É uma espécie de lugar mítico para as sensações, para as ações, para a 
feitura de coisas e a construção do cosmos interior de cada um” (OITICICA, 1969/ 
1986:140).  
 

Conforme descrita por Suzana Vaz (2008) 218, a taba envolvia um processo ligado ao 

retorno a um tempo originário, e que faz parte do processo de formação do indivíduo aborígene. 

                                                           
217 A música e a dança teriam sido essenciais para estas suas novas convicções, com o intuito de se alcançar uma 
totalidade de atuação social, psicológica e ética (OITICICA, 1969/ 1986). A criação artística envolveria o que no zen-
budismo denomina de “satori”, como uma espécie de descoberta interna de uma nova totalidade entre o ser e o 
mundo, uma iluminação – o que nos remete ao emprego do sublime, em suas propostas iniciais.  

218 Com referência ás reflexões de Mircéia Elíade, Suzana Vaz (2008) explica que a libertação pela Taba estava 
relacionada com uma tendência para o “concreto”, o que implicava a valorização do conhecimento experimental, da 
realização prática, direta e individual, dependente de dados concretos, imediatos, dificilmente separáveis de seu 
substrato fisiológico. Tais aspectos predominam em meio aos complexos arcaicos e pré-clássicos, de tradição oral, 
em contraposição à valorização do conhecimento especulativo. No contexto arcaico, a validação de tal experiência 
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Em suma, o “Dreamtime” consistia em períodos intermitentes em que o indivíduo seria liberado 

ou dispensado de suas tarefas sociais e obrigações comunitárias, e seria conduzido a 

“deambular” fora da taba, a vaguear a esmo, a fim de possibilitar a liberação de seu pensamento, 

e acarretar uma transformação dentro do próprio comportamento social. “Atribuindo-lhes 

significado, o homem liberta-se de ações meramente automáticas, protegendo-se assim da 

insignificância e do nada: escapa à esfera do profano e unifica-se à realidade” (VAZ, 2008:70).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
concreta está intimamente ligada à validação das ações humanas elementares, ligadas à fisiologia, à gênese, à 
existência do homem. 

   

    

fig. 74 [esq. e dir.] 
Hélio Oiticica, 
Ninhos.  Fonte: 
Programa HO.  
 
Ninhos, 1969, na 
Sussex University 
Experience 

Babylonests, Nova 
Iorque, 1970-74 

 

[abaixo]: Ninhos, 
reproduzidos na 
29ª Bienal de Arte, 
São Paulo, 2010 
(fotos da autora) 

Vista geral 

Detalhe do interior 
de uma das 
células 
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Com Éden e o Crelazer, a valorização de um espaço aberto para a liberação do 

pensamento, ou seja, para a “imaginação” que, aparentemente, se aproxima da “imaginação 

criadora” tal como discutida por Gaston Bachelard219, em livros como “A poética do devaneio” 

(1996). Para o filósofo, em contraposição à “imaginação reprodutora”, a “imaginação criadora” é 

capaz de inventar novas realidades: 

 “(...) a imaginação não é, como sugere a etnologia, a faculdade de formar imagens 
da realidade; é a faculdade de formar imagens que ultrapassam a realidade, que 
cantam a realidade. É uma faculdade de sobre-humanidade (...). A imaginação 
inventa mais que coisas e dramas; inventa vida nova, inventa mente nova; abre 
olhos que têm novos tipos de visão. Verá se tiver ‘visões. Terá visões se se educar 
com devaneios antes de educar-se com experiências, se as experiências vierem 
depois como provas de seus devaneios’” (BACHELARD, 1998:17-18).  
 

Através da imaginação e do devaneio, as transformações instauram-se antes mesmo de 

nos darmos conta; trata-se da possibilidade de diferenciação a fim de conceber o devir. É como 

se o homem se abrisse para o mundo e o mundo para o indivíduo, numa relação cósmica. O 

devaneio une “cosmos” e “substância”, e é através desta imaginação que se torna possível ter 

uma experiência do mundo:  

“O devaneio cósmico nos faz habitar um mundo; dá ao sonhador a impressão 
de um em casa num universo imaginado (...). Quando um sonhador de 
devaneios afastou todas as ‘preocupações’ que atravessavam a vida 
cotidiana, quando se apartou da inquietação que lhe advém da inquietação 
alheia, quando é realmente o autor da sua solidão, quando, enfim, pode 
contemplar, sem contar as horas, um belo aspecto do universo, sente, esse 
sonhador, um ser que se abre nele. De repente se faz sonhador do mundo” 
(BACHELARD, 1996:170 e 165, ênfase do autor). 
 

Para Hélio, as propostas ambientais seriam trabalhos abertos e cósmicos, em que não 

se pretendia criar um mundo estético à parte; aspiravam atuar no mundo de fato220. Ao invés de 

microcosmo, mobilizavam a própria vida; em detrimento de uma visão para um mundo, incitam a 

construção do próprio mundo, com elementos da subjetividade. Em ultima análise, “propõem 

propor”, como diria o próprio Hélio:  

 “(...) não privilegiar, condicionar a vivência ou o sentido de um recinto, mas dar-lhe 
aberto (como a Cama-Bólide) para a construção dele pela vivência participativa. Há 

                                                           
219 Esta aproximação entre algumas propostas de Helio Oiticica e as discussões do filósofo Gaston Bachelard 
também é realizada por Suzana Vaz, em “HO|ME” (2008). 

220 O caráter ambiental do objeto de arte já vinha sendo insinuado em propostas desde Mondrian e Schwiters (com 
o Merzbau), em que buscaram conceber uma espécie de casa-obra, ou obra-contexto, como uma realização 
estética da vida, através da inserção de determinada estrutura e a adequação dos comportamentos a esta estrutura. 
No Merzbau havia como que uma fusão entre arte e vida, mas tal qual certa educação estética a partir dos moldes, 
ou da estrutura privilegiada criada naquela obra-ambiente. Nestes termos, a proposta de Hélio caminharia para o 
pólo oposto, no sentido de buscar esta experiência no próprio cotidiano (vide “A obra, seu caráter objetal, o 
comportamento”, 1968/ 1986, AGL). 
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então, longa e paulatinamente, a passagem desta posição de querer criar um mundo 
estético, mundo-arte, superposição de uma estrutura sobre o cotidiano, para a de 
descobrir os elementos desse cotidiano, do comportamento humano, e transformá-lo 
por suas próprias leis, por proposições abertas, não-condicionadas, único meio 
possível como ponto de partida para isso. Está claro que a ‘ideação’ anterior 
substitui a ‘fenomenação’ de hoje. (...) Habitar um recinto é mais do que estar nele, é 
crescer com ele, é dar significado à casca-ovo; é a volta à proposição da casa-total, 
mas para ser feita pelos participantes que aí encontram os lugares-elementos 
propostos: o que se pega, se vê e sente, onde deitar para o lazer criador (não o 
lazer repressivo, dessublimatório, mas o lazer usado como ativante não repressivo, 
como Crelazer). Então o conceito de casa-total, ou recinto-total, poder-se-ia 
substituir pelo de recinto-proposição, ou probecinto” (OITICICA, 1968/1986:120) 221. 

 

 

 

marginalidade 

“subterrânea é a glorificação do sub – atividade –  
homem  –  mundo  –  manifestação  :   não como detrimento 
ou glorificação                     sim  :  como conseqüência para vencer 
a super  –  paranóia – repressão  –   impotência –  
negligêngia do viver  :  marcha fúnebre                          enterro e grito 
consciência – crítica – criativa – ativa  
necessidade – do disfarce – do surrealismo-farsa –  
do sub-sub – da redundância                  longe dos olhos 
perto do coração  :  ou da cor da ação  :  debaixo da terra 
como rato de si mesmo  : RATO é que nós somos  símbolo da flama 
enterremo-nos vivos   desapareçamos   sejamos o não do não 
o nó omitivo da não-omissão                    creomissão                  missa 
missão 
eu sou o astronauta o Brasil é a Lua cuja poeira mostrar-se-á ao mundo 
sublixo” (OITICICA, 1969/ 1986:125). 
........... 

 

Ainda em Londres, em 1969, e diante da situação que vigorava no Brasil, Hélio escreveu 

“Londucmento”, em que dizia que não teria mais lugar no mundo, e indagava: “Onde está o 

Brasil?”. Em seguida, em seus dois textos “Subterrânia”, escritos em Londres em 1969, Hélio 

realiza uma aposta de que somente a partir do submundo, da marginalidade, emergiria ou 

germinaria algo especificamente brasileiro. Enquanto a Tropicália seria um grito do Brasil para o 

mundo, Subterrânia seria um grito do mundo para o Brasil. A partir de “sub”, Hélio pensa em 

diversas outras palavras: submundo, subdesenvolvido, subterrâneo, subfraseado, subverter, 

subliminar o desejo de vender e construir, subalterno, suberguer, submergir, sublime.  

                                                           
221 Paula Braga (2007) realiza uma ressalva quanto à escolha de palavras neste texto, ao afirmar que o “lazer-fazer” 
de que falava Hélio na verdade consistia numa verdadeira “excitação da vontade (do interesse)”, com base em 
Nietzsche; tratar-se-ia de um “lazer-fazer” interessado no descondicionamento, na mobilização dos sentidos em 
conjunto, com desdobramentos para os diversos âmbitos da vida. 
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É com esta tonalidade que, de volta ao Brasil, em 1970, Hélio escreve um de seus textos 

mais contundentes: “Brasil Diarréia” (1973/ 1996), publicado em Arte Brasileira Hoje, em que 

anuncia a premência de uma nova linguagem brasileira (“o destino de modernidade no Brasil”, 

na qual o conceitual se submetesse ao fenômeno vivo, através do desbunde, do deboche ao 

sério222 . Critica as instituições convencionais (a arte, o desenho, a pintura, os espaços de 

exposição), o culto à tradição e ao hábito, o “policiamento instituição-cultural”. Em seu lugar, 

propõe um processo global, não linear, que refletisse um posicionamento radical: não se tratava 

de uma posição estética, mas sim “posições globais vida-mundo-linguagem-comportamento” 

(OITICICA, 1972/ 1996:17): 

“(...) dizer que ela [a pintura] acabou é assumir uma posição crítica diante de um fato, 
é propor uma mudança; propor uma mudança é mudar mesmo, e não conviver com 
o banho de piscina paterno-burguês ou com o mingau da ‹‹crítica d’arte›› brasileira” 
(OITICICA, 1972/ 1996:17). 
 

Em alguns aspectos, “Brasil Diarréia” seria comparável a “Proposta inicial para um 

debate” (1963) ou a “Arquitetura Nova” (1967) de Sérgio Ferro: a dimensão crítica contundente; a 

explicitação de uma situação incongruente; o inconformismo; e a busca por atuação, com a 

consciência de que a crítica deve envolver um aspecto prático. A atuação no conflito e na 

contradição aparece, nestes textos, como uma saída produtiva e repleta de denúncia. Entretanto, 

a abordagem de Hélio atingiria outras dimensões, já que considerava que o problema do Brasil 

não poderia ser tratado de maneira estritamente local, mas, sim, colocando os “valores” num 

contexto universal, de maneira a desaliená-los, como indicado pelo próprio artista: 

“Por acaso fugir do consumo é ter uma posição objetiva? Claro que não. É alienar-
se, ou melhor, procurar uma solução ideal, extra – mais certo é sem dúvida, 
consumir o consumo como parte dessa linguagem. Derrubar as defesas que nos 
impedem de ver ‹‹como é o Brasil no mundo, ou como ele é realmente›› – dizem: 
‹‹estamos sendo ‹‹invadidos por uma cultura estrangeira (cultura, ou por ‹‹hábitos 
estranhos, música estranha, etc.››) ›› como se isso fosse um pecado ou uma culpa – 
o fenômeno é borrado por um julgamento ridículo, moralista-culposo: ‹‹não devemos 
abril as pernas à cópula mundial – somos puros›› – esse pensamento, de todo 
inócuo, é o mais paternalista e reacionário atualmente aqui. Uma desculpa para 
parar, para defender-se – olha-se demais prá trás – tem-se ‹‹saudosismos›› às 
pampas – todos agem um pouco como viúvas portuguesas: sempre de luto, 
carpindo. CHEGA DE LUTO NO BRASIL!” (OITICICA, 1972/ 1996:17-18, ênfases do 
autor). 
 

Contra o que denominava como uma postura imperialista paterno-cultural, Hélio aspirava 

a uma ação mais ampla e abrangente, envolvendo os sentidos ético-político-sociais, de onde 

emergiriam as necessidades criativas. Combatia o sentimento generalizado da cultura brasileira 

                                                           
222 Em entrevista a José Guinle Filho (“A última entrevista”, 1980/ 2009), Hélio afirma, com influência de Mário 
Pedrosa, que o Brasil seria um país condenado ao moderno, não somente no sentido convencional de vanguarda, 
mas no de “invenção”; o contrário seria cair numa diluição frente aos padrões internacionais. 
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da “convi-conivência”, que consistia em uma sensação de culpa englobada pelo cinismo, pela 

hipocrisia e pela ignorância: “todos ‘se punem’ aspiram a uma pureza abstrata’ – estão culpados 

e espalham o castigo – desejam-no. Que se danem” (OITICICA, 1972/ 1996:18). Hélio pretendia 

revogar quaisquer tipos de purismos, a favor de uma ação total: 

“É preciso entender que uma posição crítica implica em inevitáveis ambivalências; 
estar apto a julgar, julgar-se, optar, criar, é estar aberto às ambivalências, já que 
valores absolutos tendem a castrar quaisquer dessas liberdades; direi mesmo: 
pensar em termos absolutos é cair em erro constantemente; – envelhecer 
fatalmente; conduzir-se a uma posição conservadora (conformismos; paternalismos; 
etc.); o que não significa que não se deva optar com firmeza: a dificuldade de uma 
opção forte é sempre a de assumir as ambivalências e destrinchar pedaço por 
pedaço cada problema. Assumir ambivalências não significa aceitar 
conformisticamente todo esse estado de coisas; ao contrário, aspira-se então 
colocá-lo em questão. Eis a questão” (OITICICA, 1972/ 1996:18). 
 

A ideia da especificidade do Brasil deveria tomá-lo como um todo, situado no mundo, 

como parte de fenômenos globais, em detrimento da convencional visão estagnada e romântica 

de um país de aspecto provinciano e colonial. O caminho para a superação do colonialismo 

demandava que se encarasse esta condição de frente: ao invés de fugir dos reais processos por 

que o Brasil passava, dever-se-ia assumi-los, ou melhor, degluti-los. Esta seria uma posição 

“construtiva”, a partir de uma ambivalência crítica. Como diria Hélio, há a necessidade de 

“mergulhar na merda”, não se podem tampar os olhar, fingir não ver. 

Retomando o que havia enunciado em “Subterrânea”, de 1969, afirma que a cultura 

brasileira efetiva e revolucionária deveria emergir de maneira oculta, clandestina, subterrânea, 

marginal, assumindo toda a condição do subdesenvolvimento a fim de se superar. Hélio percebia 

que muitas das ações ou das “reações culturais” acabavam diluídas por posturas reacionárias e 

contraditórias, estagnadas (“oficiais”), enfim, pela convi-conivência223. Por esse motivo, passaria 

a optar pela marginalidade, pela possibilidade de emergir, ou germinar algo a partir do 

“submundo”. Em vista disso, Hélio justificava que uma atuação crítica e revolucionária envolveria, 

naquele momento, “pular fora”, como uma omissão consciente, ao invés de atuar sob uma 

realidade policiada imediata. Exemplos disso teriam sido os casos de Caetano e Gil, criando 

músicas em inglês no exterior; e de artistas como Lygia Clark, Antonio Dias e o próprio Hélio. 

Enquanto o Brasil evitava se misturar com o mundo, seus grandes potenciais criativos passavam 

a ir ao seu encontro; caberia a eles criar uma “face-Brasil” no mundo.  

                                                           
223 Hélio percebia que o que deveria ter sido uma crítica ambivalente e específica, ao ser diluída e generalizada, 
torna-se extremamente reacionária. Por exemplo, a crítica da tropicália à bossa nova, para estremecer o “bom gosto” 
vigente, utilizava-se de elementos considerados cafonas. Todavia, o cafona seria posteriormente empregado como 
a glorificação de coisas do passado, que, em exagero, torna-se excessivo saudosismo, reacionarismo (a “cafonice 
estagnatária”). Até mesmo a ideia de vanguarda, viva e efetiva, acabava transformada em mera compilação pela 
crítica de arte. 
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“Não existe ‹‹arte experimental››, mas o experimental, que não só assume a ideia de 
modernidade e vanguarda, mas a transformação radical no campo dos conceitos-
valores vigentes: é algo que propõe transformações no comportamento-contexto, 
que deglute e dissolve a convi-conivência. 
No Brasil, portanto, uma posição crítica universal permanente e o experimental são 
elementos construtivos. 
Tudo o mais é diluição na diarréia” (OITICICA, 1973/ 1996:20, ênfase do autor). 
 

A transformação proposta por Hélio prescindia de qualquer linearidade do tempo e do 

espaço, bem como qualquer noção evolucionista: tratava-se de um ato, no espaço e no tempo 

(“aqui e agora”), capaz de engendrar consequências e mudanças (“propor uma mudança é 

mudar mesmo”). Como percebido por Paula Braga (2007), tal como na visão nietzschiana, Hélio 

parecia perceber que a única maneira de se superar o “eterno retorno” seria através da arte, ou 

seja, da criação contínua, capaz de gerar conseqüências imprevisíveis. “Oiticica conhecia o SIM 

dionisíaco transvalorador e antídoto para a sensação de aniquilamento” (BRAGA, 2007:35). Mas 

o eterno retorno não pressupõe um tempo cronológico, mas, sim, um tempo em que o passado é 

uma “fonte de um vir-a-ser”. Assim, muito embora Hélio sempre se refira a uma evolução do 

Brasil (“o Brasil está condenado ao moderno”, com influências de Mário Pedrosa), segundo 

Paula Braga, esta evolução não deveria ser vista de maneira linear: antes de “sequência” seria 

“consequência”. É esta condição de impermanência que inspira o “estado de invenção” de Hélio. 

“Invenção é invenção (...) é o que não pode ser diluído e não o que será fatalmente diluído (...) é 

aquilo que está imune à diluição (...). A invenção ela gera invenção” (OITICICA, 1979/ 2009: 233-

234). Para Hélio, esta condição seria a mesma do “Artista Trágico” de Nietzsche, o qual, ao 

chegar a uma consequência, logo engendra outras, em níveis distintos, mas nunca retorna para 

repensar qualquer uma delas (OITICICA, 1979/ 2009). Não há evolução no sentido de se almejar 

um estado “superior”, mas no sentido de uma trama, de uma música: 

 “Maneiras de suportá-lo [o eterno retorno]: transmutação de todos os valores. 
Encontrar prazer não mais na certeza mas na incerteza; nem ‘causa’ nem ‘efeito’ 
mas uma criação contínua; a vontade de não conservar, mas de dominar; não mais 
esta humilde : ‘tudo é apenas subjetivo!’, mas essa afirmação: ‘Tudo é também 
nossa obra – sejamos orgulhosos dela!” (NIETZSCHE, apud BRAGA, 2007:35). 
 

Ao mesmo tempo, a postura subterrânea, nesta época, provavelmente estava 

relacionada às leituras que Hélio realizava de Herbert Marcuse, autor que teria confirmado 

algumas tendências já manifestadas pelo artista224. Nesta oportunidade, Hélio optaria por ser 

“marginal ao marginal, não marginal aspirando à pequena burguesia ou ao conformismo, o que 

acontece com a maioria, mas marginal mesmo: à margem de tudo, o que me dá surpreendente 

                                                           
224 Por volta de 1968, Hélio leria “Eros e civilização: uma interpretação filosófica do pensamento de Freud” de 
Marcuse, conforme explica em “Lygia Clark e Hélio Oiticica- Cartas 1964-1974” (1996). 
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liberdade de ação” (CLARK, OITICICA, 1968/ 1986:44). O “relax” da participação, diz Hélio, 

implica uma atitude não reprimida, que provoca um desconcerto e libera energias imprevisíveis e 

revolucionárias. Com referências a Marcuse, Hélio afirma que o artista deve agir marginalmente, 

não possuem classe social (são “desclassificados”), e exercem atividades marginais ao “trabalho 

produtivo alienante”. O subterrâneo e o marginal exercem uma força de desconstrução e de 

desterritoralização do que está estabelecido, a fim de suscitar alterações; antes de segregação, 

é encontro com o mundo: 

“(...) o trabalho do artista é produtivo, mas no sentido real da produção-produção, e 
não alienante como os que existem em geral numa sociedade capitalista. Quando 
digo ‘posição à margem’ quero algo semelhante a esse conceito marcuseano: não 
se trata da gratuidade marginal ou de querer ser marginal à força, mas sim colocar 
no sentido social bem claro a posição do criador, que não somente denuncia uma 
sociedade alienada de si mesma mas propõe, por um posição permanentemente 
crítica, a desmistificação dos mitos da classe dominante, das forças de repressão, 
que além da repressão natural, individual, inerente à psique de cada um, são a 
‘mais-repressão’ e tudo que envolve a necessidade da manutenção dessa mais-
repressão” (CLARK, OITICICA, 1968/ 1996: 74-75). 
 

Neste contexto, o “experimental” assumiria um papel extremamente construtivo e 

revolucionário, pois, ao “assumir o consumo sem ser consumido” (OITICICA, 1972/ 2009:107), 

não mais se importava em criar o “novo”, que acabaria fixo e deglutido: tratava-se agora de 

“mudar o valor das coisas” 225, através de um processo de desmitificação. O novo “herói” que 

emerge daí (“seja marginal, seja herói”), não realiza o mito – que seria a fundação do que já 

existe, que já foi executado pelos “deuses” – mas “funda” justamente o que não existe, num 

processo que implica igualmente um “auto-fundar-se” (BRAGA, 2007). Por isso, neste momento 

as propostas de Hélio se tornariam cada vez mais inconclusas e abertas a uma participação e 

apropriação despreocupada, ao desconhecido e ao acaso. Com referências a Nietzsche (“The 

Will to Power”)226, Hélio afirma que, ao invés de obras a serem multiplicadas e reproduzidas, a 

“invenção” seria a obra que se realiza no instante não repetível. É neste momento que assume o 

exercício experimental da liberdade em sua plenitude: seria como dizer “SIM” e abordar a vida 

como uma variação de “SIMS”, a fim de evitar a anulação e a diluição, como diria Hélio, ao 

referir-se a Nietzsche227. Seria como uma vontade criadora que não se mobiliza por diretrizes 

quaisquer, mas que pulsa, tal como um rizoma, desconstrói valores e abre possibilidades novas: 

“Os fios soltos do experimental são energias q brotam  
para um número aberto de possibilidades 

                                                           
225 Em “Experimentar o experimental”, Hélio faz referência a frase de Yoko Ono: “criar não é tarefa do artista. Sua 
tarefa é a de mudar o valor das coisas” (OITICICA, 1072/ 2009:108).  

226 No texto “De Hélio Oiticica para Biscoitos Finos” (1979). Acervo HO. 

227 Vide “Lygia Clark e Hélio Oiticica- Cartas 1964-1974” (1996: 242, carta de 10/10/1974). 
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no brasil há fios soltos num campo aberto de possibilidades: 
por que não explorá-los?”(OITICICA, 1972/ 2009:109). 
 

Esta riqueza conferida pela incompletude através desta postura “subterrânea” nos 

remete ao conceito de fragmento e rizoma presente em Deleuze: “(...) o Fragmento semeia a 

dúvida. Ele pode ser um pedaço, uma etapa ou um todo, inclusive, o contrário de si mesmo. O 

acaso se instala” (JACQUES, 2003:44). O espaço do fragmento é o do “não-lugar, o lugar do 

meio, o local deslocado, em suspensão, transitório, em construção” (JACQUES, 2003:47). Por 

outro lado, “um rizoma não começa nem conclui, ele se encontra sempre no meio, entre as 

coisas, inter-ser, intermezzo” (DELEUZE, GUATTARI, 1995:3). Em ambas as noções, 

sugestiona-se a importância do incompleto, do processo, em detrimento de modelos e sistemas 

formais fechados e conclusos.  

A noção de tempo diferido, ao contrapor-se ao tempo real e renunciar à linearidade 

temporal, pressupõe um entrelaçamento entre passado, presente e futuro. O tempo só é 

mensurável quando constituído como algo homogêneo. Em contrapartida, o tempo diferido nos 

alude a um tempo cíclico que muda continuamente, que se repete e não retorna ao mesmo, mas 

se constrói em movimentos espiralados. “É o tempo da repetição sem volta ao mesmo, e sim 

volta ao outro” (JACQUES, 2003:50). A noção de fragmento, por estar amarrada à temporalidade, 

envolve essa concepção de repetição diferente, segundo a qual o que muda não é o objeto em si, 

mas o olhar que o contempla, conforme as concepções de Deleuze. Isto significa dizer que esta 

noção de diferença não se baseia em variações sob uma mesma categoria conceitual. A 

diferença que envolve a temporalidade engendra um desvio; é uma diferenciação no interior da 

ideia.  

Os conceitos de fragmento e labirinto se completam. Labirinto é antes um estado 

sensorial do que uma forma rígida. É o espaço da vertigem, do movimento, da música e da 

dança, da embriaguez, enfim, de um estado que tende ao dionisíaco. Manifesta-se através da 

incerteza dos jogos. Já o rizoma cresce no meio, entre outras coisas, infiltrando, preenchendo 

seus vazios, suas brechas; trata-se de um brotar que é transbordamento – é “subterrâneo”. O 

rizoma também implica a ideia de falta do lugar próprio, pois aflora nos meandros do espaço 

instituído alheio: “(...) ao se desterritorializar, não está mais ligado a uma terra precisa, mas a um 

território que passa a ser móvel” (JACQUES, 2003:141). À diferença de uma árvore, que 

pressupõe enraizamento e fixidez, o rizoma sugere movimento; não é um modelo ou sistema fixo, 

de ordem e hierarquia, mas se comporta como uma rede, heterogênea e assimétrica, que se 

conecta em qualquer ponto, ao acaso e em meio caótico. Como se vê, em todas estas 
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concepções verifica-se a substituição do que poderia ser único, fechado e homogêneo por um 

movimento múltiplo e heterogêneo, e por isso mesmo aberto e passível a transformar-se.  

Ora, Michel de Certeau (1994) nos explica o aspecto fortuito prescrito pela prática 

cotidiana a partir das diferenças e relações que estabelece entre estratégia e tática. Estratégia 

pressupõe a definição de um alicerce, de um lugar próprio no qual possa administrar suas 

relações com uma exterioridade distinta. Por outro lado, a tática não possui um próprio, mas 

aflora a partir do outro, permeando solo alheio, e agindo de maneira fragmentada. Envolve a arte 

ou a aptidão de tirar partido da ocasião, de tomar de empréstimo o território de outrem, para nele 

semear suas ações. São práticas que brotam de operações disjuntivas, de rearticulações; 

surgem como uma dissonância no interior de algo que se mostra coeso e coerente. Criam uma 

arena que joga com as maneiras de utilizar a ordem imposta do lugar, de modo a atuar em suas 

brechas e gerar alterações neste espaço, através da instauração de uma pluralidade, da 

antidisciplina, de um movimento inventivo e inovador. Na medida em que jogam com este 

território que não era próprio, também desfazem o jogo do espaço instituído por outrem. A lógica 

do espaço é rompida por meio das práticas cotidianas no lugar, e é desta maneira que os 

“dominados”, que não têm um “próprio”, constroem sua resistência: 

“O ‘próprio’ é uma vitória do lugar sobre o tempo. Ao contrário, pelo fato de seu 
não-lugar, a tática depende do tempo, vigiando para ‘captar vôo’ possibilidades 
de ganho. O que ela ganha, não o guarda. Tem constantemente que jogar com 
os acontecimentos para os transformar em ‘ocasiões’. Sem cessar, o fraco deve 
tirar partido das forças que lhe são estranhas. Ele consegue em momentos 
oportunos onde combina elementos heterogêneos” (CERTEAU, 1994:46-47). 
 

Muito provavelmente seria com esta consciência que, a partir de 1970, Hélio mudaria de 

“tática”, passando por um processo de desmitificação e de escolha por uma produção marginal e 

subterrânea228. No lugar de Tropicália, Hélio propõe “Subterranean Tropicalia Projects” (parte 

dos Newyorkaises), em que não pretendia invocar uma imagem do Brasil, ou qualquer 

experiência mítica ou ritualística – já que correria o risco de ser absorvida pelo mercado, 

transformada em algum tipo de opressivo de “folclore”: seus espaços e suas proposições 

tornam-se cada vez menos prescritivas e mais abertas ao espontâneo. Do mesmo modo, 

também re-propõe o Parangolé ao afirmar que sua vivência não deveria mais implicar a 

repetição ritualística de um mito e tampouco a concepção de um outro mito como um objetivo 

fixo. Hélio buscaria precisamente “um não teatro, um não ritual, um não objeto, um não-mito” 

(OITICICA, 1979/ 2009:227), de modo que talvez pudesse se falar em “fantasia”, como uma 

                                                           
228 Considerando-se que Hélio realizava freqüentes referências a Nietzche, e algumas a Deleuze, em especial as 
leituras que este faz daquele. 
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“invenção gratuita” e uma “improvisação trivial” 229. Ao mesmo tempo, ao afirmar que a música 

seria uma síntese da conseqüência da descoberta do corpo, Hélio também transitaria do samba 

para o rock, como algo mais universal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
229 Entrevista a Ivan Cardoso (1979/ 2009). 

  

 

   

                                                                               

 

fig. 75 [esq. e dir.] 
Hélio Oiticica, 

Newyorkaises, 
Subterranean 

Tropicalia 
Projects.  Fonte: 

Programa HO. 
 

Maquetes para 
Penetráveis PN10, 

PN11, PN12, 
PN13, Nova 
Iorque, 1971 

Fotomontagem de 
Hélio Oiticica 

como parte de 
Subterranen 

Tropicalia 
Projects: 

Babylonests; 
Poema Subsisto, 

de Augusto de 
Campos; Nordeste 

do Brasil  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
fig. 76 [esq. e dir.] 

Hélio Oiticica, 
Newyorkaises, 
Subterranean 

Tropicalia 
Projects.  Fonte: 

Programa HO. 
 

Maquete para 
Penetráveis PN15, 
Nova Iorque, 1971 

Maquete para 
Penetráveis PN16, 
Nova Iorque, 1971 
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Em um de seus penetráveis (PN16), completamente pintado de preto, Hélio evoca o 

“NADA”: trata-se do exercício do não-espetáculo, da estrutura não-ritualista e da não-significativa, 

livre de conceitos metafóricos ou buscas por interpretação230. 

Por outro lado, Hélio também desenvolve algumas ideias que já havia anunciado em 

momentos anteriores, que consistem em sua intenção de apropriar-se de elementos das ruas, de 

terrenos baldios, de coisas do mundo; de chamar o público a participar destas coisas. “Museu é 

o mundo; é a experiência cotidiana” (OITICICA, 1966/ 1986:79) tornar-se-ia um de seus 

principais lemas. O mundo de Hélio seria o próprio cotidiano. Aparentemente retomando a ideia 

de Merleau-Ponty, de que “existiriam tantos espaços quantas experiências espaciais distintas”, a 

proposta “Delirium Ambulatorium” (1978-1980) teria o sentido de caminhar pela cidade (as 

“quebradas do morro”) a esmo, para dela se apropriar; seria como um “dreamtime” na cidade 

(BRAGA, 2007), como uma possibilidade de transformação da percepção urbana. O indivíduo 

perceberia o mundo tal como num labirinto de suas primeiras propostas, como uma descoberta – 

uma errância delirante, descondicionada de rituais fixos. Como diria Hélio, tratava-se de uma 

“contínua meditação dos momentos transitórios de vida criação”, uma meditação sobre o solo 

urbano231, em que a “meditação” aparece como uma maneira de “integrar corpo e mente” de 

maneira “topológica”: 

“Mesmo depois do ‘processo de desmitificação’ o parangolé continuará 
associado à expressão coletiva, que culmina com a expressão do Mundo-Abrigo 
– novamente fundação do espaço – e do homem que o habita, inventor, que 
busca o novo vivendo segundo uma ética e uma estética do ‘instante e do gesto’, 
que ‘faz o novo no dia’, no cotidiano” (BRAGA, 2007:170). 
 

É possível entrever uma semelhança entre o “Delírio Ambulatório” de Hélio e o passeio 

do flâneur pela cidade, como descrito por Baudelaire pela cidade. Esta similaridade não seria 

fortuita, já que Hélio havia sido leitor assíduo de Baudelaire desde bastante jovem (SALOMÃO, 

2003). O flâneur de Baudelaire, tal como descrito por Walter Benjamin, “‘passa tempo’ nas ruas, 

vive a cidade, está alheio à ordem e à lógica do sistema capitalista, está à margem” (D’ÂNGELO, 

2004); como afirmaria o próprio Benjamin (1989:199 e 2533): “A ociosidade do flâneur é uma 

demonstração contra a divisão do trabalho (...). Na base da flânerie encontra-se, entre outras 

coisas, a pressuposição de que o produto da ociosidade é mais valioso que o do trabalho”.  Este 

paralelo também é observado por Wladimir Garcia (2003), para o qual Hélio simpatizaria com a 

ideia de alimentar-se de restos, para, assim, “copular com o mundo”: “Ele opera uma inversão 

icônica: a desublimação do canônico e a sublimação do resto. De certa forma ele usou o 

                                                           
230 Vide texto “about PN16” (1971), em Projeto Hélio Oiticica, 1996. 

231 Vide “Manifesto Caju”. 
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desprezado para interferir no domínio do que despreza” (GARCIA, 2003:7). Ora, para Walter 

Benjamin (1989), a caminhada na cidade, pelo flâneur, seria a própria consumação de um sonho 

humano do labirinto; “(...) é no labirinto da cidade, o mais novo e mais inexplorável dos labirintos. 

Através dela se imprimem na imagem da cidade traços ctônicos até então desconhecidos” 

(BENJAMIN, 1989:224). Este percurso pela cidade permitia ao flâneur ver o mundo, sentir-se em 

casa em todo parte: “Em nosso mundo uniformizado, é ao lugar em que estamos, e em 

profundidade, que precisamos ir” (BENJAMN, 1989:221).  

A caminhada pela cidade, nessas concepções, emergiria como um ato significador, 

pois nos remete à realização espacial do lugar, haja vista que, além de efetivar as possibilidades 

já definidas pela conformação espacial, o pedestre completa e atualiza algumas delas, através 

de sua experiência. “O caminhante transforma em outra coisa cada significante espacial” 

(CERTEAU, 1994:178). É fora dos museus, é a “arte de ambular”, como diria Paula Braga (2007). 

“(...) o delírio ambulatório é um delírio concreto (...) 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” (OITICICA, 1979/ 2009: 231). Por isso mesmo, não seria concebível reduzir o 

percurso, a passagem e os atos a um traço, um gráfico, ou ao ponto final de chegada. Como 

também aprendemos com Bergson (2006), o tempo real e vivido não se restringe à matemática, 

e a possibilidade de ação livre, de invenção, do imprevisível, está associada à reinstalação da 

duração pura. A metáfora parece sugestiva: “(...) acaso se pode, sem desnaturá-la, encurtar a 

duração de uma melodia? A vida interior é exatamente essa melodia” (BERGSON, 2006:13). 

 Nestas experiências na cidade, o “mito-abrigo” cedia lugar ao “mundo-abrigo”, ou ao 

“mito de viver”, em que “(...) nenhuma transcendência é necessária pois o campo que abriga a 

malha de estados de invenção é o ‘corpo-ambiente: o dia-a-dia como campo experimental 

aberto’” (BRAGA, 2007:197). Segundo Celso Favaretto, Hélio não estaria propondo uma 

redescoberta das ruas, do morro, ou uma restauração das relações, mas sim estaria afirmando a 

sua “experiência inicial, isento do mito e da utopia” (FAVARETTO, 2000:221). Por isso, em 

“Mangueira e Londres na rota, Hélio propõe uma arte afetiva” (1970/ 2009), Hélio nos explica que 

a sua intenção era a de fazer uma arte que levasse as pessoas a uma “relação afetiva com o 

mundo”, o que, em Merleau-Ponty (1994), seria como a instauração de um “espaço 

antropológico”, de profunda inerência entre sujeito e espaço232. O processo de desmitificação 

                                                           
232 É interessante perceber que, para Merleau-Ponty, o espaço antropológico está presente justamente no mito, no 
sonho, na loucura esquizofrênica. “Há um espaço mítico em que as direções e as posições são determinadas pela 
residência de grandes entidades afetivas. Para um primitivo, saber onde se encontra o acampamento do clã não é 
situá-lo em relação a algum objeto referencial” (MERLEAU-PONTY, 1994:382-383). 
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seria acompanhado pelo de “mistificação”, um processo de significação de coisas que antes 

seriam abstratas: “uma coisa que era virtual (...) de repente se transformou num delírio concreto”, 

disse Hélio, referindo-se de certa ocasião que, ao apanhar fragmentos de asfalto da Avenida 

Presidente Vargas, se lembraria de uma música de Caetano (“Enquanto seu lobo não vem”). 

Naquele momento, tanto a rua quanto a música ganhavam novos sentidos. Alguns desses 

pedaços de ruas e calçadas comporiam o “Jardim Kyoto/ Gaudí”, no banheiro do estúdio do 

artista Carlos Góes. Tratava-se, segundo Hélio, da experiência de um “mito-desmistificado”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    

fig. 77 [esq. e dir.] 
Hélio Oiticica, 
Delírio 
Ambulatório.  
Fonte: Programa 
HO. 
 
Hélio Oiticica com 
pedaço de asfalto, 
na forma da ilha 
Manhattan, 
encontrado à noite 
na Av. Presidente 
Vargas, “Me faz 
pensar em Gaudí 
e Kyoto”, 1978. 

Detalhe de Av. 
Presidente 
Vargas-Kyoto/ 
Gaudí, “Jardim” no 
banheiro, pedaços 
de asfalto e 
calçadas do Rio 
de Janeiro, 1978 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 78 [esq. e dir.] 
Hélio Oiticica, 
Bólides.  Fonte: 
Programa HO. 
 
Bólide Lata-fogo, 
1966 

Contra-Bólide 
“Devolver terra à 
terra”, 1979, 
“Programa in 
Progress” 
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Essa acepção já havia sido imprimida em outras propostas que Hélio havia chamado de 

“apropriações ambientais”, em seu texto “Posição e Programa” (1966), que consistiam em 

encontrar elementos das ruas, tais como restos de obras, escombros, ao acaso e “apropriar-se” 

deles, resignificando-os. É com este sentido que Guy Brett também analisa outras obras de Hélio, 

nas quais o sentido de apropriação, ou melhor, de “re-apropriação” de coisas do mundo 

(geralmente desapercebidas) está presente, a conferir, igualmente, um outro sentido à 

percepção da cidade. São dois Bólides: uma caixa de madeira para carregar cimento, e uma 

lata-fogo, a qual poderia ser encontrada em diversos locais da cidade, a servir como sinalização:  

“(...) é a obra que isolei na anonimidade da sua origem – existe aí como que a 
uma ‘apropriação geral’: quem viu a lata-fogo isolada como uma obra não poderá 
deixar de lembrar que é uma ‘obra’ ao ver, na calada da noite, as outras 
espalhadas como que sinais cósmicos, simbólicos, pela cidade; juro de mãos 
postas que nada existe de mais emocionante do que essas latas sós, iluminando 
a noite (fogo que nunca apaga) – são uma ilusão da vida: o fogo dura e de 
repente se apaga um dia, mas enquanto dura é eterno” (OITICICA, 1966/ 
1986:80). 
 

Através destas propostas, transformava-se a percepção do espaço da cidade. As 

próprias relações e práticas do cotidiano possibilitam criação do contingente, a despeito dos 

espaços de ordem instituídos e das categorias fixas.  

 

* 

 

No início de 1970, Hélio muda-se para Nova Iorque, onde permanece por 7 anos, 

retornando ao Brasil somente em 1978. Segundo Hélio, a partir de 1968 muitos artistas teriam 

partido do Brasil, como Lygia Clark e Antonio Dias, e passavam a produzir no exterior. 

“Subterrânea”, diz Hélio, seria exatamente uma denominação para o fato de a arte estar sendo 

feita fora do Brasil; continuava, entretanto, sendo arte brasileira. Em Nova Iorque, continua 

criando propostas coletivas e cada vez mais abertas: tais como “Cosmococa Programa in 

Progress” (1974), que consistia em um bloco de Newyorkaises (“fragmentos-bloco”, como blocos 

com diversas anotações) e uma proposta: “Block experiments” CC1 e CC9. É neste momento 

que trabalharia com Neville d’Almeida nos denominados quase-cinemas, como uma mistura de 

texto e filme. “Os block-experiments in Cosmococas intensificam o congelamento da imagem e a 

atribuição de movimento ao expectador” (BRAGA, 2007:21); seriam a ideia da “nãonarração” 

(FAVARETTO, 2000). As imagens apresentadas em slides, com uma trilha sonora, dão a 

impressão de algo congelado, praticamente a afirmar que quem “vive” de fato é o participante: “O 

que possui real duração nos Block-experiments Cosmococas é o participador que está sempre 

em movimento, seja lixando unhas, seja balançando em redes ou nadando numa piscina” 



233 
 

(BRAGA, 2007:22). A ideia de “nãonarrativa” presente nesta proposta também apareceria em 

seus projetos de super-8 (cinemas sem drama, “anarração”).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

fig. 79  
Hélio Oiticica, 
Quase-Cinema, 
Block-
Experiments em 
Cosmococa, com 
Neville 
D’Almeida, Nova 
Iorque, 1973. 
Fonte: Programa 
HO. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 780 
Hélio Oiticica., 
Magic Squares, 
1977-80. Fonte: 
Programa HO. 
 
Programa in 
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Posteriormente, no final de 1970, Hélio re-propõe o “labirinto” com os “Magic Squares”, 

que ampliariam as experiências coletivas em espaços labirínticos, agora como ambientes 

públicos (jardins, praças, playgrounds) voltados para experiência da cor e da luz. Em Invenção 

da Luz (1978-80), o penetrável era composto por peças manuseáveis e móveis, e seu aspecto 

translúcido permitia efeitos de luz cambiantes. “Rijanviera” (1979), por sua vez, seria uma 

espécie de labirinto e projeto ambiental, em que o participante experimentava diferentes 

sensações com os diferentes tipos de materiais e elementos. 

Nos bólides, Hélio continuaria a apropriar-se de materiais do cotidiano, como conchas e 

terra.  Não obstante, em 1980, Hélio inverte a proposta e cria o contra-bólide “Devolver terra a 

terra”: utilizando uma fôrma de madeira, Hélio apanha terra de um local e, ao invés de colocá-la 

num contêiner, transfere-a para outro lugar, deixando “terra sobre terra”. Através desse processo, 

Hélio inaugurava o “programa in progress”, que, ao demonstrar a “gênese” da obra, recolocava a 

questão da participação, já que se revelava passível de ser realizada e repetida por qualquer um 

– repetição implicando uma ressignificação. Algo semelhante também estaria presente no 

“Topological Ready-made Landscape” e nos “Ready-Constructibles”, ao articularem materiais 

precários – os ready-mades – aos efeitos momentâneos do tempo e da ação, “como parte de um 

programa de descoberta do novo ao alcance da mão” (OITICICA, 1978/ 1996:195).   

Em diversos momentos, é possível entrever uma intenção recorrente: a de “mudar as 

coisas de lugar”, ou de “transbordar um lugar em outro” (BRAGA, 2007), que já aparecia desde 

os parangolés e a tropicália, e ressurge em outro penetrável, denominado “Nas quebradas” 

(1979), em que há novamente a sensação de andar justamente pelas “quebradas” do morro.  

 

* 

 

É possível perceber que, nas propostas de Oiticica, há um enfoque nas questões 

corporais, sensoriais, físicas, ou seja, um centramento no indivíduo, visando à sua libertação, à 

ação imaginativa e criativa, enfim, a instauração do novo. Isto não significa dizer que a instância 

coletiva não se fazia presente, já que o evento, ou a ocorrência desse tipo de arte em geral se 

realiza coletivamente. Estes tipos de propostas intentavam alterar, de uma maneira ou outra, não 

somente comportamentos, mas também ordens, hierarquias, de modo a colocar em questão 

formas condicionadas de organização da sociedade. Entendia-se que a modificação do 

comportamento individual necessariamente repercute em instâncias coletivas, já que, como 

vimos com Merleau-Ponty, a constituição individual depende do “outro”, seja este outro indivíduo, 
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um objeto, ou o espaço em sua totalidade. Como diria Guy Brett (1969/ 1986), as obras de Hélio 

possibilitavam vivências, e, sobretudo, permitiam ao indivíduo “sentir-se vivo”: 

“O trabalho de Oiticica não se constrói a partir de relações formais. Seu modelo-
guia é o Núcleo, o centro de energia. Pode ser um garrafão cheio de terra e tijolo 
moído, capas que cobrem o corpo, ou nos Ninhos, em que você deita na área do 
Éden. Intimamente ligada à ideia do Núcleo está a ideia de proteção, de abrigo, 
as quais novamente incluem as substâncias e o ser humano, fazendo uma 
espécie de solidária troca espiritual entre as duas” (BRETT, 1969/ 1986:152). 
 

Não obstante, como vimos, a instância coletiva não é atingida como uma organização 

externa ao indivíduo, mas, sim, como uma dialética indivíduo-coletivo, tal como presente em 

Nietzsche. A instância corporal e comportamental seria o “núcleo” para estes desdobramentos 

(consequências) sociais e espaciais: “o corpo e as experiências ditas sensoriais foram e são a 

ponte necessária para o INVENTOR emergir” (OITICICA, 1978/ 2009: 198).   

Demos prioridade às obras de 1960 e início de 1970, por se tratar do momento no qual 

questões sociais e políticas nacionais repercutiam na produção artístico-cultural, explicitando a 

necessidade de atuação. É o período marcado pela formação de uma vanguarda, e também pela 

atuação de Sérgio Ferro e da Arquitetura Nova no Brasil. Estes movimentos sofreriam uma 

ruptura após o enrijecimento do golpe, que determinaria a impossibilidade de ação e o exílio de 

muitos intelectuais e artistas, que, de alguma forma, encontrariam outros modos de atuação no 

exterior. Ao longo destes percursos analisados, buscamos compreender a maneira como Sérgio 

Ferro e Hélio Oiticica abordavam as questões de espaço-tempo e sujeito-objeto, em resposta ao 

contexto histórico vivido no Brasil. Estas trajetórias suscitaram diversos questionamentos, que 

constituem o substrato para realizarmos algumas reflexões, durante as considerações finais.   
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capítulo IV 

Considerações finais 

 

A forma com que elaboramos a dissertação, dividindo-a em dois capítulos principais, 

um voltado ao percurso do arquiteto, o outro ao do artista, envolveu alguns intuitos iniciais. 

Primeiramente, o de construir um olhar – ou diversas visadas – sobre as abordagens que Sérgio 

Ferro e Hélio Oiticica realizam do espaço, do objeto e da participação, através da construção 

paulatina de suas ideias. Como vimos, as propostas de Sérgio e de Hélio sempre buscaram 

responder as questões mais prementes que se apresentavam durante a década de 1960: a 

contraposição ao controle e à repressão; a apropriação do espaço, por meio da participação, do 

engajamento entre sujeito e objeto, e da indissociabilidade entre “forma” e “conteúdo”; a aposta 

na possibilidade de transformação do sujeito, do espaço e da realidade vigente. 

Por outro lado, não buscamos, ao longo do trabalho, reconhecer algum 

extravasamento entre os pensamentos de Sérgio e os de Hélio, mesmo porque os próprios 

textos do arquiteto e do artista não chegaram a estabelecer quaisquer menções explícitas. Ao 

invés disso, a sequência proposta dos capítulos intenta construir um espaço de reflexão sobre a 

arquitetura, ao possibilitar uma releitura da participação presente em Sérgio Ferro a partir das 

discussões no âmbito artístico, propugnadas por Hélio Oiticica. Neste momento, buscaremos, 

então, estabelecer entre ambos os percursos um diálogo mais direto, a fim de instigar alguns 

possíveis questionamentos e reflexões. Por isso mesmo, não há a intenção de estabelecer algo 

conclusivo, mas, sim, de tecer mais uma parte da trama, e, ao mesmo tempo, deixar diversos 

“fios soltos” para novos pensamentos. 

Como vimos, raramente existe uma coincidência entre estes discursos, o que decorre, 

em grande parte, dos fundamentos político-teóricos distintos: Sérgio era essencialmente 

marxista – embora estabeleça vínculos com diversos autores durante sua construção crítica – e 

militante da esquerda nacional; Hélio, por sua vez, era anarquista, e pautava-se em uma 

multiplicidade de teóricos que reviam a dialética materialista, desde Merleau-Ponty, passando 

por Nietzsche, Deleuze e Marcuse, dentre tantos outros.  

À luz de Henri Lefebvre (2007), a princípio poderíamos enxergar duas vertentes: uma 

de teor materialista, ou marxista, encarando a retomada do tempo histórico como tempo 

revolucionário; outra tendente às abordagens fenomenológicas, considerando o tempo como 

duração. Na primeira, o tempo aludiria ao trabalho realizado, mas trabalho enquanto 
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possibilidade de libertação; na seguinte, o tempo implicaria experiência pessoal, ou vivência, e 

também, a sua maneira, a libertação individual e coletiva.  

Não obstante, perante uma realidade da sociedade de consumo, de relações sociais 

mediadas pela mercadoria, da repressão, do espaço fetichizado e considerado neutro, e do 

tempo reduzido a dinheiro, parece-nos não ser o caso de analisar estas maneiras de (re) 

apropriação do tempo e do espaço através da participação como essencialmente divergentes, 

apesar de tomarem caminhos distintos.  A partir da reflexão sobre as relações entre os sistemas 

de ações, os sistemas dos objetos e o espaço-tempo, compreendemos que estes artistas 

aspiravam a esta re-apropriação do espaço-tempo pelo sujeito, individual ou coletivo, 

contrapondo-se à alienação e heteronomia da ação no lugar.  

Nessas abordagens, talvez o paralelo mais significativo entre Sérgio Ferro e Hélio 

Oiticica seja o modo de pensar a construção do espaço, a saber, como uma mutualidade entre 

sujeito e objeto. Com efeito, seria possível considerar tanto as propostas do canteiro de obras de 

Sérgio quanto as de “antiarte” de Hélio como “acontecimentos”, ou “eventos”, no sentido de 

Milton Santos, ou seja, como um processo de apropriação entre sujeito, espaço e objeto, 

incluindo aí a dimensão temporal, em que é possível a criação. Por isso, os “eventos” seriam 

verdadeiros fenômenos sociais, em que a ação só existe inseparada do objeto, e este somente 

adquire significação a partir do sujeito. Esta relação constitui a ideia de “forma-conteúdo”. Uma 

vez que “os eventos são todos novos” (SANTOS, 2008), a crítica à representação – na obra de 

arte e no desenho arquitetônico – adquire um sentido adicional, pois questiona a contemplação 

de algo estabelecido, ou a reprodução de algo pré-determinado. Os eventos “desautomatizam” o 

que é rígido, dissolvem o que é dado e propõem algo novo; são a possibilidade de mudança. 

Uma vez que as ações pressupõem ideias, e não são somente fatos, os eventos re-significam as 

coisas, modificam seus valores e suas funções. 

Acreditamos ser possível delinear ainda outros paralelos. Em primeiro lugar, ambos 

contrapunham-se, de saída, ao tipo de objeto compreendido tecnicamente e funcionalmente, 

segundo parâmetros progressistas, mas à revelia da presença de uma subjetividade no processo 

de criação ou de produção: desde o neoconcretismo, Hélio Oiticica visava recuperar a 

subjetividade e a expressão no “não-objeto”; ao passo que as propostas arquitetônicas de Sérgio 

Ferro (Arquitetura Nova) preocupavam-se com o trabalho (a “mão” que realiza) presente na 

produção no canteiro, em detrimento do fetichismo da mercadoria. Defendia-se a 

inseparabilidade entre sujeito e objeto no momento de criação e/ ou produção, a saber, uma 

relação imprescindível entre forma e conteúdo: em Sérgio, o produto (objeto) e a produção 

(trabalho); em Hélio, a aparência e a vivência (experiência). A partir disso, algumas condições 
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são pressupostas: a ruptura com o olhar contemplativo e com uma postura alienada perante o 

objeto; o fim do artista e do arquiteto como criadores únicos, e sua substituição pela função de 

“mediadores”, em virtude da participação coletiva.  

A desmistificação do artista, a dessacralização dos materiais e a desauratização da arte 

aparecem como um mecanismo de inclusão do participador. Em Sérgio, a dessacralização dos 

materiais aparece com um sentido tanto de denúncia – ao trabalhar dentro dos limites da 

realidade subdesenvolvida brasileira (“miserabilismo”) – quanto de valorização do saber 

construtivo popular, em detrimento de uma técnica imposta. Há uma desaurização no sentido de 

explicitar que a atividade artística pode ser realizada por qualquer um; trata-se de um processo 

de aprendizado, através da simplificação dos métodos e dos materiais. Os materiais e as 

técnicas simples são utilizados como um mecanismo de aproximação ao saber construtivo 

tradicional, de modo a recuperá-lo. Não obstante, ainda que haja uma valorização das técnicas e 

saberes populares, isto não se processa como uma simples apologia, mas como uma crítica 

implícita: há a consciência de que aqueles expressam os limites e as restrições nacionais.  

Em Hélio, os materiais também aparecem dessacralizados, pois envolvem o próprio 

momento da criação artística: “(...) quanto mais a arte confunde-se com a vida e com o 

quotidiano, mais precários são os materiais e suportes, ruindo toda ideia de obra” (MORAIS, 

1983:47). Os objetos – como nos bólides e parangolés – são sempre incompletos, a fim de 

serem preenchidos pelo movimento do espectador. Em tropicália, esta dessacralização recupera 

o sentido construtivo espacial originário, baseado no improviso e na organicidade das favelas; 

arcaico e moderno articulam-se e expressam a “imagem” do Brasil. Em delírio ambulatório, os 

restos da cidade e do mundo tornam-se passíveis de re-significação. A desauratização da obra 

de arte decorre da consciência de que “o museu é o mundo”, a arte é a vida, é a vivência criativa 

e (re) significativa. Elimina-se da obra e do processo toda transcendência: “hoje, na arte, as 

coisas valem pelo que são em si mesmas. A expressão é imanente. As coisas não são eternas, 

mas precárias. Nelas, está a realidade” (CLARK, apud. MORAIS, 1983:50). 

Sérgio didatiza o método produtivo; Hélio coloca-se como um “deslanchador” de 

vivências.  

O objeto torna-se cada vez mais aberto e menos pré-determinado pelo artista ou 

arquiteto e a posição apassivada é transfigurada em ação.  A fundação do espaço se daria como 

um desdobramento da atuação do indivíduo na matéria, e da matéria no indivíduo. Esta seria a 

“totalidade”, conforme anunciada por Milton Santos, em que se valoriza o processo, em 

detrimento do produto concebido e estático. Lembrando que o espaço que consideramos aqui 

consiste na arena de relações entre ações e objetos; não simplesmente o substrato físico, mas o 



242 
 

local praticado e apropriado, como uma intencionalidade não alienada ou heterônoma que se 

aplica à matéria. Podemos dizer que ambos contrapõem-se a um caráter instrumental do espaço, 

e propõem, em seu lugar, um palco de participação e de apropriação deste espaço. Por isso, 

posicionam-se contra qualquer comando heterônomo, e contra os atos repetitivos e 

condicionados na produção, seja pelo trabalho fragmentado na fabricação do produto, seja por 

uma sociedade regrada e de comportamentos. 

Na medida em que as relações sociais são cada vez mais influenciadas pela dinâmica 

do consumo e da mercadoria, pela penetração da lógica do objeto, tecnicizado ou enquanto 

forma-mercadoria, ocorre um distanciamento entre sujeito e objeto, sujeito e espaço, sujeito e 

mundo. Como apontado por Lefebvre (2008), durante o cotidiano, mesmo os espaços separados 

da produção (espaços de lazer) ainda encontram-se ligados ao trabalho produtivo. Neste caso, o 

cotidiano e seu “tempo livre” surgem como artifícios da produção e da reprodução do capital, 

como momentos de recuperação para o trabalho, e por isso contêm elementos de disciplina e 

conduta. O tempo do ócio, como também constata Marcuse (1975), é um tempo dominado pela 

produção. O que se verifica é uma articulação profícua entre deslocamento e dominação: o 

tempo é dividido enquanto tempo de trabalho, tempo de consumo, de lazer, de percurso, mas 

homogêneo enquanto tempo manipulado, organizado. Trata-se de um aspecto ambivalente da 

organização do espaço, do tempo, da sociedade, em função das necessidades de produção:  

“Trata-se da produção no sentido amplo: produção de relações sociais e re-
produção de determinadas relações. É nesse sentido que o espaço inteiro torna-
se lugar dessa reprodução, aí incluídos o espaço urbano, os espaços de lazeres, 
os espaços ditos educativos, os da cotidianidade etc. Essa reprodução se realiza 
através de um esquema relativo à sociedade existente, cujo caráter essencial é 
ser conjunta disjunta, dissociada, mantendo uma unidade, a do poder, na 
fragmentação (...). Ele tem esse caráter paradoxal que se tenta definir aqui: junto 
e separado. É dessa maneira que ele é concomitantemente dominado (pela 
técnica) e não apropriado (para e pelo uso)” (LEFEBVRE, 2008:49 e 53). 
 

Estas contradições do espaço exprimem seu aspecto instrumental, sua não neutralidade, 

já que se mostra passível de ser modelado e apropriado distintamente, desigualmente, por 

determinados grupos sociais, “segundo suas exigências, sua ética e sua estética, ou seja, sua 

ideologia” (LEFEBVRE, 2008:82). Sem embargo, esta instrumentalidade não pretende uma 

plataforma homogênea, vazia, euclidiana, passível de ser apropriada e ocupada 

indiscriminadamente. Este seu caráter o investe de uma tendência à compressão, à repetição, 

que vem a facilitar o controle. Enquanto rotina, condicionada à repetição, à normatização e à 

homogeneidade, atrelada a um universo mecânico e dominada pelo signo, o cotidiano acaba por 

perder seu aspecto criativo. Há um empobrecimento do espaço e do tempo apropriados e vividos, 

haja vista que o espaço e o tempo sociais são suplantados pelo espaço e tempo da mercadoria. 
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Na medida em que o espaço e o tempo sociais tornam-se reflexos das demandas de 

determinado modo de produção, as experiências cotidianas tendem à repetição. Do mesmo 

modo, o uso do espaço, que implica um emprego do tempo, tende à homogeneidade, haja vista 

que o tempo abstrato entra em vigor para definir também a vida social. O ato espontâneo e 

fortuito aparece sobrepujado pela repetição, que pressupõe fixidez e molda modos de ver e de 

agir perante o espaço e o tempo. 

Ora, tanto Sérgio quanto Hélio contestam, de alguma maneira, o tempo abstrato e 

administrado – que, no limite, é o tempo da produção – e propõem o tempo da vivência e da 

criação. É possível entrever uma tentativa de desnaturalização e desautomatização das ações e 

das relações habituais, dos padrões de comportamento de uma realidade normalizada e 

normatizada, dos espaços de controle: o trabalho alienado e o lazer administrado. Em Sérgio, 

este aspecto está presente no sentido de denunciar ou explicitar as condições degradantes do 

canteiro, e de conferir ao operário um papel protagonista na criação e na produção arquitetônica. 

Já em Hélio, há um esforço por revelar as imagens e as coisas como constructos do homem, a 

fim de revogar uma suposta estaticidade e fixidez do mundo; processa-se um “deslocamento das 

relações óbvias”.  O sentido de “estar no mundo” implica, assim, descobrir-se como um ser de 

ação e de transformação, à revelia de regras quaisquer – aspecto que se explicita nos 

parangolés. Trata-se de uma compreensão do homem como o centro do movimento; a arte 

ambiental explicita que o mundo é cambiante, que a realidade pode ser alterada.  

Em ambos, a postura passiva transfigura-se em ação. 

Sem embargo, faz-se necessário pontuar suas singularidades. Em primeiro lugar, 

parece haver uma distinção entre um tipo de abordagem que invoca forma de representação da 

realidade (a luta de classes, a revolução), e outro que busca alçar a percepção primeira no 

mundo, uma ligação cósmica, não mediada, do individuo com o real. A abordagem 

fundamentalmente marxista de Sérgio Ferro leva-o a considerar duas questões principais: o 

sujeito aparece enquanto classe social composta pelo operário da construção civil, em 

contraposição a uma classe dominante, proprietária dos meios de produção; e o objeto 

arquitetônico enquanto forma-mercadoria produzida pelo sistema capitalista. Sua crítica 

contrapõe-se a uma situação vigente – a alienação do trabalhador, a exploração no canteiro, a 

produção separada da criação, o fetichismo da mercadoria – que expressa a luta de classes, 

presente tanto no canteiro de obras quanto no objeto construído. Isto aparece mais claramente 

no projeto para a residência Juarez Brandão Lopez, em que cada marca do trabalhador (o 

vestígio ou a “trace”) emerge em confronto com a dominação durante o processo construtivo, no 

âmbito da produção, e com certos hábitos e valores burgueses, no âmbito do objeto produzido. 
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O quarto da empregada destacado em vermelho seria simbólico nesse sentido: expressava e 

denunciava esta luta de classes; representava a classe oprimida (os empregados) em embate 

com uma classe dominante (os proprietários). A luta de classes aparece na construção (no 

processo), como uma tentativa de re-apropriação do saber por parte dos operários; mas também 

aparece no objeto, que rompe com padrões existentes, muda o valor das coisas, e aspira igualar 

as classes. 

Em Hélio, o sujeito é essencialmente individual/ coletivo, corporal, o que não significa 

negligenciar a esfera sociativa; não obstante, esta coletividade aparece com um sentido 

nietzschiano, como uma re-conexão com o “mundo”. Mas é a partir do corpo que emanam o 

espaço e as relações com os objetos; estes, por sua vez, pretendem romper com quaisquer 

formas de controle, não possuem um significado a priori. O objeto não pressupõe um produto, 

mas implica um movimento contínuo, em que o que vale é o processo. Como sugere Frederico 

Morais (1983), o artista seria uma espécie de guerrilheiro, e a arte uma emboscada; “atuando 

imprevistamente, onde e quando é menos esperado, de maneira inusitada (pois tudo pode 

transformar-se, hoje, em arma ou instrumento de guerra ou de arte), o artista cria um estado 

permanente de tensão, uma expectativa constante” (MORAIS, 1983:48). Através de situações 

inusitadas e indefinidas, o espectador-participante encontra-se obrigado a agir, a tomar iniciativa, 

a criar. Não se trataria, portanto, de uma guerra ou de uma luta convencional, em que as 

posições e as regras aparecem bem delimitadas. Tampouco haveria um objetivo fixo a ser 

alcançado, uma vez que o acaso e o aleatório entram em jogo: 

“Participar de uma situação artística hoje é como estar na selva ou na favela. A 
todo momento pode surgir uma emboscada da qual só sai ileso, ou mesmo vivo, 
quem tomar iniciativas. E tomar iniciativas é alargar a capacidade perceptiva, 
função primeira da arte” (MORAIS, 1983:49). 
 

Ao invés do espectador perante uma obra de arte, Hélio advoga a favor da antiarte, 

que envolve o participador e convida-o a atuar no objeto, segundo um processo de 

transformação mútua. Buscava-se recuperar a “experiência” do indivíduo, o processo criativo e 

um “estado de invenção”. Espaço e tempo são considerados em conjunto, a desdobrar-se 

durante a vivência do sujeito. Nestas experiências, o corpo aparece como o núcleo das 

transformações espaciais, individuais. A partir da noção do não-objeto e da antiarte, tencionava-

se revogar todos os sentidos de função e categoria, significações convencionais, mediando as 

relações entre sujeito e objeto, a fim de instaurar o próprio momento de fundação desse sentido. 

Somente a invenção é imune à diluição. A revogação de qualquer postura contemplativa 

pretende revelar ao indivíduo o seu estar no mundo como centro motor da ação; a imanência do 

ato ao mundo. A descoberta de si é a descoberta de sua inerência ao mundo. Todos os sujeitos 
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são iguais porque tem em si a potencialidade da invenção. A união entre espírito e matéria, entre 

sujeito e objeto seria efetivada através da expressão, como um sopro ou um toque na matéria, a 

conferir-lhe vida interior. 

No que concerne ao espaço-tempo na produção, podemos entrever em Sérgio dois 

momentos díspares, pressupostos pela “estética da separação”: um da criação, do imprevisto, do 

improviso “jazzístico”; outro, seja como for, ainda amarrado ao tempo da produção, ou seja, da 

linearidade e da simultaneidade produtiva. Identificamos que o primeiro seria o tempo do 

“trabalho livre”, da liberdade criativa, mais próximo ao artístico, como imaginava Sérgio; 

enquanto o segundo envolveria um processo mais racional, próprio do ofício e da produção 

manufatureira. É possível compreender estas diferenças a partir da dupla acepção que Henri 

Lefebvre (2007) realiza da produção marxista: a primeira, num sentido amplo (lato sensu), 

implica o homem ao produzir sua própria vida, sua história, sua consciência, seu mundo; porém, 

a outra, mais precisa (stricto sensu), circunscreve-se à produção de produtos, ou à fabricação de 

objetos, e consequentemente, ao trabalho. Para Lefebvre, a produção no sentido marxista 

sempre une sujeito e objeto, mas numa sequência que pressupõe uma finalidade, um objetivo 

final (o objeto a se produzir). As atividades são orientadas nesse sentido, as relações 

intersubjetivas se estabelecem para alcançar aquele fim; as espacialidades são simultâneas e 

sincronizadas; as temporalidades são sucessivas e encadeadas. Toda esta forma é inseparável 

da finalidade e da funcionalidade, a satisfação de uma necessidade, e de uma estrutura de 

relações. Há uma racionalidade do espaço que prescinde da ação humana, mas define a 

racionalidade da ação.  

Sérgio Ferro parece transitar entre essas duas significações: uma mais ampla, e outra 

mais restrita: tenciona recuperar as relações humanas e a liberdade de trabalho, ao mesmo 

tempo em que se mantém amarrado à racionalidade do ofício. Realiza um esforço para 

aproximar os sentidos de “obra/ obra-de-arte” (trabalho artístico) e de “produto” (trabalho 

repetitivo) – noções discutidas por Lefebvre – ou melhor, para recuperar a possibilidade de 

criação artística no trabalho operário. Esta ambiguidade nos suscita uma questão: de que 

maneira possivelmente ocorreria a transformação do espaço, em Sérgio, tendo em vista que o 

trabalho em seu canteiro de obras de alguma forma ainda reproduz a lógica das relações de 

produção vigentes? Ou ainda, como se poderia pensar o trabalho livre na arquitetura, que 

inevitavelmente envolve produto e produção no stricto sensu, em especial, a produção 

manufatureira no sentido capitalista? A aporia que emerge da abordagem de Sérgio parece 

provir do fato de que a arquitetura, seja como for, deve ser considerada somente sob o aspecto 

de produto, e por isso envolve toda a racionalidade e instrumentalidade produtiva, apesar dos 
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“eventos” possibilitados pelo improviso no interior das equipes. Por outro lado, Sérgio sugere 

encarar a arte (a pintura) como uma “obra” – um dos únicos redutos de “trabalho livre” – antes 

mesmo de considerá-la um produto, ainda que admita que a “obra de arte” acabe por tornar-se 

mercadoria.  

É curioso notar que a crítica à representação presente em Sérgio Ferro aparece aí em 

termos sutilmente distintos da crítica empreendida em âmbito artístico. Vale lembrar que a crise 

do objeto ocorria como resultado do combate à arte enquanto representação de “coisas” 

existentes no mundo ou na mente do artista – de algum modo pré-concebidas – e que 

pressupunha um olhar contemplativo do espectador. Nesta arte, havia uma divisão entre a mente 

criadora do artista e o olhar passivo do espectador. O não-objeto defendido por Ferreira Gullar e 

por Hélio Oiticica, em contraposição, não pretendia representar algo externo a si. A antiarte por 

excelência envolvia justamente a expressão e a criação (e por que não dizer o estético), que não 

teriam outro intento senão o de instituir-se enquanto ato inventivo pleno, acionando 

concomitantemente sujeito, objeto, espaço e tempo. Por outro lado, na crítica ao desenho que 

vemos sendo empreendida por Sérgio Ferro no âmbito da arquitetura deste momento, combatia-

se a representação como determinação ou prescrição de um objeto ainda a ser construído; um 

objeto concebido por uma mente distanciada da produção, que “desenha na prancheta”, e, por 

isso mesmo, não age efetivamente na matéria.  

Ambas as críticas indicam a premência de se restabelecer um laço entre sujeito e 

objeto no ato mesmo da expressão, em detrimento de qualquer dicotomia entre o ato criativo e 

uma postura apassivada, de algum modo contemplativa. Sem embargo, a sutil diferença 

interpretativa da representação por parte de Sérgio Ferro talvez tenha influenciado o fato de 

considerar, enquanto artista plástico que também é, a pintura (mesmo representativa) como a 

verdadeira expressão do trabalho livre. As citações parecem sugestivas: “Há que ativar as mãos, 

`metê-las na massa’, e vigiar de dentro. Pintar, por exemplo” (FERRO, 1976:146), e, em outra 

ocasião: 

“de certo modo, só no nível do desenho que precede o desenho para a execução 
tem movimento e realidade. Sem ironia, não é senão como desenho, no domínio da 
pintura (ou da escultura, se houver maquete), que pode a arquitetura ser levada a 
sério. No pólo oposto, o desenho (aí exclusivamente desenho para a execução) 
aterra sobre o canteiro e permanece idêntico a si mesmo durante todo o movimento 
da produção, envolve seu corpo de matéria como que sem o tocar. Forma: não se 
dilui na sua substância: a paralisia que a separação do pensar e do fazer obriga ao 
desenho da obra – paralisia que é mais uma face do despotismo – impede qualquer 
metabolismo. No desenho, o desenho continua em si, opaco e obtuso” (FERRO, 
1976:173-174). 
 



247 
 

A arte seria considerada uma produção artesanal, enquanto a arquitetura, uma 

produção manufatureira (FERRO, 1989). “(...) tudo que é feito com um grupo no canteiro, na 

pintura é feito sozinho” (FERRO, 2000/ 2006:292). Com base na “Teoria Estética” de Adorno233, 

considera que a pintura ainda contém um resquício de liberdade ou de trabalho livre, que deve 

ser defendido, muito embora apareça como uma atividade ainda reservada a privilegiado. Por 

isso, com a consciência de que a essência do trabalho livre contido na pintura devesse ser 

aprendida pela classe operária, Sérgio didatiza o processo, ensina a fazer.  É nesse sentido que 

o arquiteto explica que sua defesa da pintura partia do mesmo princípio postulado no canteiro de 

obras: em ambos confere-se uma prioridade ao processo formativo do indivíduo. A obra deveria 

ser didática, ao ensinar o processo de feitura e capacitar o sujeito. “A pintura se torna 

fundamentalmente aberta, como forma e pensamento. Envolve, em todos os níveis, a 

participação criadora do espectador” (FERRO, 1989:7). A pintura defendida por Sérgio apropria-

se de todos os meio possíveis (por isso sua semelhança à “arte pop”), mas como instrumento de 

denúncia e conscientização. Dispõe de todos os métodos para ensinar ao espectador que ele 

também seria capaz de realizá-la; as citações de outras obras de arte são consideradas 

necessárias ao aprendizado artesanal. “Propor o novo”, em Sérgio, aparece como “negação do 

velho”, como explica em “Por que variações em torno de Michelangelo?” (1989); por isso, 

tenciona-se desmistificar a ideia do “pintor genial” e romper com a idéia de talento, a fim de 

generalizar a obra de arte, a qual poderia ser uma das dimensões do trabalho. Contesta-se o 

que considera como a autonomia da arte, ou arte autista, e valoriza-se a mensagem a ser 

transmitida, como explica Sérgio em “Sobre os passos da paixão” (1989).  

Como se vê, em Sérgio, a questão, na arte e em arquitetura, é a “produção”: todos 

podem produzir, aprendem o ofício e recriam-no; sem embargo, em certo sentido trata-se de 

uma criação dentro de moldes produtivos e racionais da realidade vigente. Com base nas 

acepções de Lefebvre (2007), poderíamos dizer que, aparentemente, havia certa oscilação 

trabalhar ainda nos limites de certa “reprodução do espaço”, que implica o espaço concebido, 

presente em certo modo de produção; e a criação de um “espaço de representação”, que 

envolve a vivência deste espaço dominado, numa tentativa de modificá-lo através da imaginação. 

E nesse sentido, havia ainda a reprodução do espaço vigente: 

“Uma revolução que não produz um novo espaço não realiza seu potencial pleno; 
com efeito, falha por não ter mudado a vida propriamente dita, mas apenas as 
superestruturas ideológicas, instituições ou aparatos políticos. Uma transformação 
social, para ser verdadeiramente revolucionária em seu caráter, precisa manifestar 

                                                           
233

 Ainda que para Adorno esse universo de liberdade esteja mais restrito a uma arte de grande incomunicabilidade, 

que resistiria sozinha ao mundo administrado.  
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uma capacidade criativa com implicações na vida cotidiana, na linguagem e no 
espaço – muito embora este impacto não ocorra necessariamente no mesmo ritmo, 
ou com igual intensidade, em cada uma dessas áreas” (LEFEBVRE, 2007:54, 
tradução nossa) 234. 
 

Por outro lado, poderíamos igualmente entender a proposta de canteiro de obras de 

Sérgio como uma “tática”, ou seja, como um modo de utilizar-se de padrões dominantes, e 

praticá-los, o que envolve uma re-significação e um desvio da norma. Cada “evento”, improviso 

ou acaso na produção emerge como um “modo de fazer” que re-articula e joga com a ordem 

hegemônica. A própria noção de “jazz” parece bem sugestiva, já que implica utilizar-se de 

instrumentos oriundos da tradição clássica, mas sem adequar-se a nenhum conceito estético, 

sonoridades estandardizadas, ou repertórios padronizados. “Cada músico criava o seu próprio 

som, sua própria ‘técnica vocal’, sua própria forma de expressão, em função de uma experiência 

vital e emocional” (BERENDT, 1975:114). No jazz, não há fidelidade ao “texto original”, já que o 

intérprete não seria mero reprodutor, mas “um músico que participa criativamente de uma 

realização musical” (BERENDT, 1975:117). Vale destacar, nesse sentido, que as origens do jazz 

remontam a músicas do povo, do operário, como uma re-interpretação da música branca pelos 

negros. A noção do “ragtime”, presente no jazz, implicava um “ragged time”, ou seja, um “tempo 

destruído”: a partir de elementos tradicionais, reconstruía-se um novo ritmo.  

A relação, na arquitetura, entre a linearidade e a sincronia da produção, por um lado, e 

o trabalho livre, por outro, seria, nesse sentido, comparáveis à existente entre o arranjo e o 

improviso no jazz. Ao invés de paradoxo, tratar-se-ia do problema da dialética entre a expressão 

individual e coletiva (improvisação x arranjo) no momento da execução235. O livre improviso 

individual não deveria sucumbir à aleatoriedade da realização coletiva: as diferenças individuais 

sempre compõem parte de uma totalidade ou estrutura coletiva. No jazz, “(...) a total liberdade de 

expressão individual não significa perda do rendimento coletivo” (BRUBECK, apud. BERENDT, 

1975:123).  

Em certa medida, o jazz de Sérgio teria como equivalente o samba e o rock de Hélio: 

sintetizam a ideia da obra aberta, do improviso, do acaso. De maneira semelhante, enquanto 

espaço em construção, a abóbada de Sérgio se aproximaria do parangolé de Hélio, por 

                                                           
234 “A revolution that does not produce a new space has not realized its full potential; indeed it has failed in that it has 
not changed life itself, but has merely changed ideological superstructures, institutions or political apparatuses. A 
social transformation, to be truly revolutionary in character, must manifest a creative capacity in its effects on daily 
life, on language and on space – though its impact need not occur at the same rate, or with equal force, in each of 
these areas”  
235

 Não obstante, vale ressaltar que é justamente este aspecto do jazz de aparentar uma grande libertação, mas, na 

verdade, estar amarrado à racionalidade convencional, que levaria alguns críticos – como Theodor Adorno – a 
considerá-lo uma falsa ruptura, ou uma continuidade com relação à lógica tradicional na música. 
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sintetizarem a ideia de um abrigo primordial, e da inerência entre forma e conteúdo, sujeito e 

objeto. Sem embargo, a ação que em Sérgio se expressa pelo trabalho livre na produção, e que 

implica certa articulação entre improviso e linearidade do espaço-tempo produtivo, em Hélio 

adquire diversos sentidos: desde a espontaneidade da dança, até o devaneio do crelazer, e a 

experiência aberta do suprassensorial. A libertação, para Sérgio, é pelo trabalho, não pelo ócio 

(FERRO, 1986/ 2006). Em Hélio, a proposta do crelazer não consistia no lazer em contraposição 

ao trabalho, pois este seria o lazer alienado da produção também. Nesse sentido, é interessante 

notar que Paulo Braga (2007) compreende a anti-arte de Hélio com um duplo sentido, que 

provém da ambigüidade do termo no inglês utilizado pelo artista: “anti-work” pode significar tanto 

anti-obra de arte, quanto anti-trabalho.  

O crelazer versa sobre a própria vida, sem opressões, e pode conferir ao homem uma 

re-conexão com o mundo, não raro através de um estado “meditativo”, como sugerido por Hélio 

em diversas ocasiões. “Fundar o que não existe” implica um “auto-fundar-se”. Com os ninhos, o 

espaço transforma-se em células do habitar mínimo, uma “célula-máter”, voltada ao 

comportamento individual, que se situa no mundo e nele vive; seria ela a célula matriz voltada ao 

exercício aberto da imaginação – que, em Bachelard, seria o próprio “habitar o mundo” – distante 

da alienação do mundo opressivo. Uma Célula-Comportamento, que caminha e expande-se em 

direção ao não-proferido: 

“(...) célula, o que se multiplica no desconhecido, no não-formulado, pois 
como posso formular o comportamento individual?se a célula é aí o 

‘estar no mundo, que é ser, viver’  vida-mundo-criação, são velhas 
distinções que são uma célula: o comportamento, que realmente agora, 

nisto, cria a multiplicação ou expansão celular  faço a célula-matriz do 
Barracão; mas o comportamento e o crescimento dela é que formarão a 
célula-mãe, insubstituível – gente + tempo + a possibilidade de 

expansão  a idéia de forma e estrutura não existirá: o passado de 
‘necessidade estrutural’ cresce para o agora de ‘existência ou não’: algo 

espreita a possibilidade de se manifestar e aguarda  ultraguarda” 
(OITICICA, 1967/ 1986:117). 
 

Em Hélio, a questão espaço-temporal aparece mais claramente a partir dos bilaterais, 

dos núcleos e dos penetráveis, mas principalmente a partir dos bólides, em que a descoberta e a 

(trans) formação mútua entre sujeito e objeto estão colocados mais efetivamente. Com os 

bólides e os parangolés, inaugura-se o chamado “estado de invenção pura”. A partir dos bólides, 

tenciona-se romper com comportamentos automáticos e mecânicos, bem como suscitar novas 

significações ao indivíduo. Isto, na verdade, estaria relacionado com a própria libertação e a 

redescoberta de si mesmo, através da re-inauguração dos sentidos. A questão espacial aparece 
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em Hélio como uma possibilidade de se revogar um ponto de vista fixo e dado, ao mostrar o 

espaço e o objeto em sua ambigüidade, em suas diversas perspectivas e maneiras de 

apreensão. Rompe-se com o olhar único para inaugurar novas maneiras de ver; revoga-se o 

dado para instaurar possibilidades abertas. Criava-se a própria virtualidade do espaço, ou o 

espaço em sua origem, na germinação de seu sentido. Nesses termos, estabelecia-se um 

“sistema universal da origem da percepção construtiva do espaço”. Pretende-se mostrar que as 

coisas são um constructo social, portanto passível de transformação.  

O espaço seria considerado como uma dimensão que emana do corpo, uma extensão 

criadora e construtiva do espaço. O novo não surgiria a partir de algo que existe a priori, que é 

óbvio e estático: brota a partir do “informulado”, do “indeterminado”, através do movimento 

subjetivo, do cambiante, ou seja, pela duração no tempo.  A antiarte seria uma espécie de soma 

das artes: pintura, arquitetura e música. Mas a arquitetura aparece sempre móvel, cambiante, 

uma vez que se aspira recuperar o espaço em seu principio formativo, em sua ambigüidade, na 

germinação de seu sentido. Nas maquetes, explicita-se este aspecto quase escultórico do 

espaço, já que o artista “cava” e desvenda espaços. Quando construídas, não raro são 

arquiteturas labirínticas, a serem descobertas e reconstruídas, a possibilitarem a imaginação – 

como nos magic squares ou nos penetráveis. Delírio ambulatório significa uma transição para o 

próprio espaço urbano; o ato de caminhar pela cidade implica apropriar-se dela, mudar o seu 

sentido e seus valores. Seria a contínua possibilidade de se imaginar um novo espaço.   

Por isso, o espaço em Hélio ora é o labiríntico, ambíguo, a ser construído; ora é a 

“taba”, local aberto para o lazer, um campo experimental para o suprassensorial e para o 

crelazer. Em ambos os casos, tem-se sempre a perspectiva de atuação no mundo; as 

experiências que propõe são sempre a vivência de um “estar no mundo”. O estático e o 

cambiante articulam-se de tal modo que mesmo o “nada” ou “jogo”, a saber, práticas ao acaso e 

descomprometidas, repercutem desdobramentos no mundo. Em Hélio, tudo é experiência e 

vivência. Ao romper com modos de representação, espera-se retomar um estado de imanência 

do homem no mundo, sem mediações. Não se trataria, portanto, de metáfora, mas de uma 

célula-máter que envolve uma re-conexão com o mundo. 

O espaço de Sérgio, por sua vez, seria o canteiro de obras, o local do trabalho livre. A 

partir do canteiro seria possível realizar uma revolução, pois é lá que a exploração do trabalho e 

a alienação se apresentariam de maneira mais insustentável. É o local da luta de classes, e da 

busca por transformação social a partir a apropriação de seus meios de produção. Seu 

laboratório Dessin/chantier na França, diz Sérgio, seria uma tentativa de ver a historia pelo lado 

dos oprimidos; em seu ateliê em Grignan, realizava-se a proposta de um canteiro alternativo, 
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com possibilidade de discussão entre os operários, de participação 236 . Não obstante, a 

preocupação com o processo produtivo, e as dificuldades de atuação levariam Sérgio a lidar com 

a arquitetura de maneira cada vez mais restrita ao espaço do canteiro, em detrimento do espaço 

urbano, como um laboratório de experiências isoladas. Haveria, então, uma tensão entre as 

amplas perspectivas de luta de classes e transformação social, por um lado, e certo 

enclausuramento da arquitetura, em virtude da construção de um espaço, que, mais do que 

metafórico, poderíamos compreender como uma ilha de utopia.  

Nestes termos, tenderíamos a entender que a virtualidade do espaço pareceria possível 

somente durante a criação artística, o que nos suscita outra questão: de que maneira existiria 

esta virtualidade do espaço na arquitetura, uma vez que ela inevitavelmente pressupõe a 

construção, o uso e a função? A arquitetura parece envolver a arte e a produção, que de um 

modo geral aparecem separados pela divisão do trabalho; nestas condições, diz Sérgio, a 

criação estaria restrita a âmbito do desenho. Porém, o canteiro de obras proposto por Sérgio 

Ferro busca unir os dois num mesmo processo: a criação engloba-se ao ato produtivo, e a 

virtualidade do espaço se mostraria presente a partir do momento em que o operário passa a 

imaginá-lo e alterá-lo durante sua execução. Neste caso, Sérgio muda as relações de produção 

no canteiro, e estes “eventos” inevitavelmente repercutem desdobramentos em outras relações, 

já que seus operários transformam-se. O espaço criado, a saber, o objeto arquitetônico, também 

tencionava suscitar uma transmutação dos valores das coisas, uma mudança de comportamento, 

que era individual, já que envolvia o usuário, mas lançava-se sobre o coletivo, já que se 

contrapunha aos comportamentos de uma classe dominante.  

Decerto, as propostas de Sérgio nos incutem certa busca por um “tempo perdido”, 

através de uma retomada de um aspecto artesanal da produção, como um momento em que 

sujeito e objeto encontravam-se intrinsecamente unidos. Contrapondo-se à idéia de evolução 

das forças produtivas, o arquiteto afirmava que o artesanato não deveria ser considerado um 

retrocesso ou um retorno, mas uma resposta possível ao momento vivido. Do mesmo modo, o 

sujeito somente aparece, em Sérgio, pela memória da ação (“trace”), pelos resquícios, pelas 

marcas da fatura. 

Em certo sentido, poderíamos supor que esta perspectiva do anseio por um “tempo 

perdido” mostrava-se presente nas propostas iniciais de Hélio, especialmente ao aspirar pelo 

“mito”. Entretanto, o tempo de Hélio referia-se muitas vezes ao tempo da ação à margem do 

tempo linear do cotidiano, com um desvio desse tempo: desde o sublime, a duração bergsoniana, 
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 Vide entrevista a Pedro Arantes (2000/ 2006).  
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o “satori” zen-budista, ou a meditação. Com Bergson (2006), o tempo da duração acenava para 

um tempo liberto do “espaço”, no sentido em que este se coloca como o meio da simultaneidade, 

da homogeneidade, da sucessão, da divisibilidade. A duração seria múltipla, contínua, 

heterogênea, como um momento de indiscernibilidade entre o virtual e o atual, tal como 

explicado por Murilo Corrêa (2009:374): 

“O presente é puro devir, sempre lançado para fora de si e, portanto, é 
ativo e útil, confunde-se com o ser em si. Em Bergson, o presente tem o 
sentido do devir, que não se confunde com o da flecha do tempo 
espacializado ou com o tempo da história. O presente é a forma pela 
qual o ser se consome e se põe para fora de sai duração torna-se, 
assim, a realidade do próprio devir. O devir é diferenciação, atualização, 
e procede por linhas divergentes do repositório virtual (todo o passado 
coexiste com cada presente)”. 
 

Este entendimento do tempo apareceria reforçado principalmente a partir de 1970, 

quando Hélio passaria por um processo de profunda desmitificação. O sujeito tornar-se-ia um 

“artista trágico” nietzschiano, que não olha para traz de maneira saudosista, e também não 

aceita o passado de maneira conformista: é sempre propulsionado para frente; sua ação 

repercute continuamente desdobramentos em outras ações, é criação que brota criações, que 

tem consequências. A atuação do artista (propositor e participador), para Hélio, passa a ocorrer 

através do “SIM” nietzschiano, que é uma negação do mundo que não é contraposição a algo, 

pois isso já implicaria uma postura submetida: antes, seria a “afirmação”. Aniquilam-se as 

diferenças, e afirma-se que todos são iguais pelo potencial criativo. O que inicia como uma 

espacialização da obra transfigura-se ora na fundação do espaço – com os bólides, os 

penetráveis, os parangolés – ora em um transbordamento dos espaços anteriormente 

segregados – a tropicália é a favela nos espaços de elite; os parangolés levaram a mangueira ao 

museu – ou como a re-significação da totalidade do espaço urbano – em delírio ambulatório.  

A partir deste momento, se o espaço e o tempo no canteiro de Sérgio ainda pertenciam 

a uma totalidade espaço-temporal produtiva, e o sujeito emergia enquanto memória da ação, em 

Hélio, estas dimensões irrompem para fora deste tempo racional e linear, para gerar o 

acontecimento, a criação, o entre-tempo, o devir, o intempestivo. De acordo com Corrêa 

(2009:379), o intempestivo “se desvia do presente, ele escapa; no entre-tempo, o devir traça a 

linha de ruptura que arrasta o presente para uma nova terra, que arrasta a multidão em direção a 

um povo outro”. A fórmula de Nietzsche para definir o intempestivo consiste em: “(...) agir contra 

o tempo, e assim sobre o tempo, em favor (eu espero) de um tempo por vir (...)” (CORRÊA, 

2009:380). O Zaratustra nietzschiano oscila entre a memória e a vida, mas como uma libertação 

do passado e também do presente – pois ele é o que somos – e concepção do novo, do devir: 
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“Criar só se faz num tempo que saiu de seus gonzos, de seus eixos; só 
se faz em um tempo a-histórico, em um tempo suspenso, que é puro 
fluxo, gozo e jogo da diferença. A virtude é essa: a de aceitar o atual, 
mas apenas ao preço de voltar-se contra ele: reconciliando o 
pensamento e a vida por obra de um esquecimento diverso daquele 
animal, na medida em que é esquecimento do próprio passado, o 
pensamento vai fechar-se em um des-tempo que é o de uma força ativa, 
de criação, de traço do fora” (CORRÊA, 2009:372). 
 

De acordo com Deleuze (2006:211), “o devir não é história; a história designa somente 

o conjunto das condições, por mais recentes que sejam, das quais desvia-se a fim de ‘devir’, isto 

é, para criar algo novo. É exatamente o que Nietzsche chama de o intempestivo”. Este seria o 

“estado de invenção pura” proposto por Hélio. 

 

* 

 

Sérgio e Hélio tinham consciência das forças de absorção pelo mercado, e das 

diversas formas de sujeição, disciplina e repressão patentes na época em que viviam. Diante de 

uma realidade em que as forças mercantis de neutralização parecem tudo transformar em valor 

de troca; as propostas que emergiam para se contrapor à cultura da lógica do consumo cada vez 

mais estabilizada acabava sendo por ela absorvida e transformada num novo modismo. E este 

impasse, no entanto, já havia sido colocado pelo próprio Sérgio com relação à consolidação das 

propostas da Arquitetura Nova, apesar de suas intenções iniciais claramente contrapostas à 

mercadoria, ao capital, à exploração do trabalho, às questões de produção de mais-valia. Isto 

porque, como ele mesmo ressalva com relação a seu próprio trabalho, muitos de seus projetos 

acabaram por se tornar estilizados e apropriáveis como objetos de consumo; mesmo a 

“liberdade” no processo de trabalho no canteiro encontraria seus equivalentes na revisão da 

produção capitalista (estratégias pós-fordistas). Do mesmo modo, muitas das produções 

contraculturais, incluindo as de Hélio, seriam aproveitadas pelo próprio sistema e transformadas 

elas mesmas em objeto de consumo, em formas estilizadas de vida, em modismos, enfim, em 

mercadoria (o “design da experiência”). 

Por isso, a ênfase no “conteúdo”, a saber, o processo produtivo em Sérgio e a 

experimentação, ou a invenção em Hélio, tinham a intenção de fugir dessa lógica do mercado. A 

despeito das posteriores possíveis formas com que o mercado teria se aproveitado dessas 

propostas, acreditamos, aqui, que sua relevância provém da riqueza que implicavam enquanto 

“acontecimentos”, como experimentações, como apropriações do espaço-tempo, a fim de 

sacudir certa ordem vigente e buscar o novo. Nas palavras de Paola Jacques (2003), o 
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acontecimento, ou o evento, possui uma sobrevida: não se esvai com a fugacidade do instante, 

mas engendra ressonâncias no cotidiano e no mundo.  Relaciona-se com o devir e com a 

experimentação, como um movimento que possibilita um contraponto face ao fluxo da história, 

como inspirado por Deleuze (2006:218): 

“Acreditar no mundo significa principalmente suscitar acontecimentos, mesmo 
pequenos, que escapem ao controle, ou engendrar novos espaços-tempos, 
mesmo que de superfície ou de volume reduzidos. É o que você chama de 
pietàs. É ao nível de cada tentativa que se avaliam a capacidade de resistência 
ou, ao contrário, a submissão a um controle. Necessita-se ao mesmo tempo de 
criação e povo”. 
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237 Trecho de “Ondas do corpo” (OITICICA, 1978/ 2009:197-198). 

FUNDAR O ESPAÇO 

 

programa além da arte 

 

 

VANGUARDA É O DIA-A-DIA                                               se não mais existem 

movimentos-vanguardistas é porque cada um deve ser a 

VANGUARDA: ELA SE FAZ E SE DEZFAZ NO DIA 

 

ELA É  

O NOVO: 

              

              O NOVO A INVENÇÃO  

(...) 

 

O INVENTOR 

EMERGE DE MODOS DIFERENTES A CADA DIA CADA VEZ MAIS 

LIGADO A UM PROCESSO 

COLETIVISTA DE AÇÃO 

 

 

O INVENTOR INVENTA O NOVO NO DIA 

                                          DO DIA 

 

 

ELE FAZ O NOVO DIA  
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