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RESUMO: 
 
O presente texto tem como objeto discutir as questões inerentes ao espectador no cenário 
artístico contemporâneo, ao traçar elementos que discorram sobre uma possível definição 
de espectador em situação de espectador como obra. Assim, o texto busca abordar as 
relações estabelecidas na condição do sujeito/eu e os confrontos gerados pela construção 
da obra e da obra em si na relação que se estabelece a partir do confronto| encontro entre o 
eu e o outro proporcionado, neste caso, pela estadia de Hélio Oiticica no Morro da 
Mangueira, na década de 1970. 
 
Palavras-chave: espectador, arte contemporânea, outro, hélio oiticica. 
 
 
ABSTRACT: 
 
This paper aims to discuss issues inherent in the contemporary artistic scene, by tracing 
elements which discuss about a possible definition of beholder in situations like beholder as 
oeuvre. Therefore, the paper seeks to approach the relations settled in the conditions of 
subject/self and the confronts generated by the construction of the oeuvre and even the 
oeuvre itself in relation that is established since the confrontation | encounter between the 
self and the other, provided in this case, by the sojourn of Hélio Oiticica in Morro da 
Mangueira, in the 1970’. 
 
Key words: beholder, contemporary art, other, hélio oiticica. 
 
 
 
De possibilidades e afirmações introdutórias 

A chegada de Hélio Oiticica no Morro da Mangueira e, em conseqüência, na Escola 

de Samba Estação Primeira de Mangueira, ainda na década de 1960 pode ser 

apontada como ponto deflagrador de várias das questões referentes aos processos 

do artista como deslocado| deslocador dos conceitos que então regiam o campo da 

arte, como artista, obra e espectador. Tais conceitos foram desenvolvidos pelo 

próprio Oiticica, e serão também abordados e explorados neste texto.  

As estratégias de ação apontadas por HO1, em suas práticas artísticas e em seus 

próprios textos, convergem antes de tudo para uma idéia de dissolução de termos 

tão bem delimitados até então, como artista e espectador. O embate, antes 
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atenuado, daquele que contempla e daquele que produz vê-se por fim como 

realmente um ataque, a potência de artista e espectador em íntegro confronto, para 

dar lugar, então, a obra.  Talvez esteja justamente nessa proposição de diluição e 

expansão dessas linhas limítrofes, antes contornadas com grosso traço, a 

possibilidade desse compartilhar o espaço, dessa construção – não de uma outra 

realidade – mas de uma realidade possível a partir de um espaço compartilhado.   

Oiticica se propõe a erigir em meio à desordenação urbana da favela o conceito-

base de suas propostas, em especial as que partem do outro, do espectador para 

se efetivarem. Em uma rápida linha de conexão de sua produção, podemos verificar 

que Hélio parte do plano bidimensional, da pintura; passa então a desconsiderar a 

neutralidade do suporte incorporando sua matéria à obra; desloca esse suporte da 

superfície da parede e os insere no campo espacial, conferindo um aspecto 

tridimensional e convocando o espectador a estar na obra; o estar na obra configura-

se para além de um pertencer mecânico, ou mesmo motor – como já foi apontado 

por outros autores – acreditamos que o estar na obra em Oiticica é a relação 

principal de não só, tornar a experiência válida para si e para os outros, como 

também de pertencer à configuração do pensamento da obra, ativando questões 

que alargam inclusive o sentido de presença e pertencimento. Tal ação empreende 

aspecto sensório-corporal que será re-convocado nos aspectos sensoriais dos 

bólides, dos Parangolés e dos núcleos. Apesar das especificidades apontadas por 

Oiticica em cada nova etapa do trabalho, os três passam a se valer do corpo do 

espectador também proposto como espaço de obra, na possibilidade de uma 

performação deste corpo pelo espaço.  Ao romper, portanto com a questão espacial 

plana dos Metaesquemas, Oiticica absorve o espaço como um todo, utilizando todos 

seus elementos, inclusive aquele que por ele [pelo espaço] transita [o outro].  

Entretanto, o seu direcionamento a este ser – ainda indefinido, atuante como um 

freqüentador de espaços de arte, observador – é para além da ordem da pura 

manipulação, sua busca será [caso neste momento da ruptura com o plano ainda 

não seja] a da transformação deste sujeito, não só em sua nomenclatura – elemento 

tão discutido nas teorias da arte pós-moderna: espectador-participador – como 

também de uma alteração de sua condição social e política, na intenção de que, 

distanciando-se da autonomia da arte moderna, sua arte e seu “participador” 
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pudessem reflexionar e confrontar também o mundo em que se inserem, da mesma 

maneira que ele, Hélio, buscava fazer todo o tempo.  

Oiticica, engajado ainda dentro do pensamento moderno, pela necessidade de se 

afirmar como um homem do seu tempo,2 é feito também com os confrontos 

pertencente ao homem pós-moderno, fragmentado e fragmentador3, constituído de 

várias referências e transitando sempre entre a autonomia da arte – proposta 

moderna que pode ser encontrada formalmente e por influências na sua fase 

neoconcreta – e, o direcionamento para o espaço e em conseqüência para o outro – 

vertente que também se constituirá na sociedade pós-moderna, que pode ser 

observada na proliferação dos setores da economia que concentram suas práticas 

na prestação de serviços, ou seja, um direcionamento para o outro. 

Essa arte dita participativa, em curso ainda que timidamente desde a década de 

1960, ganha força com as “teorias de participação” a partir da década de 1990, em 

especial com proposições como a de uma estética relacional, do francês Nicolas 

Bourriaud e, como aquela entorno do artista como etnógrafo, proposta pelo teórico 

estadunidense Hal Foster.  É sabido que nenhuma das duas teorias acima se 

remeteram ou, até mesmo poderíamos dizer, conhecessem as proposições de 

Oiticica e de outros brasileiros engajados nesse mesmo pensamento, como Lygia 

Clark e Lygia Pape.  Isto posto, apontamos que mesmo não utilizando essas teorias 

no caso de Oiticica, uma reflexão sobre tais linhas de pensamentos permite um 

anacronismo positivo na tentativa de afirmar o caráter precursor de Oiticica. Melhor 

dizendo, corrobora a atualidade do trabalho de Oiticica em relação às questões da 

arte internacional, uma vez que as propostas por ele desenvolvidas, são quase 30 

anos mais tarde motivo de um novo olhar para essa prática que se constrói como 

condição da contemporaneidade na arte ocidental. 

Há, nos textos de Oiticica, situações que muito me agradam.  Em especial, sua 

consciência dos efeitos da experiência/conceito transformada em procedimento 

artístico.  Em entrevista concedida a Gilse Campos4 na década de 1970, quando de 

seu retorno de Londres, Hélio é taxativo ao explicar porque não acredita que seja 

positivo a transformação de suas práticas/conceitos em procedimento.  Diz Hélio: 

_ [H.O.] Para mim a participação do espectador e a introdução de 
elementos sensoriais foram importantes para a introdução de uma nova 
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forma de comportamento (que é muito mais dirigido à vida diária), e não a 
criar uma nova forma de arte.  Isso para mim não interessa, acaba virando 
objeto. 

_ [G.C.] Mas essa coisa, de participação do espectador visa vencer a 
distância psíquica entre o espectador e a obra. 

_ [H.O.] Certo, mas uma vez que a participação seja estabelecida como 
categoria, a distância psíquica passa a existir outra vez.5 

A fala de HO nos remete à questão duchampiana da ação deflagradora de novas 

possibilidades em arte sendo tomadas como procedimento, sendo revertidas em 

métodos de ação e não mais como experimentação. A condição explicitada por HO, 

coloca em evidência as práticas operadas no contemporâneo, onde para além do 

estabelecimento da prática como categoria vai levar para sua contínua renovação.  

O que Oiticica nos faz entender é que o elemento fundamental para que se “vença 

essa distância psíquica entre o espectador e a obra”, é a inocência ao se colocar 

diante dele.  Assim, a responsabilidade por eliminar essa distância é em parte do 

espectador ao se colocar em uma situação de confronto com a obra e, em parte, 

responsabilidade do artista|obra, constituindo um elemento que verdadeiramente 

confronte as verdades sustentadas pelo espectador. 

Deste modo, buscaremos relacionar as propostas de Oiticica, em especial  

Parangolé, a partir de questões relativas a arte de participação e da posição do 

artista para com esse espectador-participador.   

Territórios alargados ou diluindo as fronteiras entre eu e o outro 

Hal Foster em The artist as ethnographer, chama a atenção para a relação 

desenvolvida por Walter Benjamin ainda em 1934, para uma tomada de posição 

política por parte dos artistas.  Estes deviam estar “lado a lado com o proletariado”6, 

dessa maneira, Benjamin clama para que artistas assumam seus postos de 

contestadores, que avaliem a tomada burguesa do poder.  Contudo, Foster está 

mais interessado – e aqui nós também – no que ele chama de um novo paradigma, 

para além das tentativas de re-leituras do Artista como produtor de Benjamin nos 

fins das décadas de 1970 e década de 1980, no paradigma do Artista como 

etnógrafo. 

Depois de enumerar os possíveis paralelos entre os dois paradigmas, Foster conclui 

que ambos compartilham o mesmo risco “tanto para artistas como produtores, como 
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para artistas como etnógrafos, de um ‘patrocínio ideológico’”7, penso que talvez seja 

por essa razão que Benjamin alerta para um se posicionar ao lado, ativando talvez a 

possibilidade de trocas, e não de lideranças.  Assim, perceber a possibilidade de um 

artista como produtor ou como etnógrafo é antes de tudo, perceber a possibilidade 

de direcionamento do olhar para o outro.   

Ao tentar diagnosticar as teorias sobre esse sujeito pós-moderno, Foster discursa 

sobre a crítica do filósofo italiano Franco Rella, em The Myth of the other (O mito do 

outro, de 1978), à diversas teorias, como de Lacan, Foucault, e Deleuze e Guattari, 

dizendo que tais indivíduos “idealizam o outro como a negação do mesmo – com 

efeitos deletérios na política cultural”.8  Como posso me colocar lado a lado com o 

outro, então, se nele não me vejo? Se nele há tudo de insalubre?  Sem dúvida, que 

essa questão diluiu as noções de alteridade, contudo, acredito que esse seja um 

passo subseqüente, de onde talvez, eu só possa efetivamente me reconhecer no 

outro a partir das delimitações daquilo que não sou, ou do que ainda não me 

reconheço como, ainda que já seja.  Nesse sentido a frase do jovem poeta francês 

Arthur Rimbaud, “Je est un autre” (Eu é um outro) me parece mais do que 

pertinente, onde não me transformo conceitual ou gramaticalmente no outro, já o sou 

em primeira instância. Deste modo, Rimbaud nos leva a considerar a ação 

multiplicadora da frase, a possibilidade da constituição de diversos “eus”, tão plurais 

e potentes, esperando para serem explorados e vividos por seus outros eus. 

Toda intervenção no espaço privado – no espaço do outro – está inserido nas 

possibilidades de tomar esse espaço e esse outro de maneira impositiva e 

determinista.  Contudo, é na fronteira do pertencimento e da apropriação que 

teremos a possibilidade de estratégias menos drásticas de intervenção nesse 

espaço privado. A leitura de Hal Foster em relação aos tipos de trabalhos que se 

valem, de alguma maneira, da antropologia como matéria co-relata, nos coloca em 

um primeiro momento, frente a frente com questão um tanto delicada: a estadia – 

digamos assim – de Hélio Oiticica, no Morro da Mangueira, poderia ser entendida já 

dentro dessas práticas de cunho sociológico, desse novo paradigma do artista 

como etnógrafo, pelo menos 30 anos depois.9  

Hélio vai pela primeira vez à Mangueira em fins de 1963, convidado por seu amigo 

Jackson Rodrigues a assistir um ensaio da escola de samba10.  Explicita em seu 



19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

 

79 
 

texto, o ímpeto participativo que teve e ressalta a potência de participação que tem a 

dança e especialmente, o samba.  Impelido, talvez, por essa manifestação intuitiva e 

de participação, Hélio dará vida em 1964, ao Parangolé.  Na junção de objeto + 

participação + corpo + dança, Oiticica propõe uma espécie de coeficiente artístico ou 

de readymade sob o ângulo da constituição de um procedimento artístico  de uma 

nova possibilidade na construção da obra de arte, onde a elaboração da construção 

da obra se dá em primeiro grau na ideia.  A reflexão feita pelo próprio Hélio em 

Bases Fundamentais para uma definição de Parangolé11 aponta para a relação 

estabelecida entre comunidade e artista, não em um sentido direto, mas na 

comparação feita por Oiticica com as propostas cubistas de encontro com a arte 

negra, em uma tentativa de aplacar as freqüentes relações entre Parangolé e 

folclore.   

A relação social que se dá na entrada de Hélio na Escola de Samba Estação 

Primeira de Mangueira e em conseqüência, na favela da Mangueira, produz em 

Hélio resultados que convergem para uma observação desse ambiente: na maneira 

de se portar dessas pessoas, nas possibilidades arquitetônicas oferecidas pelos 

morros e pela escassez econômica e, na posterior transformação dessas 

observações no processo artístico.  Dito dessa maneira, poderíamos encerrar a 

discussão da inserção de Hélio na Mangueira, discutida sob o ponto de vista do 

artista como etnógrafo. Ou não, ainda! 

 

Figura 1 Mangueira.  Recorte de negativo do Documento 1982/sd, Catalogue Raisonée, Projeto Hélio 
Oititica.  Fotos de Mustafa Barat. 
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O encaixe de práticas artísticas anacrônicas a terminologias da arte contemporânea 

é sempre um caminho que deve ser trilhado de maneira suave, por ser um espaço 

de indeterminações muito grande, daí o risco de uma relação forçada, uma leitura 

parcial dos fatos.  A tarefa do autor do texto então, não se assemelha com a do 

próprio antropólogo/etnógrafo?  Deveria este manter-se isento ou de fato conhecer 

as práticas culturais executadas pela comunidade a ser estudada? Hélio não se 

propõe à neutralidade porque procura estabelecer uma relação de troca. Gostaria de 

ressaltar que nem toda situação de troca, como pode a princípio parecer, é justa.  

Pensemos que o escambo praticado pelos portugueses com os índios era uma 

relação de troca, afinal trocavam com os nativos espelhinhos por pau-brasil. Neste 

sentido, pensamos que talvez Oiticica tenha ganho mais que a comunidade com 

essa troca, se pensarmos na nova perspectiva que seu trabalho encerra a partir de 

1964.  Entretanto, a idéia seria de uma homogeneização, uma indistinção de 

classes, valores e hierarquias.  Hélio em documento escreve: 

A derrubada de preconceitos sociais, das barreiras de grupos, classes, etc., 
seria indispensável e essencial na realização dessa experiência vital. 
Descobri aí a conexão entre o coletivo e a expressão individual – o passo 
mais importante para tal – ou seja, o desconhecimento de níveis abstratos, 
de ´camadas´ sociais, para uma compreensão de uma totalidade […] O 
condicionamento burguês a que estava eu submetido desde que nasci 
desfez-se como por encanto – devo dizer, aliás, que o processo já se vinha 
formando antes sem que eu o soubesse. […] Creio que a dinâmica das 
estruturas sociais revelaram-se aqui para mim na sua crudeza […] a 
marginalização […] seria a total ‘falta de lugar social’ […] ao mesmo tempo 
que a descoberta do meu ‘lugar individual’ como homem total no mundo 
[...]12 

Esse aniquilamento das hierarquias, preconceitos e etc., não seria uma aspiração de 

Hélio a essa isenção do etnógrafo?  A ação de atravessar o asfalto e subir o morro 

catalisa a porção estrangeiro de Oiticica; sua formação ali, tão próxima, é do erudito, 

de quem fala vários idiomas, conhece vários países, transita livremente por várias 

teorias.  Hélio é um estrangeiro em relação à realidade da Mangueira e à sua 

cultura, aos seus costumes.  Hélio não é Mangueira. A Mangueira não é Hélio.  Os 

dois se encontram contudo, compartilham.    

A subida de Hélio não é per se uma ação etnográfica consciente.  Nas descrições de 

Hal Foster, os artistas que se utilizam dessa ação como procedimento artístico, 

trabalham em geral, como catalogadores, mapeadores.  Muitas vezes suas ações 

não estão ligadas à produção material, mas se apresentam através de fotografias e 



19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

 

81 
 

vídeos ou mesmo na construção de uma exposição com os materiais 

encontrados/organizados.  

 

Figura 2 Hélio com amigos na Mangueira. Recorte de negativo do Documento 1982/sd, Catalogue 
Raisonée, Projeto Hélio Oiticica.  Fotos de Mustafa Barat 

Outra possibilidade, apontada por Foster, é a da relação com a comunidade.  Ao 

interagir com os membros dessa comunidade a fim de recolher deles situações, 

objetos e memórias que possam ser reagrupadas na construção de um sentido local.  

O embate entre aquilo que é local e o pretensamente global do artista ali disposto13 

projeta-se na seleção e construção muitas vezes arbitrária da situação, construindo 

uma visão que repete os gestos de imposição e opressão exaustivamente 

executados nas relações metrópole | colônia, 1º | 3º Mundos e, pós-colonial – assim 

caracterizada por Foster. 

Em seu livro, Local/global:arte em trânsito, Moacir dos Anjos alerta para o fato de 

que o fluxo de informação é sempre hierarquizado de modo que as informações dos 

pólos produtores de cultura e difusores de informação é sempre massiva e que 

raramente se tem a resposta de como essa informação foi recebida e processada 

uma vez que não é de interesse do pólo irradiador que ela seja devolvida. Na 

tentativa então, de condensar essas duas situações vemos a proposta de Oiticica 

como uma “vitrine” desse outro cultural, presente na favela.  É bom também que se 

diga que há 30 anos os olhares – em especial no Brasil e Rio de Janeiro – não se 

voltavam como hoje para essas relações de minorias, fazendo da favela sempre e 

para sempre um ambiente apartado da vida da cidade, recluso em seus próprios 

domínios mas tomando um pequeno lugar de destaque durante o carnaval. 
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As venturas e desventuras desses moradores hoje fazem parte não só do noticiário 

na parte policial, mas também das propagandas institucionais de ONG’s 

promovedoras do esporte e cultura, e até nas novelas da Rede Globo. A pergunta 

que aqui faço é: o que desperta o interesse desse pólo de cultura dominante a 

prestar atenção nas manifestações culturais do pólo dominado? A resposta pode 

estar na pasteurização.  Justamente do que Hélio buscava se afastar relaciono a sua 

postura/atitude, uma herança modernista, antropofagia.   

Em Parangolé Poético | Parangolé Social14 Oiticica aponta para uma colaboração 

entre artistas e para uma possível diluição da criação, no compartilhar também com 

o espectador.  Em Parangolé Coletivo, a ação se efetiva e a fala de Hélio é filha de 

Duchamp e Beuys. Escreve Oiticica: 

Quando propus pela 1ª vez, a idéia do Parangolé Coletivo, quis eu, antes de 
mais nada, propor um exercício da imaginação coletiva.  Parti, logo, para a 
proposição a não-artistas (artistas no sentido profissional, já que, a meu ver, 
se proponho algo a imaginação alheia, considero que haja, em cada 
indivíduo um artista, um poder criador latente)15. 

A dimensão da possibilidade criadora do outro é também um reflexo da abrangência 

da dança e do samba. Hélio contudo propõe quase que pares antagônicos. Paula 

Braga16 em sua tese de doutoramento, fala da porção nietzchiana presente em 

Oiticica.  Encontra-se então em franco embate a porção marginalizada desse 

produtor de cultura e a porção erudita-elitizada desse mesmo produtor de cultura.  

Tal confronto é mitigado na relação de pertencimento17 cultivada como uma via de 

mão dupla. A relação é mútua. Hélio pertence à Mangueira [ainda que não seja dela 

oriundo] e a Mangueira pertence à Hélio [mesmo que pertença, ainda, a tantos 

outros].  O pertencer aqui é, antes de tudo, processo de escolha, de apontamento, 

de uma escala afetiva que determina o grau de investimento nas relações ali 

processadas. 
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Figura 3 Hélio com amigos na Mangueira. Recorte de negativo do Documento 1982/sd, Catalogue 
Raisonée, Projeto Hélio Oititica.  Fotos de Mustafa Barat. 

Considerações gerais 

Constantemente Oiticica questiona a interpolação de postos entre artista-

espectador-obra, deixando claro em alguns momentos, que no caso do Parangolé  

por exemplo, existem três posições de experimentar, ver experimentar e 

experimentar coletivamente, vendo outros que também experimentam18.  Em 

outros, Hélio procura efetivar o transbordamento das categorias, não somente das 

categorias referentes às características físicas da arte, como daquelas referentes 

aos dispositivos que dela fazem parte: “artista”, “espectador” e “obra”.   

Hélio exige – ou permite – que o usuário de suas propostas compartilhe como ele 

próprio a noção de criação da obra, não como uma colaboração na verdade, como 

uma parceria.  Em Parangolé, Oiticica não acredita que “o corpo é o suporte da 

obra” ao contrário disso, que a equação corpo + mente + proposição, isso sim é 

equivalente à obra.  Presente e ciente das alterações das relações que cercam o 

sujeito pós-moderno, desse sujeito cindido, fragmentado, oriundo de diversas partes, 

direcionador para tantas outras, o sujeito aqui não perde a noção de sujeito.  Não se 

perde o lugar/sentido de artista ou de espectador, o que há é a possibilidade de 

circular por todos estes sítios e conceitos, no entanto, sempre consciente de sua 

posição em suspensão.  Luc Ferry relaciona as questões da morte do homem ao 
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estatuto do Autor, deste ser pensado como criador; sempre seguido do artigo, “O” 

autor, sujeito definido e diferenciado, detentor de posições específicas.  Entretanto, 

na era da fragmentação deste sujeito, a certeza imposta em relação ao termo Autor 

se tornará incerteza e a incerteza, nada mais é do que a possibilidade de assumir 

diferentes posições dentro de um sistema mais ou menos reconhecível.  O próprio 

Oiticica assume a postura de participador de seu próprio trabalho ao vestir ele 

também as capas-parangolé, ao compartilhar esse espaço com o outro, ao dançar o 

samba, ao propor objetos para serem encontrados todos os dias.  Oiticica em alguns 

momentos analisa a relação com sua própria obra, espectador de si, diagnosticando 

a pluralidade de relações existentes neste sistema de alterações de posições.  O 

espectador-obra no processo de Oiticica só pode nascer/viver, então, a partir da 

incorporação de uma dialética entre sujeitos iguais e, não no processo hierárquico 
artista-receptor.  

Assim acreditamos que é a relação de pertencimento entre Hélio e a Mangueira que 

engendra a possibilidade da arte como vida. Essa junção se faz não na aceitação da 

arte como algo ordinário, mas na possibilidade de transformar todo e qualquer 

evento na vida – como as relações interpessoais – em algo que esteja no campo de 

uma interação estética, que esteja no campo do suspiro e da suspensão que a arte 

pode propiciar. 

                                                            
1 Optamos por nos referirmos ao Hélio Oiticica por HO, sigla utilizada inclusive por ele mesmo para assinar 
alguns textos.  As variantes que poderão ser encontradas são:  Hélio, Oiticica, Hélio Oiticica ou HO. 

2 COMPAGNON, Antoine.  Os cinco paradoxos da Modernidade. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999. 

3 FERRY, Luc. Homo Aestheticus: a invenção do gosto na era democrática  São Paulo: Ensaio, 1994.  O termo 
na verdade empregado por Ferry é o de “sujeito cindido” mas que perpassa a idéia deste fragmento,  dessa não-
totalidade que representava esse sujeito metafísico, completo e absoluto. 

4 Catalogue Raisonné Hélio Oiticica.  Documento 0867-70.  Projeto Hélio Oiticica, 2003. 

5 Ibid. 

6 FOSTER, Hal.  The artist as ethnographer. In: The return of the real. MIT Press, Massachusetts, 1996. Pg. 
171. 

7 Idem. Pg. 173 

8 Idem. Pg. 178 

9 Haja vista que as incursões de Hélio à Mangueira se dão na década de 1960 e que o texto de Foster será 
publicado em 1996, no livro The return o f the real. 

10 Em texto para depoimento de Hélio Oiticica, sem data.  Documento nº 1863/sd, Catalogue Raisonné. 
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11 OITICICA, Hélio. Bases Fundamentais para definição do Parangolé. Documento 0035/64. Catalogue 
Raisonné. 

12 OITICICA, Hélio. A Dança na Minha Experiência, anotação em diário 12 de Novembro de 1965.Documento nº 
0120/65. Catalogue Raisonné. 

13 Lembrando que por mais que o artista faça parte de uma comunidade globalizada e pasteurizada ela é, 
também em alguns termos, particular e detentora de características individuais, o que nos leva a idealizar um 
local relacional, em dependência de onde se observa. 

14 OITICICA, Hélio. Parangolé Poético | Parangolé Social. Catalogue Raisonné. Centro Cultural Hélio Oiticica. 
Documento 0256/66. 21 de Agosto de 1966. 

15 OITICICA, Hélio. Parangolé Coletivo. Catalogue Raisonné. Centro Cultural Hélio Oiticica. Documento 
0106/67. 08 de Julho de 1967. 

16 BRAGA, Paula.  A trama da terra que treme: multiplicidade em Hélio Oiticica. Tese de doutoramento. 
Universidade de São Paulo, 2007. 

17 KWON, Miown.  One place after another: site specific art and locational identity.  Cambridge/London: Mit 
Press, 2002.  

18 OITICICA, Hélio. Documento no.  0070.64 p-1/3  de 6 de maio de 1965. In: Catalogue Raisonée. Centro 
Cultural Hélio Oiticica. Rio de Janeiro. 2002. 
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