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RESUMO: 
 
A dissertação de mestrado “Catiti catiti, na terra dos brasis”, escrita em 1980 pela artista 
Lygia Pape (1927-2004), analisa a “crise da arte contemporânea” e faz a defesa da cultura 
popular. Nela, com dificuldades e alguns deslizes conceituais, procura articular em uma 
única proposição as posições de Mário Pedrosa (políticas, relacionadas ao “Terceiro 
Mundismo”) e Hélio Oiticica (experimentais e derivadas do mergulho na contracultura). No 
entanto, sua produção artística do período, incorporando discursos como os da indústria 
cultural, supera as contradições de seu texto. Escrita no último momento em que a “cultura 
popular” foi protagonista na discussão cultural brasileira e numa época de importantes 
mudanças, a dissertação também as traz inscritas à sua maneira. Nesse sentido, sua 
análise pode abrir caminhos para o entendimento dos impasses da época e dos atuais.  
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ABSTRACT: 
 
The dissertation "Catiti Catiti, na terra dos brasis," written in 1980 by artist Lygia Pape (1927-
2004), examines the "crisis of contemporary art" and makes the defense of popular culture. 
With difficulties and some conceptual slip. Pape tries to articulate in a single proposition 
positions of Mario Pedrosa (politicals and related to the “terceiro mundismo”) and Hélio 
Oiticica (experimental and related to the underground culture). However, her artistic 
production of the period, incorporates speeches as the culture industry and overcomes the 
contradictions of her text. Writing on the last time that the "popular culture" was protagonist in 
the discussion of Brazilian culture and when other important changes occurred, the 
dissertation also brings these questions. In this sense, its analysis may help understanding 
past and present dilemmas. 
 
Keywords: Lygia Pape. Mario Pedrosa. Hélio Oiticica. Popular culture. 

 
 
 
“Catiti catiti, na terra dos brasis” é o título da dissertação que Lygia Pape 

(1927-2004) escreveu para obter o grau de mestre em Filosofia na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro em 1980, sob a orientação da professora Creusa 

Capalbo. Pape, sempre respaldada pelos textos de Mário Pedrosa, trata do 

estabelecimento de uma “consciência nacional na arte”. Para isso, analisa a “crise 

da arte contemporânea internacional”, realiza uma avaliação da trajetória das 
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correntes de tendência construtiva no Brasil, nas quais fora atuante, e faz uma 

defesa da cultura popular para, ao final, articular uma proposta de investigação 

artística para aquele momento, emblematizada na figura de Hélio Oiticica (HO).  

Podemos dizer que, paradoxalmente, nossa motivação não reside tanto nas 

conclusões da artista, mas nas dificuldades em que esbarra sua argumentação 

quando procura articular em uma única proposição as posições de Pedrosa e 

Oiticica. Pape encontra dificuldades porque estas, afinidades à parte, divergiam em 

vários níveis. A dissertação serve como índice dos dilemas das artes plásticas do 

Brasil nessa época. Nesse sentido, os tropeços de sua argumentação apenas 

tornam sua leitura mais instigante.  Por outro lado, as posições de Pedrosa, Oiticica 

e da própria Pape de meados de 1970 ainda mantinham forte relação com as 

manifestações do final dos anos 1960, época áurea interrompida pelo AI-5.  

“Catiti Catiti” apresenta outros pontos de interesse: primeiro, tem valor como 

depoimento de quem participou ativamente desta época de intensa experimentação; 

Pape não apenas a relata, mas tenta lhe conceder sentido, no passado e no 

presente. O segundo ponto é sua interpretaçao positiva da cultura popular (distinta 

da observada nas das gerações modernistas anteriores), que se entrelaça com 

perspectivas abertas por seus trabalhos e os de Oiticicai. Em terceiro lugar, foi 

escrita no último momento em que a “cultura popular” foi protagonista na discussão 

cultural brasileira. A década de 1970 talvez tenha sido o canto de cisne do “popular”, 

quando este ainda despertava grandes esperanças. A dissertação oferece uma 

oportunidade para meditar sobre este fim. Escrita em uma época de importantes 

mudanças, a dissertação também as incorpora à sua maneira. Nesse sentido, sua 

análise pode abrir caminhos para o entendimento dos impasses da época e inclusive 

dos atuais.  

O texto, breve, desenvolve-se em 96 páginas, assim distribuídas: Introdução; 

Parte I - A crise da arte: Capítulo 1 - Arte moderna e pós-moderna e Capítulo 2 - 

Concretos e Neoconcretos;  Parte II -  A Idéia Nova: Capítulo 1 - A fala dos mudos e 

Capítulo 2 - Nós, os bugres; Conclusão; Notas e Bibliografia. 

Na Sinopse Pape declara seus objetivos: enfrentar “o problema da crise da 

arte no mundo contemporâneo” e criar “um painel abrangente, desde a primeira idéia 
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de uma consciência brasileira na arte”, remontando desde o Manifesto Antropófago 

“até os tempos atuais, onde todos presenciam o declínio das vanguardas, no mundo 

desenvolvido”. Aludindo a textos recentes de Mário Pedrosa – “Discurso aos 

tupiniquins ou nambás” (1976) e “Variações sem tema ou a arte da retaguarda” 

(1978) – afirma ter encontrado neles o caminho para que os “artistas-inventores” do 

“terceiro mundo”, “experimentadores do novo”, evitem a crise da arte do mundo 

desenvolvido. Estes pontos são desenvolvidos na introdução: após reiterar a 

necessidade de “uma idéia brasileira” “no campo da arte”, Pape desenvolve o tema 

da “crise da arte no mundo contemporâneo” a partir das idéias de Pedrosa, a quem 

apresenta em meio a elogios: “eminente brasileiro”, “critico de arte admirável, 

homem de filosofia, pensador de convicções profundas e definidas e militante 

político, sempre” (PAPE, 1980, p.1). Para o crítico, no terceiro mundo, ao lado da 

presença residual de uma arte calcada nos modelos do primeiro mundo, “subproduto 

elitista” presente nas “orlas das capitais dos aeroportos cosmopolitas, dos shoppings 

ou supermercados e hotéis transnacionais”, floresce nas “oficinas de artesanato, o 

trabalho não propriamente assalariado” “o esforço anônimo da criatividade, da 

inventividade autêntica, quer dizer, o esforço para a coletividade” (PEDROSA, 1977, 

p.40 apud PAPE, 1980, p.2). 

No primeiro capítulo da primeira parte, A crise da arte, a “idéia de uma 

consciência brasileira na arte” sai de cena em favor de análises que põem em 

dúvida o caráter universal da arte moderna e conectam sua crise contemporânea a 

transformações recentes no modo de produção capitalista. No segundo capítulo, 

Pape narra a trajetória das tendências construtivas no Brasil, enaltecidas como o 

segundo momento decisivo da criação de “uma consciência brasileira na arte”. O 

primeiro fora um momento privilegiado do Modernismo de 1922, a Antropofagia. Fala 

do “tropismo construtivo na arte brasileira”, quando, inusitadamente, vincula o 

movimento construtivo brasileiro à experiência da Antropofagia – como deglutição 

bem sucedida da cultura estrangeira, “desde os tupinambá que devoramos e 

fornecemos cultura também” (PAPE, 1980, p.21) – e ao que chama de um 

“referendo [sic] geométrico não-alienante nas culturas populares”:  

Reconhecemos realmente um tropismo construtivo na arte brasileira e que 
com facilidade refere-se a origens no índio, no africano, no objeto reciclado 
do nordestino, na permanência de elementos geométricos dos carnavais, 
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nas colchas de retalho mineiras, nas cerâmicas populares, na arquitetura 
espontânea de beira de praia, etc., etc. (PAPE, 1980, p. 22) 

Pape articula, sem problemas maiores, mas também sem maiores 

explicações, a linguagem plástica (industrial e universal) das tendências construtivas 

à cultura material do “povo brasileiro”ii. O relato enfatiza a renovação conceitual e 

prática trazida à arte brasileira pelos movimentos construtivos. Interessante notar 

que Pape desconsidera na narração a leitura corrente da cisão São Paulo versus 

Rio de Janeiro ou Concretismo versus Neoconcretismo: para a autora é mais 

importante marcar o intercâmbio entre os grupos e sua efetividade como um 

movimento coletivo organizado: “Cremos ser mais precisos ao encarar os dois 

movimentos Concreto e Neoconcreto como dois momentos do projeto construtivo na 

arte” (PAPE, 1980, p.23)iii. Termina reafirmando os avanços e a liberdade na 

pesquisa de linguagem alcançada pelo movimento.  

É na segunda parte da dissertação, A Idéia Nova, que Pape avança sua 

proposta para a arte contemporânea no Brasil, apontando os caminhos que deveria 

trilhar para consolidar o que chama de “uma consciência brasileira na arte”. O 

primeiro capítulo, A fala dos mudos, detém-se na análise da “arte nova [que] ameaça 

brotar” “embaixo da linha do hemisfério saturado de riqueza, de progresso e de 

cultura”, e onde, segundo Pedrosa, “germina a vida”. Pape inicia este capítulo no 

tom exaltado do crítico: 

Nós, os deserdados do mundo, só temos em comum com nossos irmãos de 
destino – a miséria – como diz muito bem Mário Pedrosa.  

Mas vai ser a miséria (o denominador comum desses povos), o elemento 
desencadeador do processo criativo. (PAPE, 1980, p.60) 

A autora pretende “desenvolver um apanhado de nossas referências culturais 

de que somos formados” (PAPE, 1980, p.9): a produção “popular” e, mais 

especificamente, a cultura material da favela. Consciente de que pisava em terreno 

minado, faz diversas ressalvas no texto discutindo os cuidados que se devem tomar 

ao se aproximar da cultura popular. A partir de referências como um texto de 

Pedrosa (1975, p.223-224) sobre a arte negra e a dos caduceus, da aproximação 

fenomenológica de sua orientadora Creusa Capalbo (s/d, p.35-36 apud PAPE, 1980, 

p.63) e ainda do comentário de Andrea Bonomi (1974, p.72-81 apud PAPE, 1980, 

p.69 e71) à investigação lingüística de Merleau-Ponty, indaga: “Como é possível 
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abordar e estudar qualquer subjetividade ou qualquer outra cultura sem reduzi-la às 

nossas coordenadas?” (PAPE, 1980, p.70). Mesmo assim, devemos apontar certa 

visão “essencialista” da natureza humana em sua aproximação. A cultura do povo é 

exaltada como resposta direta a necessidades humanas básicas, e cuja expressão, 

portanto, não é corrompidaiv.  

Entretanto, é importante resenhar que o conjunto da cultura popular 

apresentado é impreciso e descontextualizado: assim a vivência urbana da favela 

acaba identificada à rural e o artesanato rural a aspectos da cultura de “povos 

primitivos”. Enquanto destaca as qualidades estéticas dos artesanatos rurais, 

“primorosos, de uma qualidade técnica e artística dignos de um Picasso” (PAPE, 

1980, p. 65), o tom é outro quando analisa o caso da “favela”:  

Não, nada mais inventivo, gerado por essa miséria, que os “quartos-tudo” 
ou melhor, cubos de espaço, que possuem funções de reversibilidade que 
escorre pelo dia afora: leito à noite, sala de dia, passagem ou cozinha, sala 
de TV, ou ainda, quarto de doente, ou depósito, ou vendinha de quebra-
galhos. Nenhum espaço é mais imaginosamente rico que esse aglomerado 
e conglomerado de tábuas, folhas de zinco, pedaços de duratex, escadas 
velhas, uma luz vermelha brilhando em seu interior. (PAPE, 1980, p. 60) 

Pape identifica finas qualidades artísticas na criatividade popular; emerge, ao 

enfocar a favela, uma forma de análise distinta e que privilegia a relação entre 

cultura material e a vivência. Em outras palavras, à medida que a discussão de 

Lygia adentra na favela, afloram mais e mais pontos que costumamos associar a 

Hélio Oiticica, o qual escrevera em “Bases fundamentais para uma definição do 

Parangolé” (1964): 

Na arquitetura da favela está implícito um caráter do Parangolé, tal a 
organicidade estrutural entre os elementos que os constituem e a circulação 
interna e o desmembramento externo dessas construções; não há 
passagens bruscas do quarto para a sala ou cozinha, mas o essencial que 
define cada parte que se liga À outra continuidade. [...] e assim em todos 
esses recantos e construções populares, geralmente improvisados, que 
vemos todos os dias. (OITICICA, 1964 apud JACQUES, 2003, p.35)  

Salta aos olhos a afinidade entre os textos, reflexo da proximidade entre suas 

posições. Neste capítulo a referência se desliza silenciosamente de Pedrosa para 

Oiticica, o que se explica pelo trabalho experimental deste último na Mangueira.  

Quando a autora aprofunda o conceito de “tropismo construtivo na arte 

brasileira”, fica claro o quanto este é devedor das experimentações de Oiticica. A 
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cultura popular é descrita a partir de termos associados ao Neoconcretismo, tais 

como potência da cor, a fita de Moebius, a continuidade entre espaço interno-

externo, relação corpo-ambiente, ressaltando aspectos como a multifuncionalidade 

dos espaços e dos objetos, a permeabilidade espacial, a criação não-alienada a 

partir da relação com o próprio corpo ou a improvisação a partir da carência material.  

Já o último capítulo, Nós, os bugres, dedicado a tratar de “todas as 

manifestações onde a presença do artista- inventor é caracterizada como necessária 

ao surgimento a arte nova” (PAPE, 1980, p.9), na verdade traz ao primeiro plano as 

propostas de Oiticica, destaque deste capítulo final. Falecido quando Pape finalizava 

seu texto, seu nome aparece permeado por grandes elogios, tais como “dividia-se 

em leitor de Nietzsche e passista de Mangueira”, (PAPE, 1980, p.76) ou “poderoso 

artista-inventor” (PAPE, 1980, p.85). Embora o leitor pudesse esperar neste 

momento que Pape focalizasse seus trabalhos do período da Mangueira, exaltando-

o como paradigma do “artista-pintor-criador” vinculado ao “popular”, ela 

inteligentemente prefere enfocar aqui outras facetas, suas concepções mais 

radicais. Reproduz quatro de seus textos na íntegra – “O q faço é música” (1980), 

“Objeto - instâncias do problema do objeto”, (1978), “A cor” (1960), e “Situação da 

vanguarda no Brasil” (1966) e unicamente os comenta para reverenciá-los.  

A Conclusão retoma pontos centrais da argumentação. Começa com 

indagações sobre a força criadora presente permanentemente na “miséria mais 

profunda” (PAPE, 1980, p.86) e logo salta para a “crise por que passa a arte, hoje” 

nos “museus e bienais”, onde mostraria seu esgotamento como “fenômeno artístico 

de primeira informação” (PAPE, 1980, p.87). Pape busca novamente em textos de 

Pedrosa a resposta para tal crise e encontra a possibilidade de superação de uma 

velha cultura e a construção de um “novo habitat cultural” (PEDROSA, 1975 apud 

PAPE, 1980, p.87) e, em “Discurso aos tupiniquins ou nambás”, a grande 

esperança. No texto a arte é descrita como “claro capricho, de luxo, estetizante” no 

hemisfério dos ricos, enquanto que entre os “deserdados” se poderia esperar “algo 

mais positivo para arremeter-se contra o status quo”. Não por acaso finaliza a 

Conclusão citando este trecho: “Entretanto abaixo da linha do hemisfério saturado 

de riqueza, de progresso e de cultura, germina a vida. Uma arte nova começa a 

brotar” (PEDROSA, 1977, p.40 apud PAPE, 1980, p.88-89). 
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Uma forma de entender a estrutura da dissertação de Pape é perceber que 

seu horizonte é a análise dos impasses da produção da arte contemporânea no 

Brasil e apontar a importância das proposições de Hélio Oiticica para sua superação. 

A referência constante a Mário Pedrosa explica-se por dois motivos. Além da 

vivência anterior entre artista e crítico, este último afirmara que a criatividade 

deslocara-se para o Terceiro Mundo e que este era o contexto em que a cultura 

popular adquirira relevância inaudita, duas afirmações que lhe interessavam 

sobremaneira. Pape teve que conciliar ao longo do texto as proposições de Pedrosa 

e Oiticica, o que implicava em desconsiderar uma série de aspectos divergentes.  

Alguns textos de Pedrosa publicados por volta desta época são essenciais 

para diversos pontos da argumentação. “Discurso aos tupiniquins ou nambás” 

(escrito em Paris em 1975, publicado em Versus n. 4 em 1976), “Arte culta e arte 

popular” (uma comunicação no Seminário de Arte Popular no México em 1975) e 

“Variações sem tema ou a arte da retaguarda” (conferência proferida na Bienal 

Latino-americana de 1978), foram escritos em sucessão e resultam da experiência 

do exílio no Chile de Allende e de vivências na Paris de inícios da década de 70. 

Lidos em conjunto, conformam uma proposta política para a cultura. Seu pano de 

fundo é a luta de classes e seu horizonte a emancipação da humanidade. Após 

constatar o fim do Modernismo, a exaustão da pesquisa das vanguardas e 

conseqüente esgotamento do potencial libertador da Arte Moderna, Pedrosa, ao 

buscar alternativas, encontra como possibilidades a produção artesanal ou de arte 

no Terceiro Mundo e o “exercício experimental da liberdade”. As alternativas 

revolucionárias deveriam surgir entre os “danados do mundo”. Uma vez que a 

carência obriga a um contato direto, bruto, mas renovado com a vida, é apenas daí 

que podemos esperar o florescimento da criação. Pedrosa declara sua esperança 

em uma produção revolucionária capaz de constituir uma alternativa à arte 

contaminada pelo alto-capitalismo, pensa a arte a partir do engajamento político. 

Seu problema é determinar o sujeito histórico ainda capaz de realizar a tarefa de 

transformação social e o lugar da cultura neste processo. Escolhe “os deserdados 

da terra”, escolha que na época, na qual o terceiro-mundismo ainda tinha voz, ele 

não era o único a fazerv. 
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Contudo, apesar das afinidades, eram divergentes os caminhos que Pedrosa 

e Oiticica trilhavam. Embora Pedrosa elogiasse “o exercício experimental da 

liberdade” praticado por Oiticica, não é desprezível a distância entre o apoio à 

implantação de um sistema oficial de incentivo à produção artesanal e a imersão 

plena, de corpo e alma, no seio da contraculturavi. 

Pape recusou os convites que Oiticica lhe fez desde Londres ou Nova Iorque 

para seguir uma carreira internacional. Preferiu permanecer no Brasil, mesmo tendo 

sido presa e torturadavii. Quis permanecer aqui e dar aulas (a dissertação é parte 

deste projeto). Nesta perspectiva, podemos interpretar a dissertação como fruto da 

vontade de rearticular os restos da magnífica experimentação coletiva anterior ao AI-

5. Não sem dificuldades, procurava recolher os fios deixados soltos no caminho, 

buscando novas formas de reatá-los.  

Respondendo à conjuntura radicalizada exposta acima, Mário Pedrosa tece 

um discurso focado na luta de classes e, portanto, internacionalista. Quando nomeia 

o Terceiro Mundo, refere-se ao lugar dos “deserdados da terra”, um conjunto de 

nações oprimidas pelo imperialismo, ou seja, aponta o efeito da luta de classes a 

nível internacional – nada mais longe do discurso nacionalista. Paradoxalmente, o 

que Pape realmente retém do discurso de Pedrosa, argumento que permeia todo 

seu texto, é a afirmação sobre o deslocamento geográfico-cultural do lugar da 

renovação artística: embora o Primeiro Mundo seja materialmente rico, é pobre em 

termos culturais. Segundo Pape: “A nossa penúria é material. A deles é mais 

profunda e irreversível porque cultural”. (PAPE, 1980, p.73) Esta interpretação 

seletiva das idéias de Pedrosa, embora retenha parte da verdade, silenciosamente 

desliza-se para o campo do nacionalismo. Na interpretação de Pape o sujeito 

histórico de Pedrosa, “o trabalho não propriamente assalariado” nas “oficinas de 

artesanato”, metamorfoseou-se na figura do “artista-criador-inventor”.   

Pape reteve outro desdobramento da posição de Pedrosa: a verdadeira 

criação surgiria apenas dentro da situação de carência, utilizando-a para apontar 

saídas capazes de ultrapassar a “crise da arte brasileira contemporânea”. Mas, na 

leitura de Pape, o contexto original da luta de classes retrocede e, em seu lugar, 

emerge a plena identificação entre o artista do Terceiro Mundo e as práticas 

materiais dos pobres. Esta problemática identificação se traduz no ambíguo uso de 
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pronomes: Pape oscila entre as expressões, “Nós, os bugres” (“nós”: a artista e os 

“bugres”) e “A fala dos mudos” (a fala “deles”). Pape insiste no “nós” dos 

“deserdados do mundo [que] só temos em comum com nossos irmãos de destino – 

a miséria” (PAPE, 1980, p.60). Ou seja, inicia criando uma identidade entre ela e os 

habitantes da favela, irmanados perante a ameaça de um “outro”, o estrangeiro 

dominador. Porém, o título “A fala dos mudos” pressupõe uma diferenciação que 

reaparece em outros momentos do texto, quando a autora se refere aos moradores 

da favela na terceira pessoa: “o homem da miséria”, “o homem da favela”, “o 

morador”, “seu barraco”. Essa oscilação indica que quando Pape escrevia, não 

existia ainda, de fato, um “nós, os bugres”, composto de artistas e cultura popular.  A 

afirmação “Nós, os bugres” existia apenas como uma proposta. Cabe perguntar 

sobre sua natureza e se o projeto defendido por Pedrosa seria o mesmo da 

dissertação de Pape.  

A identificação entre “artistas de vanguarda” e “deserdados” tanto pode 

originar uma estratégia cultural radical e inovadora, como voltar a levar água ao 

moinho do discurso nacionalista ou da consolidação das artes plásticas no Brasil 

(itens que foram pontos programáticos do Modernismo Brasileiro). Uma possível 

aproximação entre “artistas de vanguarda” e “deserdados” deve incluir, mas também 

ultrapassar, a dimensão da obra, necessária, mas insuficiente. Uma proposição tão 

radical pressupõe o respaldo de um amplo projeto político-cultural de 

transformações.  

Na verdade, Pape tenta conciliar o projeto de Pedrosa de “construção coletiva 

da cidade”, o qual implica na incorporação do favelado à produção social, com o 

programa de Oiticica, que encara a arte como o lugar para o exercício de extrema 

liberdade subjetiva. 

Lygia não se interessa em discutir a fundo estas estratégias. Escolhe como 

paradigma o exemplo de Hélio Oiticica, baseado no exercício experimental da 

liberdade, iniciado em sua vivência da Mangueira. O “programa” de Hélio Oiticica 

reage aos constrangimentos da sociedade de massa que enclausura o indivíduo em 

modelos, “dá-lhes normas e gostos, que ele irá consumir acomodado, sem grandes 

perguntas ou grandes dúvidas” (PAPE, 1980, p.64). A classe média quer reproduzir 

em seu comportamento o que enxerga como a liberdade e a criatividade dos 
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excluídos. Nessa perspectiva, em que a superação da miséria material das massas 

desliza para fora da cena, a identificação entre as classes corre o risco de converter-

se em sublimação cultural. 

Oiticica e Pedrosa compartem a vontade de colocar a arte a salvo do estatuto 

de mercadoria, restaurar seu “valor de uso”. Oiticica quer restabelecer “aqui e agora” 

esta condição; não por acaso, o desenvolvimento de sua “experimentação” o 

conduziu para os braços da contracultura. Pedrosa apóia “o exercício experimental 

da liberdade”, enquanto não alcançamos a verdadeira “liberdade”, só possível dentro 

da construção coletiva da cidade. Nesse ponto encontra-se a cisão entre o “projeto 

moderno” (Pedrosa) e a reinvenção da arte/cultura proposta pela neovanguarda 

(Oiticica). 

Retomando as já citadas afinidades entre os artistas, podemos dizer que o 

capítulo A fala dos mudos de Pape em conjunto com escritos de Oiticica mostra 

como ambos compartiam a mesma abordagem da arte e cultura popular urbana, 

abordagem original e transgressora. Hélio e Lygia partilhavam ainda outro ponto: 

utilizavam na análise da cultura popular da favela procedimentos análogos aos 

empregados em suas propostas artísticas, nas quais procuram assimilar o que 

Oiticica denominou “primitividade construtiva popular”. Podemos pensar que Pape 

privilegiou a experiência de Oiticica por objetivos pragmáticos dado que sua leitura 

da favela servia para a legitimação da produção neoconcreta. As propostas de Hélio 

ou Lygia teriam correspondência direta com dimensões profundas da vivência da 

favela, do povo brasileiro. Portanto, suas proposições não seriam arbitrárias à 

vivência brasileira (ou universal).  

Quando Pape exorta seus leitores a mirar-se no exemplo daqueles que 

Como os antigos gregos, os pré-socráticos, eles também procuram a sua 
physis – o seu elemento primeiro: a vontade de viver. Impregnados de 
miséria, força e mola propulsora, o horror e o sofrimento, conduz esse 
homem aos divinos projetos de criação. (PAPE, 1980, p.61) 

 Cabe perguntar a quem se dirige, para quem escreve a dissertação? 

Certamente não para o favelado. Seu público se constituiria pelos interessados em 

arte provenientes da classe média, média-alta. Nesse ponto podemos perguntar a 
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motivação subjacente à necessidade de identificação entre classe média ilustrada e 

este tipo de idealização da cultura popular?  

Abrem-se duas possibilidades. A primeira remeteria à série de figuras do 

“povo brasileiro” criadas pelo modernismo brasileiro, série bastante variada, desde 

1922 até o apogeu do nacional desenvolvimentismo. Depois, durante a politização 

do período do “nacional-popular”, o povo foi estilizado esteticamente como o sujeito 

histórico capaz de promover a revolução. Esta é a linha que Mário Pedrosa retoma 

em “Arte culta e arte popular” (1975) ou no “Discurso aos tupiniquins ou nambás” 

(1976). A Ditadura e a concomitante avalanche da indústria cultural promoveram um 

deslizamento semântico nesta série de figuras. Nesse sentido, a leitura do popular 

empreendida por Pape e Oiticica era transgressora perante a imagem que o governo 

ou a esquerda procuravam estabelecer.  

A segunda possibilidade procuraria detrás da figura do popular outra ordem 

de problemas, ligados a conflitos da classe média. Pape alude à sociedade de 

massa que “mantém o homem ignorante dos meios de produção, dos usos de seu 

corpo dentro destes contextos” e que “enclausura esse homem em modelos do 

viver, dá-lhes normas e gostos” que o “mergulham em um deserto, sua informação é 

mecânica, como mecânico é o uso que faz do próprio corpo”. Parágrafo que conclui 

dramaticamente, “Não há mais significação no seu existir” (PAPE, 1980, p.64). 

Haveria então, ao lado da politização de matriz “nacional-popular”, outras formas de 

investimento emocional. Pensemos na simultaneidade entre a emergência da 

contracultura e a aproximação à “favela” que Pape/Oiticica fazem nestes anos. A 

ênfase nos aspectos positivos da favela atende a certa classe de insatisfações: os 

moradores desta acabam se atendo, forçados pela carência, apenas às 

necessidades básicas, estando desta maneira “livres” das necessidades artificiais 

impostas pelas pressões do consumo. Assim, são impelidos a exercer sua 

criatividade e a ter um contato com o próprio corpo, com o ambiente e as pessoas 

mais autêntico. Esta visão, por um lado, “atualiza” uma série de lugares comuns em 

relação às manifestações populares. Não raro, beiram o preconceito. É nesse 

sentido que esta estilização da figura do morador da favela vem preencher uma 

lacuna no que se configurava como o estilo de vida da emergente classe média no 

Brasil do Milagre Econômico de meados de 1970, fruto da urbanização acelerada, 
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da consolidação da sociedade urbana e da indústria cultural. Mais afluente que 

nunca (experimentava-se um inédito crescimento econômico de 10% ao ano), mas 

constrangida por todos os lados, ela acaba expressando em diversas formas de 

manifestação cultural essa insatisfação. Um dos momentos mais pitorescos foi um 

“sucesso” de Raul Seixas, “Ouro de tolo” (1973):  

Eu devia estar contente  
porque tenho um emprego 
sou um dito cidadão respeitável  
e ganho quatro mil cruzeiros por mês... 
[...] 
 
Eu devia estar contente 
por ter conseguido tudo o que eu quis  
mas eu confesso abestalhado  
que eu estou decepcionado...  
 
Porque foi tão difícil conseguir  
e agora eu me pergunto ‘e daí?’ 
eu tenho uma porção de coisas grandes pra conquistar  
e eu não posso ficar aí parado... 

A possibilidade de exercer a criatividade, um maior, mais autêntico e mais 

intenso contato com o próprio corpo, com o ambiente imediato, espaços e pessoas, 

seria antídoto ao “deserto” implantado à “informação mecânica” ao uso “mecânico” 

do próprio corpo. 

Mas, em seus trabalhos de arte, assim como Oiticica, Pape supera esta visão 

idealizada do popular. No período em que escrevia o mestrado, significativamente, 

seu interesse diversificou-se. Em carta de 1975 a Oiticica, enumera os temas sobre 

os quais tem se debruçado – explorações sobre a figura dos lábios, da boca (“Eat 

me”), a imagem do índio (“Our Parents”) e o carnaval de rua (“Carnival in Rio”). Data 

desta mesma época a pesquisa desenvolvida junto à Funarte, “A mulher na 

iconografia de massa” (1979). Podemos supor que Lygia, para além da produção 

popular artesanal, estivesse voltando os olhos para a emergente cultura de massa e, 

ainda, a seus desdobramentos sociais. Se na dissertação aponta a presença 

alentadora de uma “cultura popular” de raiz na favela, por assim dizer “não-

alienada”, ou pelo menos associada à possibilidade de emancipação, nas pesquisas 

e na produção artística subseqüente emergem formas mais complexas, menos 

positivas, aspectos de uma cultura popular urbana permeada pela cultura de massa.  
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Podemos apontar essa distância entre o popular teorizado e o popular 

elaborado esteticamente através do filme de mesmo nome da dissertação, “Catiti 

catiti” (1978). Nele, Pape contrapõe ao tom heróico empregado na descrição e elogio 

da produção popular de raiz presente na dissertação uma ironia análoga à do 

Tropicalismo na aproximação a temas da identidade nacional. O filme debocha de 

um dos mitos de origem mais difundidos, o da fusão das três raças. O início é 

baseado na criação de contrapontos contemporâneos à carta de Pero Vaz de 

Caminha descrevendo as maravilhas da terra recém-descoberta. Em meio a 

imagens das praias cariocas, a câmera de Pape encontra flutuando no mar um 

exemplar de jornal notificando o Ato Institucional-5. Seguem-se cenas de referência 

à Antropofagia: uma paródia ao Bispo Sardinha, devorado pelos tupinambás, e aos 

estereótipos das “três raças”. Primeiro um personagem aparece vestido como um 

“índio”, de cocar, manipulando arco e flecha; depois, como o “branco”, um português 

vestindo a camisa do Vasco da Gama e, finalmente, na figura do “negro”, ao som de 

“Só danço samba”, mascarado como um criminoso, segurando um tijolo. O 

“brasileiro” aparece então junto a duas crianças num piquenique. Devoram 

vorazmente pedaços de frutas e um frango. A cena, antropofagicamente, mescla ao 

lugar comum da fartura da terra descoberta a pobreza do cotidiano. Ao final, o 

anticlímax: a narração de um discurso político autoritário. Enquanto em “Catiti catiti 

na terra dos brasis” há uma procura (que passa pela “cultura popular” e pelo “povo”) 

pela definição de um sujeito histórico, “Catiti catiti” (1978) aponta como ao mesmo 

tempo em que Pape (e sua geração) realizava essa procura, se dava conta do poder 

da emergente indústria cultural em (re)conformar a “cultura popular”, até o ponto de 

invalidar a própria existência deste conceito. 

                                                            
i Embora não costumemos associar Lygia Pape à “cultura popular”, ao longo de sua carreira constatamos a 
presença ocasional, mas recorrente de elementos do (problemático) campo da “cultura nacional”. Pape declarou 
este interesse em entrevistas e nas pesquisas acadêmicas que desenvolveu entre 1970 e 1980, entre elas, o 
objeto da presente análise. É possível ter uma abordagem mais específica sobre as mudanças pelas quais 
passou o conceito de identidade nacional através da produção de Lygia Pape em SANTOS; MACHADO (2009). 

ii Também nesse ponto, Pape está seguindo uma tendência do Modernismo brasileiro que, a fim de legitimar sua 
própria produção, vincula-a a produções nacionais anteriores, separando boa e a má tradição brasileira. É a 
mesma estratégia seguida tanto por Lucio Costa como por Lina Bo Bardi, embora a referencia nacional de Pape 
seja distinta: a produção mais radical em arte ou arquitetura tem raízes profundas na “verdadeira” cultura 
brasileira. Nota-se ainda este raciocínio em outro trecho da dissertação, quando Pape alude aos objetos 
populares: “Sempre estabelece-se um referendo [sic] geométrico não alienante nas culturas populares, sendo 
muito mais incomum o encontro de um realismo de qualquer nível nesses extratos [sic] culturais. E quando esse 
realismo surge, vem referendado diretamente por informação espúria. A nós, parece claro a permanência de um 
vício cultural que tem raízes também na Missão francesa, que aqui aportou” (PAPE, 1980, p.22). 
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iii  Pape aproveita o capítulo para rebater o que julga serem criticas injustas ao Neoconcretismo. O primeiro que 
rebate é Ronaldo Brito. Recorre a Mário Pedrosa para responder a alguns pontos do crítico, como a permanência 
no interior do movimento dos “elementos mais sofisticados importados da tradição construtiva”, as matrizes no 
“concretismo suíço e na escola de Ulm” e ao Neoconcretismo como fase de “choques de adaptação local” 
(BRITO, 1976, p.303 apud PAPE, 1980, p.38-39). No texto usado como resposta, Pedrosa situa o concretismo 
brasileiro como “resistência aos ventos internacionais então predominantes” do tachismo ou informal. Pape 
(1980, p.41) reivindica a participação neoconcreta na produção de design, neste sentido, vão suas críticas a 
Aracy Amaral, que “elimina qualquer atividade ligada ao processo industrial, a qualquer elemento do grupo 
neoconcreto”. Segundo Pape (1980, p.41), para a crítica “nenhum membro neoconcreto jamais realizou qualquer 
contato profissional com a indústria”. Rebate com uma lista: Amilcar de Castro “renovador as programação visual 
do JB”, Reynaldo Jardim, “diagramador do Suplemento Dominical do JB”, Aluísio Carvão “trabalhava 
sistematicamente com programação visual”. Ela própria e Oiticica atuaram em “trabalhos gráficos”. Franz 
Weissmann desenhava carrocerias de caminhão e, finalmente, Ferreira Gullar era “copydesk”. No texto 
reproduzido de Brito, deixa passar sem maiores comentários a frase: “esse paradoxo tão brasileiro e tão próprio 
do subdesenvolvimento: uma vanguarda construtiva que não se guiava diretamente por nenhum plano de 
transformação social e que operava de um modo quase marginal” (BRITO, 1976, p.303 apud PAPE, 1980, p.42).  
Na resposta, a artista não desenvolve as implicações desta afirmação de Brito, embora a relação entre arte e 
sociedade industrial perpasse todo o texto da dissertação.  

iv Apesar de sua preocupação em relação à problemática aproximação à cultura do “outro”, o texto não escapa, 
ao tratar dos moradores da favela e de sua produção material, de termos como “arquitetura espontânea”, 
realização “inconsciente” de relações poéticas com o espaço construído. Ou ainda, sua referência à identidade 
de grupo dos habitantes da favela aparece ligada a uma “força oculta” que une a todos ao toque da primeira 
batucada de samba: “Que força oculta é essa, que faz com que todo o morro da Mangueira vibre uníssono ao 
menor toque da percussão?”. (PAPE, 1980, p.86). Esse tipo de apreensão do popular coincide com a presente 
em textos de Oiticica sobre o ambiente e o samba da Mangueira. Numa entrevista, ele refere-se ao surgimento 
dos “Parangolés” através de um “gênio anônimo coletivo”: “Quero fazer voltar o Parangolé ao gênio anônimo 
coletivo de onde surgiu, e com isso jogar fora os probleminhas de estética que ainda assolam nossa vanguarda 
em sua maioria, transformando a pequenez desses problemas em algo maior”. (OITICICA, 1967 apud 
JACQUES, 2001, p.32, grifo nosso). Tanto nas descrições de Pape sobre uma “força oculta” ligada à percussão 
do samba que atribui identidade aos habitantes da favela quanto nas de Oiticica em relação à dança como 
“desintelectualizada”, de livre expressão, “uma fluência onde o intelecto permanece obscurecido por uma força 
mítica”, se inscrevem a idéia de que o samba seria mais “primitivo” – o “outro”, o habitante da Mangueira, estaria 
na posição desprivilegiada de um estágio pré-cultural e também, por outro lado, demonstram a vontade de 
ambos em apreender por inteiro, completamente, o ambiente da favela e o samba. 

v  Os “danados do mundo” é uma expressão que remete a um importante autor da época, Franz de Fanon, uma 
referência ao “terceiro-mundismo”.  Esta expressão resulta da cinergia entre tendências progressistas então 
influentes. Primeiro, a peculiar conjuntura da luta de classes da época, acomodação do proletariado do primeiro 
mundo e a busca por um novo sujeito histórico. O processo de descolonização (Cuba, Vietnã, Argélia) do qual. 
Sartre é o grande profeta também tem seu peso. Outra dimensão é dada pela influência do Estruturalismo. Os 
textos de Pedrosa trazem um aspecto de sua recepção entre nós.  

vi Enquanto Hélio em seu “auto-exílio” em Nova Iorque (1972-1978) dava continuidade à imersão na contracultura 
iniciada no Rio, gravitando ao redor da cena artística do So-Ho, Mário Pedrosa era impelido pela polícia política a 
escapar para o exílio no Chile (1970-1977). 

vii Lygia foi presa em 1973 por ações como apoio logístico, financeiro, hospedagem e tratamento médico, feitas 
até 1970 em apoio a pessoas pertencentes a grupos dissidentes e que foram deflagradas pelas averiguações do 
governo Médici.  Depois disso, Lygia relatou ter decidido permanecer no Brasil e se dedicar ao ensino. Declarou: 
“quando saí, pele e osso, disse: não vou viajar não, vou dar aulas, quero dar aulas, quero muito ensinar” 
(MATTAR, 2003, p.82). 
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