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RESUMO  

A partir da filosofia da multiplicidade de Gilles Deleuze, são apresentados conceitos que 
auxiliam a compreensão do processo criador de Hélio Oiticica. O tempo é o principal 
aspecto desse processo. O objetivo é levar o leitor à visão de um movimento de 
transformação (devir) no qual estão envolvidas forças empíricas. 
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RÉSUMÉ  

À partir de la philosophie des multiplicités de Gilles Deleuze, on présente des concepts qui 
colaborent dans la compréhension du processus créatif de Hélio Oiticica. Le temps est le 
principal aspect de ce processus. L’objectif est d’amener le lecteur à la vision d’un 
mouvement de transformation (devenir) dans lequel se trouvent des forces empiriques. 
 
MOTS-CLÉS 

temps ; multiplicité; devenir; Hélio Oiticica. 
  
 
 



 

343 O PROCESSO CRIADOR E O TEMPO EM HÉLIO OITICICA 
Kenny Neoob / Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Comitê de História, Teoria, Crítica de Arte 

 

No final da década de 1950, Hélio Oiticica (Cardoso, 2008) começou a trabalhar o 

espaço como solução para o problema da desintegração do quadro de pintura. Seus 

primeiros trabalhos espaciais apresentavam ainda uma preocupação com 

significados, porém essas estruturas significantes foram sendo abandonadas em 

favor de uma abordagem sobre o espaço em si mesmo, aliado a um processo 

criador que ele denominou de invenção pura:  

Eu procurava instaurar significados, que depois eu fui totalmente 
abolindo... Havia uma certa influência de Merleau Ponty e das teorias 
do Gullar na evolução da Lygia Clark, por exemplo, essa coisa foi 
indo para coisa imanente, ela descobriu o negócio da imanência... 
para mim foi uma abolição cada vez maior das estruturas de 
significados, até eu chegar ao que considero a invenção pura (op. 
cit.: 31). 

Em 1959, Oiticica é convidado a participar do grupo Neoconcreto e, através de Lygia 

Clark, toma contato com o conceito de imanência – conceito instaurador de novas 

relações com o espaço, de relações mais conscientes das forças de produção 

contidas no próprio espaço (1). A partir de 1960, ele trilha um caminho de criação, 

que passa pelas obras Núcleos, Penetráveis, Bólides e Parangolés. Nesse processo 

criador, descobre o que chama de estado de invenção: não existiria ideia separada 

do objeto. O estado de invenção seria a consciência de seu próprio processo criador 

– a consciência da relação entre ideia (virtual) e objeto (atual) no processo. Veremos 

como isso aparece em seu discurso. Seu testemunho verbal permite uma 

abordagem mais rica de seu processo, ele se sentia impelido a anotar os pontos 

essenciais de seu trabalho.  

Além de inúmeros artistas construtivistas, entre outros elementos, podemos 

considerar a própria cor como um afecto (2) importante para Oiticica. Ele foi afetado 

pela cor amarela, que reflete a luz, que vibra em variações com outras cores, em 

combinações que proporcionam sensações.  Ao criar objetos artísticos, as 

sensações proporcionam novas vibrações.  Nesse processo, o artista alcançou um 

conhecimento da cor e de si mesmo.    

O branco é a cor-luz ideal, síntese-luz de todas as cores. É a mais 
estática, favorecendo assim à duração silenciosa, densa, metafísica. 
[...]. O amarelo, ao contrário do branco, é a menos estática, 
possuindo forte pulsação ótica e tendendo ao espaço real, a se 
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desprender da estrutura material e a se expandir. Sua tendência é ao 
signo, num sentido mais profundo, e ao sinal ótico, num sentido mais 
superficial. [...]. O sentido de sinal, pois, seria uma volta ao mundo 
real, sendo, assim, uma experiência trivial, consistindo apenas em 
sinalizar e virtualizar o espaço real.  O sentido de sinal aqui é de 
direção, é interno, para a estrutura e em relação aos seus elementos, 
sendo o signo sua expressão profunda, não-ótica, temporal, etc. 
(OITICICA, 2008, p. 137) 

Quando trabalha com a cor, Oiticica recusa sua representação. O que lhe interessa 

são as propriedades da cor, os atributos que lhe correspondem, suas interações com 

o espaço, a luz, suas vibrações. Ele pesquisa a cor com interesse científico – delimita 

um campo de estudo e analisa o comportamento de cada cor –, mas não abre mão de 

um olhar metafísico. Explora as possibilidades de cada cor dentro de cada 

experiência, percebe as relações complexas, sua multiplicidade atual no espaço.  

Suas estruturas coloridas funcionam organicamente, em uma fusão de elementos;  

como num organismo (id., ibidem: 137) onde identificou duas tendências opostas, 

dois movimentos contrários: uma mais estática e metafísica (o branco) e a outra de 

forte pulsação no espaço real (o amarelo). Nessa última tendência mais vibratória, 

encontrou outras duas contrárias: uma tendência à profundidade — o signo — e a 

tendência à superfície, uma volta ao espaço — o sinal ótico. Com consciência 

dessas tendências contrárias da cor amarela, das forças imanentes dessa cor, 

Oiticica remarca que o que lhe interessa é a fusão de elementos. O sentido de signo 

utilizado seria como uma tendência à profundidade, algo que faria emergir à 

superfície os acontecimentos incorporais.  

Do problema da libertação da pintura para o espaço (OITICICA, 2007, p. 0020.62-

p1), Oiticica passa a um processo ainda mais complexo, o da invenção da cor: a 

manipulação da cor como uma entidade concreta (id., 2008: 34). Seu estado de 

invenção é a consciência de seu próprio processo criador (como a consciência da 

relação entre o virtual e o atual); a invenção da cor pressupõe um conhecimento das 

tendências existentes nas cores, seus fluxos vibratórios.   

A invenção propõe uma outra invenção, ela é a condição do que o 
Nietzsche chamava de “o artista trágico”. A invenção, ela gera 
invenção. O “artista trágico” de uma consequência que ele chega, ele 
gera outra consequência, acima daquela e diferente daquela; ele 
nunca volta atrás para repensar uma consequência. Quer dizer, a 
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invenção é a condição do “artista trágico” nietzschiano, isso é muito 
importante. (OITICICA, 2008, p. 34)  

Como o artista trágico (3), Oiticica vai de uma invenção à outra em um processo de 

transformação. De uma à outra, segue seu processo de transformar-se (devir) 

naquilo que ele deseja (sem deixar de ser o que ele é): através de sua criação 

artística, ele alcança um conhecimento de si mesmo, passa a se conhecer através 

daquele processo (id., ibidem: 37). Da invenção da cor, ele passa a outras invenções 

diferentes e, assim, sucessivamente: a afirmação da diferença. 

Ainda em 1960, Oiticica demonstra seu pensamento filosófico no texto “Cor, tempo e 

estrutura”, ao submeter questões de cor e estrutura à questão do tempo. Coloca a 

concepção de tempo como o fator principal da obra, como elemento ativo que 

participa do fenômeno da criação da obra. Nesse texto, Oiticica demonstra 

consciência do processo, da fusão de elementos que existiria desde o primeiro 

movimento criador. Fusão de elementos corporais e incorporais, de elementos atuais 

e virtuais:  

Dimensões: cor, estrutura, espaço, tempo. Não se dá aqui uma 
engrenagem desses elementos, mas uma fusão que já existe desde 
o primeiro movimento criativo, fusão e não justaposição. [...]. O 
tempo, porém, toma na obra de arte um sentido especial, diferente 
dos outros sentidos que possui nos diversos campos do 
conhecimento; está mais próximo da filosofia e das leis de 
percepção, mas o seu sentido simbólico, da relação interior do 
homem com o mundo, relação existencial, é que caracteriza o tempo 
na obra de arte. Diante dela o homem não mais medita pela 
contemplação estática, mas acha o seu tempo vital à medida que se 
envolve, numa relação unívoca, com o tempo da obra. (id., ibidem: 
137–138) 

Através da filosofia e das leis de percepção, a compreensão do tempo estaria mais 

acessível, permitiria alcançar o sentido simbólico do tempo e, assim, seria possível 

compreender as relações entre homem e mundo, entre memória e matéria 

(Bergson). Também para Oiticica, o tempo seria o elemento ativo, a duração. Há 

uma preocupação com o processo do espectador em contato com suas estruturas 

coloridas, preocupação que o acompanha até a criação do Parangolé – o ponto 

crucial que definiria sua posição no desenvolvimento teórico de toda a sua 

experiência da estrutura-cor no espaço (OITICICA, 2007, p. 0035.64-p1).  
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Nunca o silêncio, que é o Metafísico na arte, se expressou ele 
mesmo na pintura, de dentro para fora. Se antes se atingia esse 
silêncio era sempre em mistura com o não silêncio, o fora que subia 
até a duração atingindo-a. Agora, é a duração, tempo interior, que 
aparece, em silêncio, de dentro para fora. Parte-se do silêncio, logo a 
obra é duração ela mesma, e não uma duração que surge ou que se 
intui dentro do mundo do não silêncio. Não se quer dizer que a obra 
de arte seja geração espontânea, mas sim que se chegue à 
conclusão da importância do tempo na gênese da obra. (id., ibidem: 
0014.59-p1) 

No “Texto sobre Arte/Metafísica”, de 1959, Oiticica aponta para a importância do 

tempo na gênese da obra, de algo anterior ao próprio homem, de algo que é 

percebido pelo artista no silêncio. Talvez ele estivesse se referindo a um silêncio 

similar ao que John Cage escutou na câmera anecoica e que modificou sua forma 

de pensar o tempo. Cage tinha ido à Universidade de Havard para ouvir o silêncio 

em uma câmera anecoica (espaço onde os sons são absorvidos evitando ecos) e o 

que acabou escutando foi o som do seu próprio corpo. Um silêncio pleno de ruídos. 

Em seu testemunho de 1962, Oiticica fala de uma dimensão pura e total que a 

pintura poderia alcançar, de uma transcendência absoluta como sendo o mais alto 

objetivo a que aspira uma obra: “trata-se aqui não somente das dimensões físicas e 

psíquicas, mas da fusão das duas em uma vontade superior de uma ‘dimensão 

infinita’. Essa dimensão, só esta, atinge a vontade do absoluto” (id., ibidem: 0020.62-

p2). Encontraríamos essa dimensão infinita na obra que tem a capacidade de 

conservar seus próprios afectos (duração), que tem o poder de afetar outros corpos, 

de instaurar outras relações independentes do autor, de ser uma “presentação”, e 

não uma representação. 

O artista temporaliza o espaço que já existe nele mesmo; o resultado 
será espaço-temporal. Temporalizar o espaço quer dizer não que o 
espaço não exista, mas que para o artista ele não existe, tão 
completa é a sua fusão com o tempo no ato da criação, este 
recriando-o. Se o problema fosse o espaço, antes do tempo, voltar-
se-ia ao racional, mero produto da inteligência, pois a noção de 
espaço provém da inteligência e não da intuição. Só o tempo (tempo 
interior do artista) consegue atingir a intuição, dando à obra seu 
sentido transcendental, o eterno que há nela. (OITICICA, 2007, p. 
0014.59-p1) 

Essa fusão com o tempo, no ato da criação, seria o próprio devir do artista, haveria 

uma variação de potência. Ele estaria recriando a si mesmo, descobrindo-se, 



 

347 O PROCESSO CRIADOR E O TEMPO EM HÉLIO OITICICA 
Kenny Neoob / Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Comitê de História, Teoria, Crítica de Arte 

 

transformando-se, inventando-se em uma duração vivida. A intuição é essencial 

para a compreensão da duração e a possibilidade de distinguir as diferenças de 

natureza entre o atual e o virtual. Podemos pensar tanto os atuais quanto os virtuais 

como imanentes:  

Nossas percepções, atuais e virtuais, se estendem ao longo de duas 
linhas, uma horizontal AB, que contém todos os objetos simultâneos 
no espaço, e outra vertical CI, sobre a qual estão nossas lembranças 
sucessivas escalonadas no tempo. O ponto I, interseção das duas 
linhas, e o único que é dado atualmente a nossa consciência. 
(BERGSON, 1968, p. 158)  

      

Esquema Bergsoniano 
Fonte: id., ibidem, p. 159. 

 

Na experiência com sua obra, Oiticica intui não apenas as diferenças de natureza, 

mas também as relações entre essas diferenças:   

O primeiro será um espaço-estrutura e o que cerca a obra é o 
espaço natural, o mundo. A cor intensifica agora o seu sentido físico 
e passa a refletir uma sobre a outra e a criar halos coloridos; por 
exemplo, o branco reflete o vermelho e o amarelo, este com menor 
intensidade. A “atmosfera” que se cria é um sentido psíquico da cor. 
O essencial porém, não é nem o sentido físico nem o psíquico, mas o 
sentido da duração, do tempo interior da cor; é vital que esta cor e 
esta estrutura não se esgotem no tempo, mas que estejam num 
perpétuo recomeço, a medida em que o espectador gira em torno. É 
o sentido ondulatório da obra. (OITICICA, 2007, p. 0014.59-p2)  

Assim a estrutura da obra de Oiticica passa a ser pluridimensional, torna-se 

estrutura-tempo. O tempo é incluído na gênese estrutural da obra: 

A estrutura, então, é levada ao espaço, girando 180° sobre si 
mesma; este é o passo definitivo para o encontro da sua 
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temporalidade com a da cor: aqui o espectador não vê só um lado, 
em contemplação, mas tende à ação, girando em volta, completando 
sua órbita, na percepção pluridimensional da obra. Daí em diante a 
evolução se dá no sentido da valorização de todas as posições de 
visão e da pesquisa das dimensões da dobra. (id., 2008, p. 138)  

Em “Os Bólides e o sistema espacial que neles se revela” (1964), Oiticica trata do 

princípio germinativo formal da obra de arte que ele teria realizado como derivado de 

sua concepção de uma pintura do espaço que, em sua experiência, teria surgido 

como consequência e superação do problema da saída da pintura do quadro para o 

espaço:  

O nascimento estrutural de blocos cúbicos (em geral) que se geram, 
é descoberto, aqui, pelo movimento (no tempo) e não apenas 
delineação estática do ‘um contendo o outro’; é a criação da própria 
virtualidade do espaço, ainda no começo de sua estrutura, isto é, já 
no delineamento dessa estrutura ou seja na pré-estrutura do espaço-
forma, que vem a ser, na sua completação um espaço-tempo-
estrutura-cor. Através dessa esquematização espacial aqui atingida, 
foi-me revelada, de súbito, a própria origem do sentido do espaço, 
com que de retrospecto, da germinação das formas plásticas em 
geral, aqui representadas pela percepção, que em última instância 
culmina na obra de arte. Como toda a representação, a obra de arte 
possui os seus alicerces plantados bem fundo nas origens das 
percepções expressivas, sendo pois possível essa revelação súbita 
de origens num estado tão avançado como o da obra de arte, na 
culminância simbólica que a preside. O que se revela nessa 
esquematização é pois um “sistema universal da origem da 
percepção construtiva do espaço”, pura intuição da formação do 
espaço, cuja esquematização é bem o que dizia Leibniz ser não uma 
coisa real, mas antes “uma ordem de possíveis coexistências”. 
(OITICICA, 2007: 0001.64-p2)  

Através dessa esquematização do espaço, foi-lhe revelado o sentido do espaço e a 

germinação das formas plásticas que culminaria na obra de arte. Assim como 

Deleuze, Oiticica também foi afetado pela filosofia de Leibniz, na qual a alma nada 

faz, apenas conserva (DELEUZE, 1992, p. 271). As diferenças coexistem.  

Oiticica desejava que sua obra se tornasse viva, tivesse duração.  Falou da 

interferência da ideia estética na transformação do objeto em obra de arte. 

Transformação que seria realizada por um processo de produtividade imaginativa. 

Nesse devir-obra, é possível perceber a relação do virtual (a ideia) e do atual (o 

objeto). A obra teria atributos (4) reconhecíveis por todos os indivíduos, assim como 

particularidades relativas às vivências individuais. Por um lado, a obra teria seus 
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próprios atributos; por outro, possuiria uma relatividade significativa (Oiticica, 2007: 

0001.64-p4). A percepção da obra se daria nas relações espaciais que a obra 

instaura (atual), bem como nas vivências de cada indivíduo que estariam sempre 

mudando, sempre num processo afetivo (virtual). Em seu discurso, podemos 

identificar várias referências às diferenças de natureza em seu processo criador.  

As vivências significativas como que vão perdendo a multiplicidade 
de conexões (nunca a totalidade) da hora da criação e ficando com 
atributos vivenciais essenciais, juntando-se agora, a estes a nova 
multiplicidade de conexões da hora presente. Essa junção não é 
“aditiva”, mas é como que uma “transformação da totalidade 
significativa vivencial”. (OITICICA, 2007, p. 0001.64-p4) 

Oiticica reconhece uma multiplicidade de conexões na hora da criação. Conexões 

múltiplas, que podem ser entendidas como sendo relações entre multiplicidades 

atuais e virtuais. Uma relação intensiva que ocorreria no início do processo criador. 

Mas Oiticica reconhece que as relações múltiplas não se fecham com a obra 

realizada; a cada novo espectador, novas relações inéditas podem ocorrer e, assim, 

“o significado de um determinado objeto no espaço, de uma coisa, sempre está 

mudando segundo as vivências pessoais de cada indivíduo” (id., ibidem: 0001.64-

p3). A consciência da transformação do significado da obra é relativa a cada 

indivíduo, apesar de ter grande importância em seu processo. Essa consciência 

possibilitou a abolição, cada vez maior, das estruturas de significados, até chegar ao 

que ele considera “invenção pura”. 

Em sua obra, encontramos um conceito de espaço perceptivo, algo como a expressão 

da possibilidade de um mundo sensível. Mundo possível ainda não realizado, porém 

já existente como expressividade. Alguns de seus trabalhos, os Penetráveis, em parte 

se originaram em cômodos da casa onde o artista nasceu, onde “sensações diretas” 

foram fundamentais (Brett, 2009: 61). Essas obras foram realizadas com o objetivo de 

afetar o espectador e levá-lo à “suprassensação”, ao dilatamento das capacidades 

sensoriais, com o objetivo de estimular o espectador/ participador à descoberta de sua 

espontaneidade expressiva adormecida (id., 1967-b: 02). Na conclusão do livro O que 

é filosofia?, há referências que explicitam o significado imanente e ‘não-humano’ das 

sensações (DELEUZE, 1992, p. 271). Não-humano no sentido de ser anterior ao 

homem, próprio das relações da natureza, da Physis.  
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Para mim, na minha evolução, o objeto foi uma passagem para 
experiências cada vez mais comprometidas com o comportamento 
individual de cada participador; faço questão de afirmar que não há a 
procura aqui, de um “novo condicionamento” para o espectador, mas 
sim a derrubada de todo condicionamento para a procura da 
liberdade individual, através de proposições cada vez mais abertas, 
visando fazer com que cada um encontre em si mesmo, pela 
disponibilidade, pelo improviso, sua liberdade interior, a pista para o 
estado criador – seria o que Mário Pedrosa definiu profeticamente 
como “exercício experimental da liberdade”. É inútil querer procurar 
um novo esteticismo pelo objeto, ou limitar-se a “achados” e 
novidades pseudo-avançadas através de obras e proposições. 
(OITICICA, 1967, p. 01) 

Ao ser perguntado, pelo crítico Guy Brett, sobre a origem dos Penetráveis, Oiticica 

afirmou ter se apropriado de lugares de que gostava, de lugares reais. Nesses locais 

onde se sentia vivo, encontrava não uma necessidade orgânica, mas a liberdade, 

um “estado de invenção”. Liberdade criativa que o artista levou para a obra, para 

compartilhar a “situação onde você pode liberar dentro de você mesmo algumas 

coisas essenciais” (id., 2009, p. 60). Dessa “situação” poderia emergir uma 

coletividade, um prelúdio ao estado de invenção coletivo.  

De uma transformação à outra, algumas obras de Oiticica tornaram-se ainda mais 

complexas: 

Penetráveis eram estruturas de cor nas quais você entrava e tinha 
que pisar a cor, a cor refletia em você... eu construí um projeto 
chamado Projeto Cães de Caça, que incluía o Poema enterrado do 
Gullar e o Teatro integral do Reynaldo Jardim, nesse projeto você 
entrava por labirintos de cor, através de uma extensão de areia. 
(CARDOSO, 2009, p. 227).  

Oiticica preocupava-se com a fusão de elementos também, para inaugurar novas 

categorias. Em 1961, realiza a maquete do Projeto Cães de Caça, uma expressão 

do “puro espaço desenvolvendo-se no tempo” (id., 2007: 0024.61-p6). Trata-se de 

um grande labirinto de três saídas, um jardim “numa cidade qualquer” (id., ibidem: 

0024.61-p1), composto de cinco penetráveis e as colaborações de Ferreira Gullar e 

Reynaldo Jardim. Elementos da natureza (areia penteada e pedras) envolviam todo 

o projeto que visava uma vivência, na qual o espectador pode desvendar a 

estrutura. Seu caráter é estético, gratuito, pois “sendo uma manifestação livre do 

espírito do seu autor é também para ser apreendida e vivenciada livremente, do 
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contrário não será entendida, passando assim a ser uma coisa vã” (id., ibidem: 

0024.61-p2). A integração de colaborações, derivadas de outros campos da 

expressão, aparece, nesse projeto, como “uma outra ordem, nova e sublime” de seu 

processo (OITICICA, 1961, p. 4); o Poema enterrado o havia afetado como “uma 

contribuição universal e importantíssima para o desenvolvimento da poesia de 

vanguarda do Brasil” (id., 2007: 0024.61-p3) e o Teatro integral como uma fusão de 

teatro e cinema: 

Não é um “teatro” no sentido comum que se dá ao mesmo, pois só 
pode ser visto por uma pessoa de cada vez. [...]. À volta, num painel 
de vidro, passa-se a “cena”, que seria constituída de dispositivos 
eletrônicos e “peças” em que não só a palavra, como a luz, a cor, o 
som e mesmo aromas constituiriam os seus elementos 
fundamentais. A cena começa após ter sido acionada pelo próprio 
espectador. Evidentemente as “peças” mudariam, não seriam 
sempre as mesmas, pois vários artistas e escritores já se 
propuseram a escrever “peças cenas” para esse novo 
desenvolvimento do teatro. (id., ibidem: 0024.61-p4) 

O Projeto Cães de Caça seria como uma “sublimação do humano”, como uma 

“reintegração do espaço e das vivências cotidianas nessa outra ordem espaço-

temporal e estética” (id., 1961: 4). Essa obra (quer seja plástica, quer seja teatral 

etc.) apresenta-se como depositária de forças que desdobram o tempo, que liberam 

forças que “não vem de fora, mas do cósmico de dentro, a identificação do cosmos 

com o homem, no seu interior” (id., 2008: 82). Assim, o artista deveria quebrar a 

dominação que o “sujeito” pessoal impõe, para liberar as essências, ou seja, “na 

medida em que o sujeito é um artista, ele já está liberto de sua vontade individual” 

(Nietzsche, 1992: 47). Os Penetráveis foram criados para que desdobrassem o 

“cósmico de dentro”, para que o virtual se desdobrasse em toda a sua 

potencialidade. Um estímulo à liberdade de pensar e sentir.  

O que procuro, e devemos todos procurar, deverá ser o estímulo vital 
para que este indivíduo seja levado a um pensamento (aqui 
comportamento) criador – o seu ato, subjetivo, o seu instante puro 
que quero fazer com que atinja, que seja um instante criador, livre. 
[...]. Mas, apenas este instante, instante que se goza, uma vivência 
onde tudo de cósmico vibra em nós, para logo em seguida cair na 
contraposição dos contrários, onde afloram a luta interior dos 
problemas, do drama, do sim e do não. [...]. São classicamente o que 
definiríamos por suprassensorial: os sentidos são modificados por 
uma ação interna, na origem, que age diretamente sobre sua 
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constituição habitual, dando-lhe uma outra dimensão, libertando 
poderosas vivências. Os contrários são como que intensificados, a 
percepção flui num supra plano, o real parece modificar-se 
inesperadamente. (OITICICA, 1967-a, p.1-7)  

Seria esta “contraposição dos contrários” uma referência às duas tendências 

contrárias que Oiticica encontrou na cor amarela: uma tendência à superfície e a 

outra à profundidade? Como poderíamos entender esse instante onde “tudo de 

cósmico vibra em nós, para logo em seguida cair na contraposição dos contrários”?  

Aiôn e Cronos poderiam nos ajudar nessa compreensão?     

É aproximadamente a diferença entre a segunda e a terceira 
hipótese de Parmênides, a do “agora” e a do “instante”. Não é mais o 

futuro e o passado que subvertem o presente existente, é o instante 
que perverte o presente em futuro e passado insistentes. A diferença 
essencial não é mais entre Cronos e Aiôn simplesmente, mas entre 
Aiôn das superfícies e o conjunto de Cronos e do devir-louco das 
profundidades. Entre os dois devires, da superfície e da 
profundidade, não podemos nem mesmo dizer mais que há algo em 
comum, esquivar o presente. Pois se a profundidade esquiva o 
presente, é com toda a força de um “agora” que opõe seu presente 

tresloucado ao sábio presente da medida; e se a superfície esquiva o 
presente, é com toda a potência de um “instante”, que distingue seu 
momento de todo presente assinalável sobre o qual cai e recai a 
divisão. Nada sobe à superfície sem mudar de natureza. (DELEUZE, 
2000, p. 169-170) 

A “contraposição dos contrários”, referida por Oiticica, seria o instante paradoxal, o 

qual “Platão diz muito bem que o instante é atopon, atópico” (DELEUZE, 2000, p. 

171)?  Oiticica deseja levar o espectador a alcançar um instante criador; para isso, 

em 1964, cria as Capas de Parangolés, estruturas para o corpo:  

O Parangolé não era assim uma coisa para ser posta no corpo para 
ser exibida; a experiência da pessoa que veste, para a pessoa que 
está fora vendo a outra se vestir,  ou das que vestem 
simultaneamente as coisas, são experiências simultâneas, são 
multiexperiências, não se trata assim do corpo como suporte da obra; 
pelo contrário, é a total incorporação. É a incorporação do corpo na 
obra e da obra no corpo... eu chamo de in-corporação. Daí eu passei 
a fazer, o que chamavam de Manifestações ambientais a juntar 
essas diversas ordens de experiências: Penetráveis, Núcleos, 
Bólides e Parangolés. (OITICICA, 2008, p. 32) 

Essas estruturas que propunham um “não-teatro” tornam-se extensões do corpo, 

uma “invenção gratuita e improvisação trivial” (id., ibidem: 31). Um não-teatro, 
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porque não foram feitas para que participassem de uma representação qualquer, a 

ideia de representação é totalmente abolida. 

A inclusão dessa participação [do espectador] levou-me à do ritmo e 
da dança, plásticos por excelência, chegando à concepção do 
“Parangolé”. Esse conceito será teorizado sob todos os pontos de 
vista, já que aqui se torna premente essa teorização, sob o perigo de 
perder-se a experiência numa excessiva virtuosidade. Há a notar, 
aqui nessa plenitude plástica atual, uma ausência de apriorismos 
inúteis, para aqui caminhava eu desde a proposição de uma “pintura 
no espaço ambiental”. Há como que uma necessidade de que a alma 
nasça e cresça como um organismo em que as partes se gerem 
continuamente formando um todo plástico inseparável. (OITICICA, 
2007: 0045.65-p1) 

Nessas Manifestações ambientais, podemos perceber o caráter imanente da obra e 

de suas multiexperiências. Está em relação tanto o que ocorre no espaço, quanto à 

presença de quem “in-corpora” – a duração (memória). Ambos aspectos são 

imanentes. Se eles são multiexperiências, não são apenas porque podem ser 

utilizados por diferentes agentes de diferentes formas, mas também porque há 

diferenças de natureza: há a experiência de natureza física, na qual obra e corpo 

somam-se na experiência realizada no espaço físico e, simultaneamente, há a 

experiência de quem in-corpora a obra  singularmente. Uma experiência não é igual 

à outra. A total incorporação proposta por Oiticica seria quando somos capazes de 

vestir o Parangolé e fazer parte dessa obra, desvendando o próprio corpo ou, em 

outras palavras, redescobrindo as potencialidades do próprio corpo.  

Os Bólides eram mais como se fossem estruturas transcendentais 
iminentes... nas quais você começa a desvendar, a desfolhar elas, ao 
passo que o Parangolé também é a mesma coisa, só que você aí 
está desfolhando o próprio corpo, o fato de você vestir ela, o corpo 
passa a fazer parte dela e não há mais uma coisa separada da 
outra... então a meu ver, essa comparação de Bólide com Parangolé 
é muito lícita. (id., 2008, p. 32) 

A “grande invenção” seria algo que mobilizasse aquele que participa da obra. O 

artista conduziria o participador ao estado de invenção, ao processo artístico e 

criador. No Parangolé, o participador entraria em “faixas de cor, quase como um 

corpo transformado em ar, uma espacialização da cor como também um arejamento 

do corpo” (id., ibidem). Uma proposta de interação de corpos: do corpo humano com 

o corpo ar, com o corpo cor. Há uma fé imanente: não se trata de uma fé 
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transcendental, mas do restabelecimento das relações do homem com o mundo.  O 

artista proporciona a “simples oportunidade de participação, para que ele [o 

espectador] ‘ache’ aí algo que ele queira realizar” (OITICICA, 2007, p. 2527.67- p2).  

Oiticica não fecha a obra em sentidos determinados; ao contrário, é a multiplicidade 

de “significações emprestadas”, trazida por cada participador, que lhe interessa. 

Nessas “n” possibilidades de participação, está incluída a escolha da não 

participação do espectador, a possibilidade do espectador não “achar” nada. Para 

ele, cai por terra o problema de saber se é arte ou não é ― problema colocado pelo 

ready-made de Duchamp. “A característica fundamental da criação artística é que 

impera como algo fixo, inalienável: a própria criação dada pelo ato de criar e sua 

consequência ao realizar-se: propor uma atitude também criadora” (id., ibidem).  O 

ato criador, em si mesmo, ganha importância a ponto de justificar a razão de ser do 

Parangolé. Remarco que Oiticica não aponta para o ato criador como uma coisa 

isolada, como uma coisa de gênio, mas como algo disponível a qualquer um que 

estivesse disposto a “escolher” ou “achar” sua participação (id., ibidem). Quando 

denomina sua obra de “ambiental”, não está longe do conceito de imanência, pois 

não se restringe ao sentido de ambiente, já que está também em jogo as 

“significações emprestadas” do participador, o que pressupõe a memória do 

participador (duração). Assim, em seu ambiental, encontramos o atual (a obra, o 

corpo) e o virtual (o passado do artista e do participador):  

Ambiental é para mim a reunião indivisível de todas as modalidades 
em posse do artista ao criar – as já conhecidas: cor, palavra, luz, 
ação, construção, etc., e as que a cada momento surgem na ânsia 
inventiva do mesmo ou do próprio participador ao tomar contato com 
a obra. (id., ibidem, p. 2527.67- p3) 

O devir criador, a transformação, ganha outro nome: “ânsia inventiva”.  Outro ponto 

a remarcar é sua necessidade de liberdade frente às formas fixas de governo do 

período militar brasileiro. Essa necessidade de liberdade não está em oposição 

apenas em relação às forças opressivas, mas também a “qualquer lei que não seja 

determinada por uma necessidade interior” (id., ibidem, p. 2527.67-p3).  Forças 

externas e internas na origem do Parangolé. Seu compromisso definitivo é com a 

totalidade, uma ideia de fusão de diferentes elementos.  
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O Parangolé também teve seu processo próprio em inúmeras variações: Parangolé 

social, Parangolé poético, Parangolé lúdico, Parangolé coletivo. Na realização do 

Parangolé poético, Oiticica sentiu, pela primeira vez, a necessidade da colaboração 

de outro artista na transformação da ideia em obra. Da concepção dessa obra, 

surgiu o Parangolé social ou de protesto, no qual utilizou a palavra no sentido 

polêmico discursivo, além do poético: um processo ainda mais político da obra. 

Esses foram realizados em colaboração com Rubens Gerchman, procurando utilizar 

todos os meios possíveis de comunicação. Sua ideia de “apropriação”, que está 

implícita em várias obras, é reforçada naquele trabalho.  

Outra individualidade passa a participar também da transformação da ideia em obra. 

Como vimos anteriormente, no Projeto Cães de Caça, outras individualidades (Gullar 

e Jardim) contribuem com outras obras que participam do conjunto do Projeto. No 

Parangolé social, a participação de outra individualidade (Gerchman) multiplica as 

possibilidades da obra no momento de sua criação: “em nossa experiência, tanto eu 

como Gerchman nos alimentamos de novas ideias, renovadas por uma espécie de 

participação na criação da obra” (OITICICA, 2007, p. 2527.67-p5).  A obra continua 

seu devir, sua transformação, quando a dança é incluída como homenagem ao 

passista-mirim (Mosquito da Mangueira). Na capa da Liberdade, além do afecto de 

Gerchman, há também o de Mario Pedrosa: a ideia fundamental “de que a arte de 

hoje seria um exercício experimental da liberdade (para mim isto é o princípio do que 

chamo antiarte e que se tornou fundamental nas obras realmente criativas de nossa 

época)” (id., ibidem). 

Outro afecto importante na ânsia inventiva de Oiticica seria a própria rua: uma 

relação que ele sintetiza como “delírio ambulatório”. Esse “delírio concreto” levaria o 

artista de uma transformação a outra e, dessa, chegaria a outra “acima daquela e 

diferente daquela” e, assim, seguiria seu processo de transformação, fazendo 

inteligível o que ele se transforma: “eu não sei o que sou, porque se é invenção, eu 

não posso saber...” (id., 2008, p. 37).  

O negócio assim de andar pelas ruas é uma coisa que, a meu ver, 
me alimenta muito e eu encontro... Na realidade, a minha volta ao 
Brasil foi uma espécie de encontro místico com as ruas do Rio, um 
encontro místico já desmitificado. [...]. Na realidade, a Estação 
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Primeira da Mangueira vai passar por debaixo da avenida Presidente 
Vargas... uma coisa que era virtual quando Caetano fez a música de 
repente se transformou num delírio concreto... o delírio ambulatório é 
um delírio concreto. (id., ibidem, p. 32) 

Em sua experiência da descoberta da rua através do andar, está incluída a absorção 

dessas coisas (id., 2008: 33). Uma absorção daquilo que é percebido na rua e que 

faria parte de seu delírio concreto. A absorção do concreto, da matéria, faria parte de 

seu processo criador. Podemos compreender essa absorção como o processo pelo 

qual o artista se transforma no material de seu trabalho: o devir-rua, o transformar-se 

em rua. 

De transformação em transformação, Oiticica continuou seu processo e percebeu as 

possibilidades que se cruzam em um centro comum, gerando um campo 

indeterminado de outras possibilidades (OITICICA, 2007, p. 00.37.sd-p3). Esse 

centro criador seria como um caos (a multiplicidade virtual e contínua, a Ideia), 

porém, a arte não seria produzida no caos. O caos é uma potência criadora, mas a 

arte não está desvinculada do sistema no qual ela se encontra, do espaço onde ela 

interage. Assim, o início do processo artístico estaria no intenso cruzamento dos 

fluxos imanentes e simultâneos (5): provenientes da percepção pura idêntica à 

matéria e da memória pura idêntica à totalidade do passado – essa última podendo 

ser algo equivalente ao “borbulhar inicial” referido por Oiticica. Sendo a intensidade a 

consciência dessas multiplicidades, o processo criador nasceria no momento da 

experiência vivida, no contato da matéria com a memória (duração), na intensidade 

do momento vivido. 

 

 

Notas 
1
 - Podemos resumir a filosofia da imanência de Espinosa como Deus é Natureza: as forças de produção de vida 

estão contidas na própria vida. 

2
 - A palavra ‘affect’, utilizada em francês por Deleuze, torna-se ‘afecto’ para alguns tradutores; para outros, 

simplesmente ‘afeto’. Apesar de não existir em nossa língua, ‘afecto’ surge como a forma didática, para 
evidenciar sua proveniência de um dos principais conceitos da Ética de Espinosa. O termo ‘affect’, assim como 
sua tradução para ‘afeto’, permite múltiplas leituras, mas dificulta a compreensão inicial, pois pode ser 
confundido com ‘sentimento’. A palavra affect é utilizada para designar o conceito affectus (em latim) utilizado por 
Espinosa. O affect (afecto) é arrancado das affections (afecções), e estas são os estados dos corpos 
provenientes da ação de outros corpos sobre eles. 

3
 - No fenômeno artístico trágico haveria poderes da natureza (Dionísio e Apolo). Esse é um olhar nietzscheano 

sobre as forças imanentes envolvidas no fenômeno. 
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4
 - Segundo a definição de Espinosa: “por atributo compreendo aquilo que, de uma substância, o intelecto 

percebe como constituindo a sua essência” (2008: 13). 

5
 - “Os teóricos da Relatividade jamais falam de outra coisa senão da simultaneidade de dois instantes. Antes 

desta, contudo, há uma outra, cuja idéia é mais natural: a simultaneidade de dois fluxos” (Bergson, 2006: 61). 
Encontramos esses fluxos no Plano de imanência: “este plano nos mostra suas duas faces, a extensão e o 
pensamento, ou, mais exatamente, suas duas potências, potência de ser e potência de pensar” (Deleuze, 992: 
66). 
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