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Resumo

A presente comunicação versa a respeito dos sentidos de construção 
estrutural da obra de arte na produção do artista Hélio Oiticica. 
Visando melhor compreender a importância da investigação 
sobre a estrutura cor para o desenvolvimento e conceituação 
do Suprasensorial e do Crelazer, perpassamos das realizações do 
momento neoconcreto as Cosmococas da década de 1970, focalizando 
numa discussão mais aguçada os sentidos abertos pelos Bólides.
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Abstract

This communication discourses about the senses of structural 
construction on the artwork in the production of the artist Hélio 
Oiticica. Aiming to better understand the importance of research 
about the structure-color for the development and conceptualization 
of “Suprasensorial” and “Crelazer”, we go through achievements from 
the Neoconcreto moment to the Cosmococas , in the 1970s, focusing 
in an discussion more acute of the senses opened by Bólides.
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A preocupação em conceber a obra de arte num sentido estrutural voltado para o NOVO1 está 

no cerne do caminho percorrido por Hélio Oiticica do momento neoconcreto até suas últimas 

experiências da década de 1970. A investigação de Hélio Oiticica no interior da construção da obra 

encontra nos Bólides uma “determinação estrutural”. Tais proposições presentes entre 1963 e 1980 no 

trabalho de Oiticica tomam diferentes aspectos durante sua carreira. Nas particularidades do processo 

dos Bólides  são abertas  possibilidades rumo a um comportamento criativo descondicionado. Instaura-

WI�GSQ�SW�&zPMHIW�YQE�RSZE�WMKRM½GEpnS�TEVE�E�TIWUYMWE�HE�GSV��UYI�q�HMWTSWXE�RnS�QEMW�VIGSFVMRHS�YQ�

objeto, mas em seu próprio valor objetivo: 

1 Utiliza-se aqui o termo novo em letras maiúsculas como referência ao sentido dado por Oiticica em Texto feito a pedido de Daisy Peccinini 

como contribuição para uma publicação sobre o objeto na arte brasileira nos anos 60, 5 de dezembro de 1977. PHO, Itaú  Cultural,  s/d.
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A possibilidade de manusear a cor sinaliza a emergência de uma existência objetiva e de uma nova 

½WMGEPMHEHI��HE�I\TIVMsRGME�EVXuWXMGE�UYI�IWXnS�EPqQ�HS�WYFNIXMZMWQS�MRXYMXMZS�HS�±RnS�SFNIXS²��

Desse modo, o Bólide seria responsável por trazer a vivência da cor, até então impalpável, para 

o campo do real, palpável, possibilitando ao participante aproximar-se de elementos ainda não 

conhecidos na experiência artística. (VARELA, 2009).

Deve-se analisar a importância da cor no objeto pela extensão de sua pesquisa tanto no tempo quanto 

no espaço, pois ao todo, ocorrem aproximadamente setenta inscrições de Bólides. (OITICICA, sd.).  

A intenção de levar a cor ao espaço, circunscrevendo-lhe por uma atitude de escolha, é dar-lhe um 

corpo, um modo de sustentar-se num mundo apreensível. O objetivo central desse texto é conectar 

analiticamente o sentido de estrutura-cor e de suprasensorial, com um interesse essencial na construção 

de seus trabalhos tanto de ordem propositiva quanto de ordem teórica.

,qPMS�3MXMGMGE�JYRHE�WI�GSQS�½KYVE�GLEZI�HS�QSZMQIRXS�RISGSRGVIXS�I�XEQFqQ�GSQS�JSRXI�

substancial para compreensão do experimentalismo dominante na arte brasileira das décadas de 1960-

70. Uma das principais razões para a existência dessa força referencial são os escritos do artista, que 

XVERWMXEQ�IRXVI�½GpnS��TSIWME��GVuXMGE�I�XISVME�HE�EVXI��3�EVUYMZS�HI�3MXMGMGE��HMWTSRMFMPM^EHS�TIPS�4VSNIXS�

Hélio Oiticica 2, é fonte direta em pesquisas tanto sobre sua obra quanto dos artistas que vivenciaram o 

período. Nota-se a vasta produção desses escritos através do site do Projeto Hélio Oiticica desenvolvido 

sob a coordenação de Lisette Lagnado pelo Programa HO em parceria com o Instituto Itaú Cultural.

Oiticica faz parte da primeira formação do Grupo Neoconcreto (1959), mas a partir de 1961, com a 

dissolução do grupo, suas criações tomam novo enfoque após o contato com o ambiente da dança e 

HE�JEZIPE��IWTIGM½GEQIRXI�HS�1SVVS�HE�1ERKYIMVE��3 O artista passa a valorizar a corporeidade e uma 

condição marginal (CLARK, 1996, p. 74-75) que melhor servem as intenções experimentais de seus 

trabalhos.

Quando se tenta apreender as realizações de Hélio Oiticica e Lygia Clark, após o “momento” 

neoconcreto, percebe-se que, ao libertarem a obra de arte para a condição espacial, esta exige cada 

vez mais um posicionamento ativo do espectador. Nas proposições destes artistas encontra-se um 

questionamento da dicotomia sujeito/objeto. O caminho empreendido por Oiticica e Clark pauta-se 

pelo experimental e o sentido de seus trabalhos possui condição primeira na experiência do indivíduo, 

questionando mesmo seu papel de puro observador. Não há, de modo generalista, no proceder da arte 

RISGSRGVIXE�I�TzW�RISGSRGVIXE��YQE�½\MHI^�UYI�TIVQMXE�I\GPYMV�SW�TVSGIWWSW�MRHMZMHYEMW�HIWWIW�EVXMWXEW�

e o caminho percorrido naquelas décadas. O que encontramos, com relação às movimentações deste 

período, são vestígios de uma constante e incerta metamorfose. Todo este sentido de transitividade 

não parece possível de ser comportado num tratamento que estenda um campo geral por sobre as 

produções e ensaque artistas e obras em designações forjadas por intenções didáticas. Tomamos aqui 

como apoio central as palavras do próprio artista e o minucioso trabalho empreendido por Paula Braga 

em sua tese A Trama da Terra que Treme, sem excluir possibilidades trazidas por outros autores.

Em uma síntese elementar, na transposição do quadro para o espaço, a cor denota uma condição de 

movimento distinto de acordo com as diferentes situações propostas. Nas Invenções, primeiros trabalhos 

2 http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia/ho/home/dsp_home.cfm

3 Em “Como cheguei a Mangueira”, Oiticica descreve seu contato inicial com o samba e seu desejo de “participar do samba, do seu ritmo, do 

seu mito” (BRAGA, 2007, 159).
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de Oiticica com a cor, a pintura aparece em um tom único e o “problema estrutural da cor apresenta-

se por superposições, seria a verticalidade da cor no espaço, e sua estruturação de superposição” 

(OITICICA, 2006, p.82). Cronologicamente, as mudanças nas posições de quadro, tempo e espaço 

encontram nas séries de estruturas Núcleos e Penetráveis um desenvolvimento similar. A nítida visão 

da interação espacial é manifestada, assim como são manifestados, fundamentos conceituais, plásticos e 

espirituais. 

%�TEVXMV�HI�������ERS�IQ�UYI�S�EVXMWXE�E½VQE�S�MRuGMS�HE�XVERWMpnS�HS�UYEHVS�TEVE�S�IWTEpS��E�GSV�

desponta em seu processo criativo. A cor, como elemento próprio da pintura, torna-se o eixo principal 

da pesquisa de Oiticica. Para o artista a cor está na gênese do fenômeno total que é o processo criativo, 

estando pareada ao tempo e ao espaço (OITICICA, 1960). Demonstrar a condição primeira da cor 

como coisa disponível aos sentidos é trabalhar sobre sua estrutura, seu núcleo. A pesquisa de Oiticica 

não lida com abstração, mas com síntese: “(...) a estrutura vem juntamente com a idéia da cor, e por isso 

se torna, ela também, temporal. Não há estrutura a priori, ela se constrói na ação mesma da cor-luz.” 

(OITICICA, 1959).

Tal poder de síntese é responsável pela XVERWGSVTSVM½GEpnS que leva a cor da estrutura (corpo) do 

quadro para o espaço como estrutura (corpo) própria através dos Bólides. (BRAGA, 2007, p. 52) 

Segundo o artista (OITICICA, 1959) os Bólides foram obras-objetos componentes da etapa estrutural 

que culmina nas capas de Parangolé e nos projetos ambientais, como Tropicália��½K���� e Éden��½K��

02). Mostra-se um novo comportamento perceptivo, criado na participação cada vez maior do sujeito 

EXMZS��WYTIVERHS�E�MHIME�HI�UYI�S�SFNIXS�IWXqXMGS�XIQ�GSQS�½Q�E�TYVE�GSRXIQTPEpnS��TSMW�TEWWE��RIWXI�

momento, a abarcar novas questões como a experimentação sensorial e a vivência criativa da proposta.

�½K�����,qPMS�3MXMGMGE��Tropicália, 1967 (penetráveis PN2 e PN3). Fonte: Programa Hélio Oiticica – Itaú Cultural

�½K�����,qPMS�3MXMGMGE��Éden, 1969 (detalhe). Fonte: Programa Hélio Oiticica – Itaú Cultural
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Nota-se nos Bólides produzidos no âmbito do Programa Ambiental4 uma nova exigência do artista com 

o espectador, isto se deve ao fato de a estruturação dos trabalhos não trazer mais a cor como elemento 

exclusivo. A forma constituinte dessa nova ideia portava uma segunda condição por meio do uso da 

palavra, da noção de antiarte e de apropriação, marcando uma postura do artista tanto ética quanto 

TSPuXMGE��3W�SFNIXSW�TVSTSWMXMZSW��EMRHE�EWWMQ��GSRXMRLEQ�YQE�TVSFPIQEXM^EpnS�½\E�HE�RIGIWWMHEHI�HI�

formular-se sobre a cor, mas agora não apenas única e sim estruturalmente composta por diversos eixos 

discursivos.

Na ideia Parangolé��½K�����E�GSV�QSZMQIRXE�WI�HI�JSVQE�GSVTzVIE�IQ�WYE�TPIRE�GSRHMpnS�IWTEGMEP��

Nessa estrutura ambiental (OITICICA, 1986, p. 78) a disposição da cor é entregue para uma situação de 

um indivíduo que experimenta, um participante interessado em ativar suas proposições. O ambiental, 

IRXVIXERXS��RnS�q�RIGIWWEVMEQIRXI�S�½Q�TVzTVMS�HE�GSRHMpnS�IWXVYXYVEP�I\MKMHE�TSV�,IPMS�3MXMGMGE�RS�

tratamento com a criação. A importância da ideia Parangolé para a discussão e expansão do papel do 

espectador na feitura da obra de arte na década de 1960 e de anos posteriores é ponto de concórdia, 

QEW�RnS�HIZI�WIV�IRXIRHMHS�GSQS�YQ�HIWZMS�UYI�WMQTPM½UYI�E�HMVIpnS�HS�XVEFEPLS�HIWWI�EVXMWXE�TEVE�E�

concepção puramente espacial ou participativa. Interessava-lhe ver que a realização da obra surgisse de 

um sentido de autor como propositor e um espectador como ativador da proposta, tendo a experiência 

com a matéria como suporte estrutural. Cabe aqui, por vezes, substituir o termo espectador por co-

autor. A co-autoria nos trabalhos de Oiticica se efetua pela necessidade do espectador apresentar-se 

ativamente às propostas. 

�½K�����,qPMS�3MXMGMGE� P4 Parangolé Capa 01, 1965. Fonte: Programa Hélio Oiticica - Itaú Cultural

4 O Conceito de Programa Ambiental desenvolvido pelo artista envolve o estudo das proposições Bólides realizadas aproximadamente nos 

anos 1965, 1966-1967. Ver VARELA, 2009.
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A curadora, pesquisadora e crítica de arte Paula Braga constrói uma linha em sua pesquisa da cor na 

obra de Hélio Oiticica que parte “da virada da década de 1950 para 1960 (branco-luz)” até a vivência 

do artista na Nova Iorque da década de 1970 (branco-coca) (BRAGA, 2007, p. 43). O branco surge 

como a cor apropriada para o NOVO, associado ao branco sobre branco suprematista de Maliévitch 

�½K������)WWE�MR¾YsRGME�TSWWYuE��GSQS�GSWXYQI�HS�ler-escrever do artista, os contornos que melhor 

interessavam a sua construção autoral. A autora aponta mesmo que o suprematismo não possuía o 

sublinhado das questões do corpo (OITICICA, 1974) que Oiticica lhe creditava (BRAGA, 2007, p. 45).

 

Malevitch, Quadrado Branco em Fundo Branco, 1918. Fonte: Itaú Cultural

Para a construção da proposição o autor conjuga os aspectos formais e conceituais numa projeção. 

Dispondo o não-objeto (GULLAR, 2007) numa condição de “convite para a atividade” o autor 

XVE^�S�IWTIGXEHSV�TEVE�E�JSVQEpnS�HI�YQ�GSRLIGMQIRXS�WIRWSVMEP��RnS�VI¾IXMHS��M�q��MRXYMXMZS��3�

“descondicionamento” (OITICICA, 1967) necessário para essa experiência é conceituado por Oiticica 

através do Suprasensorial. Já no interior da proposição o sujeito fenomenal, o indivíduo descondicionado, 

estaria imerso num ambiente de livre criação (potencialização do poder criativo) (OITICICA, 1986, p. 

118-122) trabalhado através do termo Crelazer. Toda esta estrutura, inevitavelmente processual, pode ser 

compreendida como o “trabalho”, ou a obra.

A partir de 1972, Hélio Oiticica une o ambiental, a cor-luz e o suprassensorial em Cosmococas – 

Program in progress, que é nome tanto de um bloco de Newyorkaises quanto de uma instância 
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experimental da pesquisa com estados que incitam o comportamento descondicionado. (BRAGA, 2010, 

p. 132). 

O branco-coca é a cor voltada para o “meio frio” dos quase-cinemas, para a leveza do Block Experiment 

'SWQSGSGE��''��2SGEKMSRW��½KW�������������I�����3�JVMS�XjXMP�RIWWI�I\TIVMQIRXS�ETVIWIRXE�WI�GSQS�

uma sensação física, referente ao entendimento de “meios quentes e meios frios” de Marshall McLuhan 

(MCLUHAN, 1974, p. 38-50), teórico recorrente nos escritos de Oiticica durante a década de 1970 

(BRAGA, 2010, p. 134). Ressalta-se que o branco aqui não dispensa sua condição estrutural de cor que 

representa a quebra com os parâmetros anteriores, propiciando o encontro com o NOVO, com o 

“estranho” (OITICICA, 1974).

�½K�����,qPMS�3MXMGMGE�I�2IZMPPI�(´%PQIMHE��Block Experiment Cosmococa, CC4 Nocagions, 1973. Fonte: Internationale 

Filmfestspiele Berlin
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�½K�����,qPMS�3MXMGMGE�I�2IZMPPI�(´%PQIMHE��Block Experiment Cosmococa, CC4 Nocagions, 1973. Fonte: Internationale 

Filmfestspiele Berlin

�½K�����,qPMS�3MXMGMGE�I�2IZMPPI�(´%PQIMHE��Cosmococa-Programa in Progress, CC4 Nocagions, 1973. Fonte;: Projeto Hélio 

Oiticica, Rio de Janeiro. Foto por Iwan Baan
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�½K�����,qPMS�3MXMGMGE�I�2IZMPPI�(´%PQIMHE��Cosmococa-Programa in Progress, CC4 Nocagions, 1973. Fonte;: Projeto Hélio 

Oiticica, Rio de Janeiro. Foto por Iwan Baan

O suprasensorial, como abertura para o crelazer, visto nas Cosmococas, baseia-se numa relação de 

rompimento-libertação que Oiticica já enxergava no branco sobre branco de Maliévitch. Cada uma das 

imagens apropriadas pelo artista e pelos cineastas nesse conjunto de projeções5 deve ser visto em suas 

GSRI\~IW�GSQ�E�WIRWSVMEPMHEHI�HSW�IWTEpSW�TIRWEHSW�I�GSQ�XSHS�S�EG�QYPS�HI�WMKRM½GEHS�UYI�E�GSV�

branca possui na obra de Oiticica.

Toda essa colocação sobre estrutura realiza-se como corpo-espaço-tempo e por essa razão desperta o 

pensamento em fenomenologia. O fundamento existencial da coisas-cor no espaço (no mesmo espaço 

que o sujeito em atividade) é a própria percepção de tal coisa. A percepção, i.é, nossa relação com o 

”mundo físico”, depende do corpo para concretizar-se, mas nossos sentidos não são propriamente o 

corpo físico, ou, melhor o corpo não é propriamente nossos sentidos. A percepção depende do corpo 

para existir (acontecer), mas após haver percepção o corpo apaga-se e permanece a relação criada 

entre a atividade dos sentidos e a atividade do pensar. No entanto, essa mutuabilidade não exclui uma 

diferença: “É segundo o sentido e a estrutura intrínsecos que o mundo sensível é ‘mais antigo’ que o 

universo do pensamento, porque o primeiro é visível e relativamente contínuo e o segundo, invisível e 

lacunar...” (MERLEAU-PONTY, 2007, p. 23).

O Suprasensorial visa o descondicionamento através da experiência sensória, compreendendo o 

5 Oiticica projetou nove experiências Cosmococas (CC). Assim, CC1 a CC5 foram inventados com Neville D’Almeida, CC6 com Thomas 

Valentin, CC7, em Londres, para Guy Brett, CC8 para Silviano Santiago e CC9 para Carlos Vergara. (ALVES, 2009, p. 12).
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GSRLIGMQIRXS�MRXYMXMZS��GSVTSVEP�GSQS�TEVIEHS�ES�GSRLIGMQIRXS�VI¾I\MZS��GSRGIMXYEP��%�GSRHMpnS�

visual da obra não é então separada de sua condição espácio-temporal. A obra é estrutura real, 

presente para o sujeito, mas na dependência da percepção deste sujeito. A liberação do poder criador 

pelo sentido de crelazer está intimamente vinculada ao entendimento do suprasensorial, logo, o ato da 

TIVGITpnS�GSQS�KIVEpnS�HI�GSRLIGMQIRXS�MRXYMXMZS�I�WMQYPXERIEQIRXI�VI¾I\MZS�q�TSWXS�RS�GIRXVS�HE�

obra. O programa desenvolvido por Oiticica realiza um círculo paradoxal no qual a percepção do sujeito 

e a existência da obra percebida encontram-se no mesmo ponto. A ativação da proposta depende da 

entrega suprasensorial e a existência deste depende da ativação da proposta (obra).
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