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RESUMO 

Esta pesquisa tem como escopo a análise do Almanaque Navilouca, organizado pelos 

poetas Torquato Neto e Waly Salomão, lançado intencionalmente em primeira e única edição 

em 1974, reunindo produções de artistas plásticos, cineastas e poetas do período. Após 1968, 

a repressão militar promovida pela decretação do AI-5 ocasionou o fechamento dos espaços 

culturais, e contraditoriamente, acirrou o desenvolvimento de diversos embates no campo das 

artes e da cultura, aflorando a elaboração de novos espaços de atuação. O Almanaque, 

observado como um espaço situado à margem da cultura institucional, exercitou a liberdade 

de criação e opinião, articulando um circuito de arte “marginal” no Brasil dos “anos de 

chumbo” (1969-1974) da ditadura civil-militar. Com o objetivo de identificar os elementos 

que orientaram e influenciaram intelectualmente os artistas envolvidos, operando como traços 

de aproximação do grupo, a pesquisa desenvolvida analisa o impresso como espaço de 

sociabilidade que, permite o exame da fermentação intelectual, o desenvolvimento de 

sensibilidades, referências e experiências trocadas entre os participantes. Para tanto, 

mobilizando a bibliografia sobre o tema, a investigação analisou a materialidade do 

Almanaque, a fórmula editorial adotada, junto às correspondências trocadas entre alguns 

participantes, também sua recepção pela imprensa do período. Desta forma, o impresso foi 

compreendido como um espaço no qual se articularam traços de aproximação afetiva e 

intelectual dos envolvidos, que ao compartilharem das mesmas referências e processos de 

produção, conduziram um projeto cultural orientado pelo imperativo da “invenção” artística, 

materializando um discurso que dimensionava a subversão das práticas culturais estabelecidas 

e o comportamento como formas de ação política. O que marca a intencionalidade da 

produção da Navilouca – como uma “trincheira” artística – é o delineando de outros 

parâmetros para o processo criativo, apresentando uma nova sensibilidade artístico-cultural 

durante a primeira metade da década de 1970. 

 

Palavras-chave: História do Brasil. Literatura Brasileira. Cultura. Contracultura. Poesia 

Concreta. 

 

 



 

ABSTRACT 

This research has as scope the analysis of the Navilouca almanac, organized by the 

poets Torquato Neto and Waly Salomão, launched intentionally in the first and only edition in 

1974, bringing together productions by plastic artists, filmmakers and poets of the period. 

After 1968, the military repression promoted by the decree of the AI-5 caused the closure of 

cultural spaces, and contradictorily, it intensified the development of several clashes in the 

field of arts and culture, emerging the development of new areas of performance. The 

almanac, observed as a space located on the margins of institutional culture, exercised 

freedom of creation and opinion, articulating a circuit of “marginal” art in Brazil from the 

“lead years” (1969-1974) of the civil-military dictatorship. With the objective of identifying 

the elements that guided and intellectually influenced the artists involved, operating as traces 

of approximation of the group, the research developed analyzes the printed matter as a space 

of sociability that allows the examination of intellectual fermentation, the development of 

sensibilities, references and experiences exchanged between participants. Therefore, 

mobilizing the bibliography about the subject, the investigation analyzed the materiality of 

the Almanac, the editorial formula adopted, along with the correspondence exchanged 

between some participants, also its reception by the press of the period. In this way, the 

printed matter was understood as a space in which traces of affective and intellectual 

approximation of those involved were articulated, who, by sharing the same references and 

production processes, led a cultural project guided by the imperative of artistic “invention”, 

materializing a discourse that dimensioned the subversion of established cultural practices and 

behavior as forms of political action. What marks the intentionality of Navilouca's production 

– as an artistic “trench” – is the outlining of other parameters for the creative process, 

presenting a new artistic-cultural sensitivity during the first half of the 1970s. 

 

Keywords: History of Brazil. Brazilian Literature. Culture. Counterculture. Concrete Poetry. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A monografia apresentada é resultado da pesquisa em Iniciação Científica, realizada 

entre 2018 a 2020, tendo como escopo a análise do impresso Navilouca, Almanaque 

organizado pelos poetas Torquato Neto e Waly Sailormoon (pseudônimo de Waly Salomão) 

durante 1972, lançado no Rio de Janeiro pela Editora Gernasa apenas em 1974, devido à falta 

de apoio financeiro e implicações referentes ao suicídio de Torquato Neto em novembro de 

1972. 

Subintitulada como “O almanaque dos aqualoucos” por Waly Salomão, de acordo com 

Hollanda (2004, p. 82), faz alusão à Stultifera Navis, nau que trazia os loucos e desgarrados 

na Idade Média. Ao atracar, a nau trouxe à enseada brasileira as obras de Augusto de Campos, 

Haroldo de Campos, Lygia Clark, Hélio Oiticica, Waly Salomão, Décio Pignatari, Torquato 

Neto, Luiz Otávio Pimentel, Ivan Cardoso, Jorge Salomão, Stephen Berg, Oscar Ramos, 

Luciano Figueiredo, Ivan Cardoso, Duda Machado, Rogério Duarte e Chacal. Estes, eram 

sujeitos que atuavam em variadas frentes artísticas e, de alguma forma, estavam fomentando a 

produção artística e cultural no período do final dos anos 60 e começo dos 70. 

Entre as questões centrais investigadas, é apreciada a relevância da Navilouca como 

ponto de partida para aprofundar o conhecimento sobre os projetos “marginais”, considerando 

a discussão do termo apropriado pela historiografia. Nesse sentido, discutir os aspectos que 

tomam o impresso como uma publicação marginal, implica as disputas de narrativa acerca 

deste termo que, conforme a discussão aqui elaborada, foi largamente utilizado, muitas vezes 

de forma acrítica como um identificador das produções situadas fora do eixo institucional no 

final da década de 1960 e 1970. A discussão das categorias de análise que remontam os 

sentidos de “marginal, desbundado, udigrudi (underground) ou pós-tropicalista” que tentaram 

dar conta de classificar as produções e práticas pertencentes a este “grupo” proporciona a 

observação das controvérsias que esses termos carregam consigo, pois evidenciam os 

apagamentos de ações e a tomada de posição dos artistas associados à este campo. 

Nos objetivos desta pesquisa também estão: observar as estruturas de sociabilidade 

que possibilitaram o nascimento do projeto e a construção de Navilouca; perscrutar através da 

materialidade do impresso e das representações nele contidas, as estratégias editoriais 

selecionadas pelos editores para descrever e analisar os traços específicos que balizaram a 

produção do impresso que, nesta pesquisa, foi tomado como um projeto cultural. À primeira 

vista, o Almanaque Navilouca se destaca pela sua aparência extravagante e pop, com ar 

vanguardista: um mosaico de obras de várias linguagens artísticas, fotografias, manifestos, 
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ilustrações etc. contendo um enorme repertório do que se configuraria um “grupo” de artistas 

“marginais”. 

Ainda, cabe acrescentar a forma que Almanaque e outros projetos similares também 

foram interpretados como produções esparsas, sem intencionalidade e posicionamento crítico. 

A partir de revisões dessas posições, o debate sobre esse tipo de impresso indica que há uma 

possibilidade ainda não trabalhada, de investigar esta revista como um vetor da reunião de 

diferentes artistas, que condensou a movimentação que tem seus meandros no Tropicalismo e 

ganha mais força no início da década de 70. O Almanaque, nessa perspectiva, foi produto de 

um agrupamento voluntário destes intelectuais, no esforço de criação de um material que 

sintetizava seu projeto artístico e estético. Então, é importante estudá-lo: 

além das abordagens que ratificam os estereótipos da poesia de “curtição”, do 

“desbunde” ou do “mimeógrafo”. Atualmente, o debate crítico ao redor do tema 

envolve intrincadas trajetórias históricas, ligadas não apenas à literatura, mas 

principalmente ao campo mais amplo da cultura brasileira. (COELHO, 2013, p. 14) 

A partir dessa perspectiva, é considerado como objeto, a tessitura do transcurso de 

uma longa marcha entre as intensas movimentações culturais que ocorriam no período. De 

forma contraditória, a censura instaurada pela ditadura civil-militar abriu brechas para a 

instalação de um complexo debate sobre os parâmetros estéticos-ideológicos da produção 

artística daquele contexto, situando-se como um território em evidência para novas 

investigações históricas.  

Assim, a pesquisa se desenvolveu na pretensão de explorar as potencialidades deste 

campo. Ao realizar um levantamento sobre a atuação marginal e sua memória, eclipsadas pelo 

marcante terror e tortura da ditadura nos anos 70, como também pela ação do Cinema Novo e 

Tropicalismo, por exemplo. Atribuindo ao campo “marginal” uma autonomia para assimilar e 

relacionar os elementos que o compõe, levantando as potências críticas acerca do local-

comum pelas quais as obras foram qualificadas no período pela crítica literária e pela 

historiografia.  

Conforme os objetivos, conjeturamos as questões historiográficas que abordam as 

formas de posicionamento dos artistas, discutindo seus modos de articulação dentro do 

mercado vigente. À luz da bibliografia que se dedicou a este movimento cultural, objetivamos 

observar como foram construídas as relações entre os seus participantes e quais foram as 

reflexões partilhadas no período, assim como as experiências trocadas. A partir dessas 

questões pareceu-nos possível compreender a atuação dos sujeitos engajados no movimento 

cultural marginal e algumas de suas iniciativas promovidas na década de 70. A Navilouca, ao 

reunir sujeitos específicos, indicou uma semelhança entre as experiências compartilhadas por 
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estes intelectuais. O trato inicial do material do impresso Navilouca nos despertou questões 

acerca das representações culturais que estavam em perspectiva naquele momento, partindo 

de um ponto em que o Almanaque partilhava os contrastes do mundo social no qual seus 

produtores estavam inseridos.  

O Almanaque Navilouca pode ser encontrado em versões físicas que estão disponíveis 

no Arquivo da Cidade do Rio de Janeiro, arquivada no acervo de periódicos que figuram a 

Imprensa Alternativa do período da Ditadura Militar; também no maior acervo de Torquato 

Neto, que está sob os cuidados de George Mendes, primo do poeta, residente em Teresina-PI. 

Na internet, existem versões online do impresso, entretanto, praticamente todas encontram-se 

incompletas. Para esta pesquisa, será utilizada a digitalização disponível no blog da Editora 

Passagens que pode ser lida na íntegra. 

A impressão em formato tabloide (27x36cm) proporcionou o fácil manuseio do 

Almanaque, abrigando suas 96 páginas. O projeto gráfico foi elaborado por Luciano 

Figueiredo e Óscar Ramos – artistas renomados por montagens cenográficas e de artes 

visuais/plásticas no período, enquanto o layout foi estruturado por Ana Araújo, esposa de 

Torquato Neto. Impresso no processo de fotolito em policromia, tecnologia que permitiu a 

impressão de imagens coloridas (ciano, magenta, amarelo e preto) e melhor acabamento 

gráfico, diferente de alguns de seus contemporâneos – produzidos, geralmente, em preto e 

branco e de forma manual (como o Flor do Mal e o Gramma). 

Seguindo o conselho de Leminski (1989, p. 99) – “Consolem-se os candidatos. Os 

maiores poetas (escritos) dos anos 70 não são gente. São revistas.” – privilegiamos o 

Almanaque como um signo de um período, um documento/monumento1 que condensou ideias 

de diversos indivíduos. Ao mesmo tempo, consideramos sua matéria como fruto da 

exploração dos repertórios artísticos de seus produtores, que se desdobraram posteriormente 

em diversos projetos: Navilouca, elaborada à luz dos experimentalismos artísticos das décadas 

de 60/70, deixou rastros para que alguns outros impressos a seguissem, como Almanaque 

Biotônico Vitalidade, Código, Artéria, Presença, Polem etc. 

Como o impresso analisado, estas e outras publicações foram elaboradas de forma 

coletiva e, muitas vezes, de maneira autônoma. Buscavam exercitar um espaço de liberdade e 

 

 

1 Segundo Jacques Le Goff, “no limite, não existe um documento-verdade. Todo o documento é mentira. Cabe 

ao historiador não fazer o papel de ingênuo.” (1996, p. 547-548) Trata-se de um registro que foi produzido (de 

forma consciente ou inconsciente) pelas sociedades do presente para impor uma determinada imagem para as 

próximas. Cabe aos historiadores, desmontar esta imagem para compreender as escolhas e significados que 

demonstram as intenções deste registro. 
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novas propostas artísticas. Na década de 70, houve uma profusão destes impressos conhecidos 

por “imprensa marginal” ou “alternativa” reputadas por não configurarem uma estrutura 

empresarial, sendo autossustentadas. A organização, editoração e distribuição ficava sob a 

responsabilidade de indivíduos empenhados na elaboração de um espaço “contra 

hegemônico”, e também na tentativa de divulgação de obras de determinadas frentes 

artísticas, partidárias ou intelectuais. Assim, ao longo da pesquisa, a discussão sobre a função 

destes impressos é fundamental para compreendermos as posturas adotadas pelos que estavam 

à sua frente. Bernardo Kucinski (2003, p. 14-15) propôs que a imprensa alternativa dos anos 

70, pode ser vista, em seu conjunto, como sucessora da imprensa panfletária dos pasquins e 

imprensa anarquista, na função social de criação deste um espaço público reflexo. 

É na arquitetura deste espaço “contra hegemônico” que o Almanaque Navilouca se 

posiciona ao tangenciar diversos meios artísticos: “Tornando-se a mais célebre, tendo sido 

também, de toda uma leva de publicações dos anos 70, a primeira a ser concebida, tendo 

ingressado, já, no mundo da mitologia: um ‘mistério’ de que se ouve falar.” (KHOURI, 2004, 

p. 23). Apropriando-se do discurso experimental – ou de “invenção”, de acordo com os 

próprios integrantes – o impresso foi arrojado ao retomar as práticas utilizadas pelas 

vanguardas dos anos 20 e poetas concretos na década de 50.  Na pesquisa, busco elucidar este 

“mistério”, esclarecendo, ao longo do trabalho, suas marcas distintivas, que ensejaram a 

elaboração de outros projetos. Waly Salomão (2005, p. 80) respaldou esta afirmação, ao 

declarar que a poesia dos anos 70 não foi o ponto de chegada ou terminal, como apogeu [...] e 

sempre tomou o que estava sendo produzido naquele momento como os primeiros passos de 

uma longa marcha.  

As circunstâncias que medraram esta “longa marcha” podem ser apreciadas na 

pertinência de observar: as redes e práticas que organizaram o impresso, os espaços corporais, 

as maneiras de ler, as formas e a sua circulação entre os leitores e, sobretudo, a sua 

materialidade. Tomar esses diferentes âmbitos do impresso constituí uma análise 

sociocultural que, segundo Roger Chartier (1991, p. 180), permite ao pesquisador identificar 

uma história social dos usos e das interpretações, inscritas nas práticas específicas que as 

produzem. Então, a elaboração das indagações iniciais “como se organizou o impresso?”, 

“qual projeto cultural estava sendo proposto?”, “quais eram os locais de distribuição e 

circulação?” guiaram a construção do objeto e a investigação sobre seu movimento no recorte 

aqui realizado. 

O procedimento analítico mobilizado para observar o conteúdo, foi o método proposto 

por Tânia Regina de Luca (2005, p. 318), que consiste na organização de um banco de dados 
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com alguns aspectos relevantes do impresso: o local da publicação; o momento de seu 

lançamento; responsáveis pela sua divulgação; eventuais mudanças ao longo de existência; a 

descrição do projeto gráfico (capa, dimensões, tipo de informações contidas); existência ou 

ausência do editorial e levantamento sistemático dos colaboradores – esmiuçando as suas 

forma de atuação. Devido ao caráter experimental da revista, estas categorias de divisão não 

ficaram evidentes.  Portanto, este procedimento descritivo de levantamento se fez necessário 

para sistematizar e identificar o material publicado no Almanaque, facilitando a análise do 

conteúdo. O banco de dados foi organizado em: fotografias, poemas, colagens, ilustrações e 

matérias (diferentes gêneros textuais).2 É importante ressaltar que, nesta classificação 

descritiva, na categoria “matérias”, estão inclusos outros tipos textuais, como por exemplo, os 

textos em prosa que não têm conotação poética. 

Também foi observado o uso do espaço impresso, verificando as relações entre as 

publicações de fotografias, poemas, colagens e os outros conteúdos (TOLEDO, 2020). Para 

analisar a forma e estrutura de organização, periodicidade, dispositivos editoriais e usos do 

espaço-página, também foi adotado o método empregado por Omar Schneider (2010) para 

circunscrever as formas materiais que configuraram o projeto cultural materializado no 

Almanaque. 

Em todo caso, cabe explicitar que para uma compreensão mais atenta sobre a 

formação de um “circuito” – isto é, a formação de um espaço de sociabilidade – proposta no 

Almanaque Navilouca, as revistas são consideradas como um lugar que possibilita a “analisar 

o movimento das ideias, um local de fermentação intelectual e relação afetiva, ao mesmo 

tempo, espaço e viveiro da sociabilidade.” (SIRINELLI, 2003, p. 249). Diante deste aspecto, a 

pesquisa apontou para um aprofundamento na análise das relações pessoais entre os 

envolvidos. Este elemento foi averiguado por meio de outros materiais/fontes analisados, 

como o levantamento da correspondência de alguns dos envolvidos: – Hélio Oiticica com 

Torquato Neto e Lygia Clark – de modo a ampliar a compreensão do mapa de atuação e 

identificação de compartilhamentos, convicções e engajamentos de seus produtores.  

Estes documentos permitiram uma ampliação do entendimento sobre a ação desses 

correspondentes, sobretudo, como agentes constituintes um grupo que se desenvolveu no 

espaço cultural, fomentando um circuito de divulgação e elaboração de trabalhos. Pois,  

a teia de correspondências de um intelectual permite vislumbrar a tessitura de sua 

rede pessoal e profissional e, através dela, pode-se caracterizar suas práticas de 

 

 

2 O banco de dados com a disposição dos conteúdos encontra-se no final do trabalho. 
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intercâmbio de ideias, de troca de livros e de divulgação de suas opiniões. 

(VENÂNCIO, 2004, p. 114)  

Desta fora, o prisma das relações pessoais auxilia na identificação dos espaços de 

sociabilidade compartilhados, sujeitos intermediários, assim como a comunicação sobre o 

desenvolvimento de seus projetos, relações de amizade e interesses. 

Estas investigações foram feitas por meio do levantamento das cartas trocadas entre 

Hélio Oiticica e Lygia Clark, durante os anos de 1964 a 1974, reunidas em livro por Luciano 

Figueiredo e lançado pela Editora UFRJ em 1998. Deste compilado, foram selecionadas para 

a pesquisa o total de quatro correspondências3, com datas entre o período de 1968 a 1971. 

Como aporte documental, também foram escolhidas três cartas4 trocadas entre Torquato Neto 

e Hélio Oiticica, retiradas no site do poeta Torquato Neto, ambas enviadas em 1971. Por fim, 

foram também consultadas duas correspondências5 de Torquato e Hélio Oiticica em 1972, 

retiradas de “Torquato Neto: essencial”, organizado por Italo Moriconi em 2017. 

O recorte temporal para a seleção das missivas investigadas foram os anos de 1968 a 

1972, devido à grande agitação política, cultural e momento de intensa produção entre os 

envolvidos na Navilouca, tanto em projetos, como na elaboração do Almanaque em esboços 

de ideias e troca de informações – que podem ser observadas no impresso. Ao propor o 

Almanaque como marco, as informações e opiniões discutidas pelas trocas epistolares trazem 

os bastidores dos interesses que foram investidos na sua invenção. Evidenciando as relações 

existentes entre os artistas, as cartas permitem a visualização do processo criativo. 

A seleção destes documentos seguiu o propósito de mapear os motivos pessoais que 

levaram os correspondentes a partilhar interesses. Na intenção de observar a perspectiva dos 

autores sobre determinados temas. Nesse sentido, o[s] “documento[s] não trata[m] de ‘dizer o 

que houve’, mas de dizer o que o autor diz que viu, sentiu e experimentou, 

retrospectivamente, em relação a um acontecimento.” (GOMES, 2004, p. 15). Nas cartas 

aparecem com frequência as queixas sobre a situação do Brasil e a dificuldade de criação 

artística nas circunstâncias traçadas pela ditadura civil-militar, a discussão sobre espaços a 

serem conquistados, projetos a serem elaborados; excertos de obras, pedidos de envio de 

materiais e diálogos sobre amigos em comum; há também confidências, notícias sobre 

 

 

3 Alguns destes documentos estão identificados pelas datas tópicas e cronológicas, os envios de Oiticica são: 

Rio, 15/10/68; Rio, 11/10/1970 e os envios de Lygia Clark: Paris, 26/08/1968; [s.l.], 31/03/1971.  
4 Ambas são envios de Torquato do Rio, 10/05/72 e Teresina, 07/06/1972. 
5 Uma carta é envio de Oiticica para Torquato, com data tópica e cronológica Bahylon, 07/71; a resposta de 

Torquato em Rio, 16/07/[1971?] e outra é Torquato que remete para Hélio em [s.l.], 21/12/[1971?]. A respeito de 

Bahylon, Oiticica refere-se à cidade de Nova York, local que residia no período.  
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lançamentos e eventos culturais. Nestes escritos, existe uma forte presença de intimidade, 

relações de amizade e descontração – que podem ser percebidas na forma de tratamento entre 

os missivistas, iniciando com “querido, querida, meu amor” e se despedindo “com muito 

amor, beijão, love e mil beijos”. 

A análise dessas correspondências busca descortinar os sujeitos envolvidos – os 

diretamente envolvidos (remetente e destinatário) e os indiretamente (aqueles que são citados) 

– para realçar o olhar sobre as relações entre eles estabelecidas; e identificar a conjuntura 

política, econômica e social. Em vista disso, o conhecimento destes sujeitos torna possível 

“traçar um quadro mais amplo das relações estabelecidas entre eles e, desse modo, perceber a 

carta como parte de uma rede de contatos.” (BEZERRA; SILVA, 2007, p. 136). 

 

1.1  Trajetória pessoal para escolha do objeto de investigação 

 

Adiante, é fundamental sublinhar o trajeto – brevemente biográfico – percorrido até a 

elaboração desta pesquisa. Indicando as leis silenciosas que organizaram o texto, 

parafraseando Michel de Certeau, acrescento as particularidades do lugar social que esta 

pesquisa ocupa, as quais determinaram os “métodos, que delineiam uma topografia de 

interesses, que os documentos e as questões que serão propostas, se organizam.” (CERTEAU, 

1982, p. 56).  

Inicialmente, a participação como estudante na Universidade Federal de São Paulo 

possibilitou o aumento do meu repertório intelectual, seja por leituras acadêmicas, ficcionais 

ou cinematográficas. O diálogo com alguns professores, a orientação oferecida pela Prof.ª 

Maria Rita, as participações em grupos de estudo, a circulação nos espaços institucionais 

como: a biblioteca, os congressos, palestras e a monitoria no Centro de Memória e Pesquisa 

Histórica, guiaram a escolha do tema, forma de análise da fonte e a discussão dos resultados.  

Neste momento, é importante expor meu interesse pelo labor jornalístico, 

principalmente na remota ideia da redação do jornal. Em minha defesa, posso dizer que sou 

uma amante de jornais e revistas, a escolha pelo ofício do historiador se deu, principalmente, 

pelo apreço ao trato com a documentação. Porém, antes de conhecer o campo do impresso que 

será aqui analisado, despendi horas lendo Vagabundos Iluminados, Big Sur e Pé na Estrada, 

romances beat datados do fim dos anos 1950, ambos do poeta Jack Kerouac; o clássico poema 

Folhas de Relva de Walt Whitman; o Orlando de Virginia Woolf e o Beijo na Boca de 

Cacaso; também O Lobo da Estepe, Último Verão de Klingsor e Demian do romancista 

alemão Hermann Hesse; a via poética também chegou pela música, nas audições das letras de 
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Chico Buarque, Caetano Veloso, Tom Zé, Torquato Neto, Jards Macalé, Sérgio Sampaio – 

principalmente os últimos, os considerados “malditos”. Li também as revistas em quadrinhos, 

como a série de Gilbert Shelton intitulada The Fabulous Furry Freak Brothers e Chiclete com 

Banana dos ilustradores brasileiros Laerte, Angeli e Glauco. Todas estas obras diferem 

quanto ao suporte, forma, recorte temporal e temática, contudo, têm em comum uma postura 

disruptiva em relação à sociedade que estavam inseridos. 

Há um primado contra a cultura – entendido aqui como uma inclinação pela 

dissidência artística e cultural – um ímpeto produtivo de experiências que fomentaram novos 

espaços e formas, e que aproxima todas estas referências. Isto, gradualmente, norteou meus 

anseios intelectuais durante estes anos, e me conduziu à apresentação da Navilouca. Em 

síntese, tudo isto repercutiu como influência na formação de repertório intelectual e território 

de investigação. 

Por outro lado, o interesse pelo tema surgiu em 2017, após o curso Tópicos da História 

e Imprensa nos séculos XIX e XX, oferecido pelo Prof. Dr. Denilson Botelho, no qual tive os 

primeiros contatos com estudos da imprensa como fonte, metodologia para análise e 

bibliografia sobre o tema. No trabalho final, elaborei uma breve análise e descrição sobre o 

jornal contracultural Flor do Mal (1971) organizado por Torquato Neto, Tite de Lemos e Luiz 

Carlos Maciel. A partir disso, a pesquisa acerca da “imprensa alternativa” foi se ampliando, 

sobretudo, durante a monitoria voluntária no Centro de Memória e Pesquisa Histórica da 

Unifesp, cuja hemeroteca abriga alguns exemplares de periódicos como Movimento, Beijo, 

Realidade e Opinião. O manuseio destes impressos proporcionou uma intimidade com a 

variedade de formas, tamanhos, textura e gramatura das páginas e, principalmente, a leitura 

das pautas abordadas, realizada de forma atenta no horário após o encerramento das 

atividades do estágio. 

Ainda, acrescento outros eventos que delinearam os contornos desta pesquisa. Entre 

eles, destaco: o curso de História do Brasil IV – lecionado pelos professores Clifford Welch e 

Edilene Teresinha Toledo – ofertado também em 2017, proporcionando um contato com a 

bibliografia relacionada ao posicionamento da cultura frente à censura na ditadura civil-

militar brasileira. A análise do Flor do Mal foi retomada, e desta vez, busquei destacar seu 

aspecto contracultural e inserção no campo da atuação de artistas marginais, contestando os 

desdobramentos culturais e políticos do período. Com isso, foi ampliado o arcabouço da 

pesquisa aqui apresentada. Naquele ano, houve também o lançamento do documentário 

Torquato Neto – todas as horas do fim dirigido por Marcus Fernando e Eduardo Ades; e do 

livro Torquato Neto: essencial publicado pela Editora Autêntica, aproximando novas gerações 
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de estudantes e admiradores da figura do escritor no contato com um material que reúne 

diversas as obras, e que antes, integravam apenas o livro Últimos Dias de Paupéria, 

organizado por Waly Sailormoon em 1973 e as edições de Torquatália de Paulo Roberto Pires 

– ambas de difícil acesso e sem reedições. 

Após a observação das diversas produções de Torquato Neto e leitura sobre as 

menções à Navilouca nas cartas para Hélio Oiticica, que o interesse pela fonte pesquisada 

tomou corpo. Inicialmente, durante a leitura do Almanaque, questões acerca dos trabalhos 

publicados, os motivos daquelas publicações, a forma selecionada para impressão, uso de 

determinadas configurações editoriais e ligações entre as pessoas envolvidas foram surgindo. 

Em 2018, ao reunir estas observações, elaborei um projeto de Iniciação Científica. 

Através da recomendação do Prof. Clifford Welch, apresentei o projeto para a Prof.ª Dr.ª 

Maria Rita de Almeida Toledo, que por sua vez, se interessou pela pesquisa e aceitou me 

orientar nesta jornada. Naquele mesmo ano, o projeto submetido ao CNPq possuía como fonte 

apenas o Almanaque, pretendendo observar as relações nele presentes, observando-o como 

um espaço de reunião de diversos intelectuais que estavam produzindo um conteúdo alinhado 

com o engajamento contracultural.  

Durante o período de pesquisa, alguns temas causaram inquietações que precisaram da 

elaboração de um texto dedicado apenas para abordá-los. Desta forma, auxiliada pela Prof.ª 

Dr.ª Maria Rita, redigi o artigo “Navilouca: uma experiência do encontro entre arte e vida”, 

publicado na Revista Epígrafe da USP em agosto de 2020, em que são discutidos as formas 

artísticas elaboradas às luzes do “experimental”, assim como a análise acerca dos diálogos 

construídos em relação às obras presentes na Navilouca que, conforme o artigo, buscaram 

representar uma performance do cotidiano, engendrando novas formas de sensibilidade 

artística. 

Ao ser desenvolvida, a pesquisa conquistou novos espaços para apresentação. O 

evento organizado pela ANPUH-PE, realizada em setembro 2020, contou com a discussão 

deste trabalho no Simpósio Temático nº 3 – As artes e os artistas na mira da repressão durante 

a ditadura militar brasileira (1964-1985). Em outubro de 2020, o trabalho apresentado de 

forma oral foi publicado integralmente nos anais eletrônicos do evento com o título da 

pesquisa submetida ao CNPq “A formação do circuito marginal no Brasil engendrado no 

Almanaque Navilouca (1974)” e, assim como o artigo publicado na Epígrafe, este também 

encontra-se disponível para leitura e download na internet. 

Por fim, a pesquisa aqui apresentada divide-se em três capítulos: o primeiro, toma as 

questões sobre os embates culturais do período estudado, realizando uma discussão 

https://www.encontro2020.pe.anpuh.org/trabalho/view?ID_TRABALHO=4860
https://www.encontro2020.pe.anpuh.org/trabalho/view?ID_TRABALHO=4860
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historiográfica acerca dos sujeitos e eventos que estão imbricados no cenário artístico-cultural 

do período estudado. Descortinando o posicionamento adotado pelos organizadores e 

colaboradores do Almanaque, assim como as estratégias de atuação. O segundo capítulo se 

detém na aprofundada análise do impresso e correspondências, esclarecendo a proposta 

editorial do Almanaque, significados e referentes trabalhados nos conteúdos, investigando os 

percursos e redes de contato que partilhavam os envolvidos, escrutinando o circuito por meio 

da leitura de Sirinelli, assim como diálogo acerca da elaboração de algumas obras que 

integram o Almanaque. No terceiro capítulo, há o mapeamento da cartografia da Navilouca, 

perfilando os espaços percorridos pelos “tripulantes da nau” e analisando, sob a perspectiva 

de Roger Chartier acerca da circulação e formas de recepção dos impressos, os comentários 

da imprensa da década de 1970, período de lançamento do Almanaque, observada pelos 

jornais: Jornal do Brasil (RJ), Diário de Notícias (RJ), Correio da Manhã (RJ) Opinião (RJ), 

Correio Braziliense (DF) e Diário do Paraná (PR). 
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2. CHAMAM DE EXPERIMENTAL O QUE É DE INVENÇÃO – DISSIDÊNCIAS 

E FORMAÇÃO DA MARGINÁLIA 

 

2.1 A conquista de novos espaços 

 

Para uma compreensão das estratégias adotadas na produção do Almanaque 

Navilouca, assim como sua finalidade, torna-se indispensável o esclarecimento das 

circunstâncias relacionadas à situação político-cultural do Brasil, recortando alguns eventos 

partir da década de 1950 até a primeira metade dos anos 70. Embora esta pesquisa não 

pretenda abranger uma conjuntura de aproximadamente 30 anos, apontar as balizas históricas 

da produção da Navilouca se faz importante na medida em que permite sua interpretação 

como um produto cultural carregado de formas e significados da sociedade que o produziu. 

A articulação de movimentos artísticos – como o concreto – elucida a estruturação de 

uma reconfiguração no campo das artes, no qual, incidiu nas condições de elaboração do 

Almanaque. As potencialidades dessa reconfiguração artística estavam imbricadas nos 

debates iniciados ainda nos anos 50, em que se desenvolvia uma atualização da arte brasileira, 

bem como se ensaiava uma iniciativa para estruturar um “sistema de arte” no Brasil 

(DUARTE, 2005, p. 135) acompanhando as questões recorrentes nos EUA e Europa.  

 No pós-guerra, o impacto da retomada econômica em alguns países, em consonância 

com a ascensão de novas tecnologias, catalisou um movimento de aceleração das 

transformações na comunicação e indústria. Os “anos dourados”, segundo Hobsbawm (2017, 

p. 255), foram um fenômeno mundial, embora a riqueza geral jamais chegasse à vista da 

maioria da população do mundo. O Brasil, uma recente democracia, buscava alinhar-se às 

discussões reverberadas no exterior para alcançar um patamar de país industrializado, 

empenhando-se no esforço de se modernizar como uma economia capitalista. A construção de 

Brasília foi o emblema deste período – uma cidade que alegorizava a modernização do país. 

Foi no rastro das novas situações propostas pelas mudanças sociais e históricas, que 

timidamente, o sistema cultural e artístico do Brasil levantou os primeiros alicerces. 

Instituições culturais foram criadas como símbolos do processo de modernização do 

país, entre elas os Museus de Arte Moderna (MAM-RJ e MAM-SP) – ambos de 1948 – e o 

Museu de Arte de São (MASP), na capital da cidade de São Paulo (1947). Com uma conduta 

modernizadora – legado das manifestações de vanguarda – artistas, críticos, mecenas e 

autoridades estatais buscaram constituir os museus como espaço de atualização artística e 

aprendizagem. Abrigando repertórios heterogêneos, funcionavam: ora como herdeiros do 
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modernismo, dando conta de representar o que há de moderno na arte internacional; e ora 

como amálgama de um nacionalismo pautado na cultura popular.6 Mesmo com vertentes 

distintas, dispunham de uma atitude modernizadora, sobretudo, ao cumprir um papel 

pedagógico para a burguesia em ascensão que, naquele momento, se referenciava por meio 

destes espaços. 

Estes novos museus, diferiam da função que tais instituições desempenhavam no 

século XIX, onde simbolizavam um espaço de resguardo da história, da narrativa do 

progresso, contada por meio das obras de arte que, ao serem exibidas de forma isolada, 

atribuíam um aspecto sacralizante ao passado (AGUILAR, 2005, p. 49). As vanguardas do 

século XX atentaram contra esta característica formadora do espaço-museu, do objeto 

musealizado, aurático, intocável e legitimado através da perspectiva das elites. É no bojo 

desta articulação que a arte perde a exclusividade, o desenvolvimento da reprodução é 

definitivo para ampliar o sentido estético. Este desvio do sentido artístico traz ao museu um 

novo papel cultural a ser desempenhado: a função de atualizar as questões artísticas 

(AGUILAR, 2005, p. 52). 

A reconfiguração artística mencionada, se refere à função modernizadora dos museus 

e outras instituições artísticas, confluindo para o desenvolvimento de novas vanguardas, como 

o caso dos concretistas: “o engajamento das vanguardas dos anos 50 e 60 já não se dá fora do 

museu, pois o consideravam um espaço de negociação e enfrentamento artístico.” 

(AGUILAR, 2005, p. 54). Logo, a ressignificação da função destes espaços institucionais – 

como no caso do MAM – resgatada das ideias do modernismo de 1922 e atualizada, também, 

dava conta das correntes internacionais contemporâneas (AGUILAR, 2005, p. 58). Em 1951, 

a realização da 1ª Bienal de São Paulo, é um esforço para a inserção da arte brasileira no 

circuito internacional, sinalizando o aspecto periódico das exposições e uma tentativa de 

“buscar para São Paulo a conquista da posição de centro artístico mundial” (MACHADO, 

1951, p. 14-15).  

A década de 50, localizada como espaço e tempo do início da ruptura, demonstra 

como o repertório da poesia concreta resvalou no empenho da reificação do verso a fim de 

buscar instâncias que mostrassem as transformações tecnológicas, urbanas e sociais 

(AGUILAR, 2005, p. 45). De modo que suas elaborações teóricas estavam diretamente 

atreladas aos acontecimentos políticos e sociais do Brasil, as narrativas e ideologias 

 

 

6 Considera-se a exposição de 1949 intitulada “Arte popular Pernambucana” que introduziu no espaço-museu as 

formas culturais voltadas ao povo, destituindo a exposição de arte do aspecto elitista. 
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conflitantes podem ser observadas desde a apropriação dos museus como espaço de 

dessacralização artística, como no “questionamento dos limites da arte impostos pelos 

suportes e meios tradicionais” (DUARTE, 2005, p. 136). Tais instâncias estão inscritas nos 

princípios publicados no “Plano Piloto Para a Poesia Concreta” (1958), no qual Décio 

Pignatari, Augusto e Haroldo de Campos assumem o posicionamento da adoção do apelo ao 

ideograma, incitando a comunicação não-verbal – o poema concreto comunica a própria 

estrutura, sendo um objeto em e por si mesmo.  

Para esta pesquisa, a observação destes desdobramentos político-culturais substancia 

as ações tomadas pela militância cultural das décadas de 60 e 70 que se pautaram nas 

elaborações das gerações anteriores em consonância com a transformação social do período. 

Sabendo que a história não é um processo linear, sinalizo a investigação da forma que esta 

estrutura artística foi desenvolvida, em que se buscou, sobretudo, desenvolver uma arte que 

retratasse as contradições do Brasil, seguindo a marcha das discussões internacionais. Esta é a 

informação que deve ser considerada ao observarmos estas rupturas desenvolvidas no âmbito 

sociocultural do século XX. Para isto, é preciso destacar alguns embates no campo das artes 

no período dos anos 60 para balizar elementos que se encontraram na encruzilhada da 

formação do circuito na Navilouca. 

 

2.2 Em busca de uma arte de invenção 

 

A historiografia assinala que a década de 60 desponta como uma arena de disputas de 

representações e discursos acerca da função da arte e do projeto formativo nela inscrito, 

levado à cabo pelos intelectuais daquele momento. Entender estes aspectos é fundamental 

para observar os diversos feixes que o iluminaram, assim como as contradições que 

obscureceram a produção do período de transição da década de 1960 para 1970, o qual a 

Navilouca pertence. Entre as representações das funções da arte, no início dos anos 60, 

circulava aquela que entendia que esta deveria fomentar a consciência popular, deveria 

instruir a população por meio da linguagem artística. Nessa direção, organizações e partidos 

produziram iniciativas culturais de cunho pedagógico, pautadas pela premissa de que a 

consciência do povo deveria ser a da suposta “libertação nacional” da opressão do 

imperialismo – que perpassava toda a América Latina.  

É no bojo desta conjuntura que se produz, sob a tutela União Nacional dos Estudantes 

(UNE), em 1962, o Centro Popular de Cultura (CPC) que tenta sistematizar o engajamento 

intelectual neste discurso apresentado na forma artística. Juntamente, o Partido Comunista 
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Brasileiro (PCB) desempenhou “um papel de defesa da ocupação de todos os espaços dentro 

do sistema, negociando até certo ponto o conteúdo de suas ideias materializadas em peças de 

teatro, filmes, canções e novelas” (NAPOLITANO, 2017, p. 51), para disseminar a relevância 

das reformas de base propostas pelo governo João Goulart. 

Na busca de uma “arte popular revolucionária”, a qual, levaria a população 

(trabalhadores, estudantes) à consciência de suas condições materiais, sociais e políticas, essas 

iniciativas desenvolveram uma forma artística e pedagógica de apreender as condições da 

realidade, com o objetivo de perpetrar a revolução social por meio da conscientização 

popular. O reconhecimento da realidade subdesenvolvida levaria ao inconformismo das 

condições concretas de vida. E esta via seria conduzida pela figura do intelectual, que se 

colocaria ao lado do povo para anunciar as mazelas sociais. A mobilização de estudantes e 

intelectuais na produção desta expressão artística politizada: 

seria elaborada para facilitar a comunicação com as massas por meio de três 

objetivos: 1) adaptando-se aos defeitos de fala do povo; 2) submetendo-se aos 

imperativos ideológicos populares; 3) entendendo a linguagem como meio e não 

como fim (NAPOLITANO, 1999, p. 181). 

Este nacionalismo cultural pugnava pela arte objetiva, pautada no realismo e utilização 

da linguagem popular como forma de expressão sobre as condições sociais. Esta perspectiva 

colaborou com a formação do que se chamou de “hegemonia de esquerda”, observada por 

Roberto Schwarz (2009, p. 8), e permeou os anos 60 mesmo com o estabelecimento da 

ditadura militar em 1964: atuação que se fez presente pela intensa produção cultural nos 

diversos espaços como livrarias, cinemas, peças de teatro, movimento estudantil e musical, 

promovendo o fortalecimento dos ideais revolucionários no campo cultural. A historiografia 

respaldou a narrativa dos enfrentamentos no campo cultural efetuados nesta década. Os 

embates entre o grupo denominado “nacionalismo-popular” contra o dos “alternativos e 

marginais”, na disputa da tomada do discurso hegemônico da arte de resistência. Nestes 

embates, a preocupação com a forma era um tema fundamental entre as duas posições. No 

período indicado, havia um rico cenário cultural em desenvolvimento, de modo que não 

podemos isolar a cultura engajada da contracultura, uma vez que ambas foram forças 

estruturantes deste cenário. 

Entrementes, é necessário comentar a coalizão da poesia concreta com esta linguagem 

nacional-popular e objetiva, projetando-a na prática poética. Reproduzindo um discurso que, 

atrelado à noção de modernidade que o país buscava sedimentar, foi representado pelos poetas 

concretos na semântica da poesia, deslocando-se da configuração formal e pedagógica da arte 

ao atribuírem um aspecto revolucionário à estrutura do poema. Uma das principais 
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contribuições dos concretos foi trazer para a imprensa – a página “Invenção” do Correio 

Paulistano e Suplemento do Estado de São Paulo –, aponta Hollanda (2004, p. 47), a 

publicação de autores da importância de Ezra Pound, cummings., Joyce, Mallarmé e toda 

paideuma7 concreta. 

É pelo intermédio da transformação sintática do discurso que ocorre a ruptura com a 

tradição formal. O resgate de Oswald de Andrade, induzido pelos poetas concretistas, traz um 

novo aspecto às produções. Por exemplo, a quarta edição da revista Invenção, publicada em 

1964, homenageou os dez anos da morte do poeta, o qual, exerceu uma postura de vanguarda 

no Brasil no início do século XX. Destaca que a poesia de Andrade era elaborada de forma 

fragmentada, arraigada às contradições brasileiras. Devido às suas elaborações anárquicas e 

antiliterárias, Oswald permaneceu sufocado pela história oficial (PIGNATARI, 2004, p. 159), 

sendo seu resgate um exercício de “justiça” à sua obra, encabeçado pela arte de vanguarda 

concreta. 

Gonzalo Aguilar (2005, p. 107) aponta a incorporação do conceito de antropofagia – 

capacidade de aderir uma diversidade de materiais à vontade construtiva da arte concreta – 

como o elemento que estilhaçou os critérios de homogeneidade, evolução e autonomia, 

tornando-os irreconhecíveis (pelo menos a partir de sua fase ortodoxa) na sua atuação da 

segunda metade dos anos 60 em diante.  

Como exemplo, a exposição Popcretos em (1964), na Galeria Atrium, em São Paulo e 

a montagem Nova Objetividade Brasileira (1967), no MAM-RJ, perfazem este itinerário 

artístico, ao “objetivarem um estado criador geral, a que se chamaria de vanguarda brasileira” 

(OITICICA, 1986, p. 85), erguendo vontades artísticas e inovadoras para solidificar uma 

cultura brasileira própria. Em relação às exposições: em Popcretos, a ruptura se encontrava na 

introdução de elementos não-textuais no poema, distanciando-se mais dos materiais 

homogêneos – deslocando o sentido do vocábulo: a poesia verbivocovisual elucidava a 

visualidade relacionada às palavras – sobrepondo-o a outros materiais, intermediada pela 

cultura de massas (AGUILAR, 2005, p. 110).  

Ao mesmo compasso que, a digressão da montagem Nova Objetividade Brasileira, 

envolveu nomes da vertente neoconcreta carioca, atravessou a fronteira que limitava a obra de 

arte, pois: 

 

 

7 De forma concisa, a paideuma é a criação da seleção de determinadas características dos autores que eram 

considerados necessários à atividade do programa da poesia concreta. Cf.: AGUILAR, 2005. p. 66.  
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Nova Objetividade seria a formulação de um estado da arte brasileira de vanguarda 

atual, cujas principais características são: 1 - vontade construtiva geral; 2 – tendência 

para o objeto ao ser negado e superado o quadro do cavalete; 3 - participação do 

espectador (corporal, tátil, visual, semântica etc.); 4 - abordagem e tomada de 

posição em relação a problemas políticos, sociais e éticos; 5 – tendência para 

proposições coletivas e consequente abolição dos "ismos" característicos da primeira 

metade do século na arte de hoje (tendência esta que pode ser englobada no conceito 

de "arte pós-moderna" de Mario Pedrosa); 6- ressurgimento e novas formulações do 

conceito de antiarte. (OITICICA, 1986, p. 84) 

Deste cenário, é possível afirmar que a proposta de cisão da linguagem artística foi um 

objeto revolucionário mobilizado. Na década de 60, os desdobramentos da poesia concreta 

afastam-se do seu caráter tecnocrático, emigrando para publicações “atuais e atuantes” como: 

artes gráficas, arquitetura, desenho industrial, semiótica etc. (PIGNATARI, 2004, p. 123), 

seguindo o influxo das informações que chegavam do exterior, acompanhavam a ascensão dos 

meios de comunicação de massa, assentados pela leitura de McLuhan, sinalizando o fim da 

tradição linear das mensagens (PIGNATARI, 2004, p. 73). Esta amálgama marcará o 

desenvolvimento do intercâmbio de novas referências, cujo vórtice artístico apontou novos 

nexos na poética concreta.  

No intercâmbio destas incursões artísticas, é fundante destacar as atividades 

desenvolvidas por Hélio Oiticica, poeta que, inicialmente engajou-se à vertente neoconcreta 

em 1959, junto com Lygia Clark, Lygia Pape, Ferreira Gullar, entre outros. Estes, por sua vez, 

foram uma dissidência do grupo concreto paulista. A dissidência tinha como ponto de 

inflexão as outras perspectivas, debruçadas sobre a abertura de novas formas materiais mais 

fluídas, afastando-se da homogeneização dos referentes e objetos artísticos produzidos pelo 

grupo paulista. (AGUILAR, 2005, p. 131-132). 

Com a concepção dos Parangolés, em 1964, Oiticica sobe o morro da Mangueira, na 

zona norte do Rio de Janeiro, e participa do cotidiano do povo, dividindo o estado de 

marginalidade que se encontravam, as danças e formas de vida das classes mais baixas, 

inserindo a participação do corpo popular na arte. Desde então, a sua forma de pensar a arte é 

atravessada por estas experiências, levando a desintegração do intelectual hermético, bem 

construído, que foi cultivado no período do construtivista do neoconcretismo. (COELHO, 

2010, p. 52). A experiência se materializou na produção de obras como a Tropicália (1967) e 

Seja marginal, seja herói (1968), reposicionando o artista na realidade nacional, na medida 

em que se afasta da mimetização popular feita pelos CPCs, o diálogo com a realidade 

aprofundou as reflexões de Hélio Oiticica sobre os processos da arte e cultura do período, 

visto que: 

O programa desencadeado pelo Parangolé, ou antiarte ambiental, imbrica 

reconceituação da experiência estética e posição ética numa visionária concepção 
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das relações de arte e vida. Inconformismo estético e social, radicalidade e 

marginalidade, são atitudes que afirmaram Oiticica com o emblema de inventor. 

(FAVARETTO, p. 2007, p. 34) 

A intersecção destas manifestações, consubstanciadas pelas questões sobre 

direcionamento da cultura, que se aprofundaram a partir de 1968, pavimenta um caminho que 

é percorrido em busca do que se chamou de “arte de invenção”. Nas palavras de Torquato 

Neto (1973, p. 53), “chamam de ‘experimental’ o que é de ‘invenção’: poesia, cinema, 

música, tudo”. Movimentação descrita por Paulo Sérgio Duarte (2005, p. 133) como um 

deslocamento da fruição puramente óptica da obra de arte para um processo no qual o caráter 

reflexivo se torna o novo centro de gravidade. A arte, imbuída de intuições, transfere-se para 

o campo da abstração, ao colocar em perspectiva a totalidade da obra, perpetrando uma 

expansão das mesmas por meio do sincretismo das diversas práticas artísticas. 

Conforme o vento soprava na direção das manifestações artísticas elaboradas pelas 

vanguardas, a intensa participação da esquerda no debate político-cultural configura a 

efervescência cultural assistida na elaboração do CPC da UNE, Movimento de Cultura 

Popular do Recife - MPC, Cinema Novo, Teatro de Arena, Opinião, festivais de música 

brasileira, exposições de arte, lançamento de revistas da importância da Civilização 

Brasileira, mostrando uma variada produção cultural em múltiplas categorias de atuação.  

Esta intensidade de produções artísticas que ocorreram desde o princípio da década de 

1960, ainda atravessaram o início do golpe militar em 1964, resistindo ao pessimismo do 

momento, na crença da transitoriedade do período, investindo na construção do predomínio da 

mensagem crítica por canais variados:  

Pois, enquanto lamentava abundantemente o seu confinamento e sua impotência, a 

intelectualidade de esquerda foi estudando, ensinando, filmando, falando etc., e sem 

perceber contribuíra para a criação, no interior da pequena burguesia, de uma 

geração maciçamente anticapitalista. (SCHWARZ, 2009, p. 9) 

Contraditoriamente, durante os anos de 1964-1968, apesar do governo militar, houve o 

acirramento das discussões que ocorriam a respeito da organização de novos espaços de 

atuação, padrões, suportes e formas da arte, promovendo a reflexão sobre novas 

possibilidades de reconfiguração do campo cultural.  

Em dezembro de 1968, a decretação do AI-5 levou a cabo a asfixia ao campo cultural. 

O Ato Institucional nº 5 (1968-1978), sobretudo, concentrou o poder nas mãos do Executivo, 

suprimiu as liberdades civis, impôs a censura previa à imprensa, à música, ao teatro e aos 

costumes, oficializando as práticas de tortura e perseguição aos opositores. Caetano Veloso 

(2008, p. 404) explica que sucessivamente à sua prisão com Gilberto Gil duas semanas após o 

decreto – depois de quatro meses confinados em Salvador – eles foram convidados a se retirar 
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do país. Ao partirem para Londres, o exílio dos dois “astros da música” simbolizou o estado 

de força bruta que pairava sobre o campo cultural.  

Com as manifestações críticas amordaçadas pela censura, a mobilização dos 

intelectuais engajados na proposta nacional-desenvolvimentista do governo João Goulart foi 

dispersada. Entre as análises do período, destacou-se a que interpretou esta movimentação 

como um “vazio cultural”, observada pelo jornalista Zuenir Ventura e publicada na Revista 

Visão em 1971. O “vazio” foi constituído por um aparente esvaziamento do eixo da cultura 

institucional daquele momento, pois como já mencionado, as manifestações críticas foram 

silenciadas pela censura, visto que as correntes de esquerda e os setores críticos da sociedade 

foram pulverizados. 

De outro modo, alguns desdobramentos indicam que a assertiva do jornalista estava 

equivocada. Dado que ele próprio escreveu em 1973 no artigo “A falta de ar” a respeito de um 

“vazio cheio” na cultura, no qual, entre as manifestações, havia “uma contracultura buscando 

nos subterrâneos do consumo, mas frequentemente sendo absorvida por este, formas novas de 

expressão e sobrevivência” (GASPARI et. al., 2000. apud FAVARETTO, 2019, p. 22). A 

assertiva é constatada por meio da reação à asfixia da arte engajada da esquerda e cultura 

crítica que circulava pelos canais institucionais – mobilizando um meio subterrâneo de 

“sobrevivência intelectual”: 

fomentado por cineastas, artistas plásticos, compositores, músicos, jornalistas e 

escritores criaram um espaço em que regras, cânones ou respeito às tradições 

nacionais que foram abolidas em prol de uma maior liberdade de ação e de opinião. 

O “cinema marginal”, “imprensa marginal” e “poesia marginal” configuraram-se 

como os únicos espaços onde um tipo específico de produção e reflexão cultural 

pôde ser feito. (COELHO, 2010, p. 200) 

É em meio a este espaço situado à margem da cultura oficial que se apresentou, 

produziu e distribuiu uma diversidade de projetos empenhados na diluição do automatismo da 

arte, sustentando a bandeira das vanguardas dos anos 50 e 60. Tal iniciativa explorava a 

invenção e a subjetividade por meio das diversas experiências como um campo indicativo de 

uma nova informação cultural. Esta movimentação pode ser examinada mediante a proposta 

do Almanaque Navilouca: emergindo como um projeto cultural materializado na forma 

impressa.  

 

2.3 Entrecruzando gerações – a “Geleia Geral” brasileira 

 

Conforme indicado, Navilouca foi um projeto coletivo que materializou a colaboração 

de diversos sujeitos que atuavam no meio cultural e artístico durante o período de sua 
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elaboração e lançamento. Com efeito, é necessário identificar os meios pelos quais os 

envolvidos circulavam para compreender de maneira mais precisa qual era a intencionalidade 

dos seus projetos e as influências que exerceram na materialização do impresso. Após 1968, 

houve uma postura de “radicalização cultural” adotada por alguns artistas, pautada na ruptura 

violenta com os padrões estéticos estabelecidos. É neste período que se tornam mais 

frequentes os contatos produtivos entre Hélio Oiticica, Rogério Duarte, Caetano Veloso, 

Torquato Neto, Gilberto Gil, Waly Salomão e outros.   

Os debates entre estes intelectuais envolviam as reflexões sobre as disputas do campo 

cultural, desta forma, é possível indicar semelhanças em suas propostas a partir de 1968. Em 

São Paulo, o apartamento nº 2002 que Caetano Veloso morava neste período, foi o ponto de 

encontro de figuras como Os Mutantes, Waly Salomão, Zé Agrippino, Gilberto Gil, Duda 

Machado etc., que conversavam madrugada a dentro, inclusive, com os poetas concretos 

Décio Pignatari, Haroldo e Augusto de Campos, os quais forneciam “revistas e livros e artigos 

que circulavam entre os membros desta comunidade” (VELOSO, 2008, p. 212), servindo 

como referenciais, e diferente da geração mais jovem – que surpreendentemente incluía 

Rogério Duarte e Hélio Oiticica – os concretos “telefonavam antes, marcavam hora, enfim, 

cumpriam as formalidades ditas burguesas.” (VELOSO, 2008, p. 212). 

Entre os fenômenos culturais daquele momento, o Tropicalismo foi inicialmente um 

referente importante para o Almanaque, uma vez que havia intenso contato entre os seus 

organizadores e o grupo baiano tropicalista. Pode-se dizer que no Tropicalismo também havia 

um desejo de instaurar um novo sentido para a arte brasileira, redirecionando a questão das 

tradições culturais pela sua articulação com a cultura pop e difundindo os resultados da fusão 

através dos meios de comunicação de massa: 

evidenciando esta atitude de brincar, mexer e introduzir elementos de resistência e 

desorganização nos canais legitimados pelo sistema. Assim, o fator da técnica é 

preservado, mas, simultaneamente subvertido (HOLLANDA, 1992, p. 73).  

 

Esta fusão de elementos culturais não era homogênea, contudo, havia uma filiação aos 

temas propostos pelos movimentos de vanguarda da década de 20 que, na assertiva de Oswald 

de Andrade, pugnava: “nenhuma fórmula para a contemporânea expressão do mundo. Ver 

com olhos livres.” (ANDRADE, 1924 apud. TELES, 1973, p. 2). Esta perspectiva formulava 

a composição de um caleidoscópio de referências que se apresenta no Almanaque, sendo 

observado também através do prisma da intensa convivência e troca de conhecimento entre os 

envolvidos: a união de gerações distintas que compartilhavam opiniões semelhantes para a 

elaboração de suas experiências artísticas.  
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A convivência destas personalidades permitiu um diálogo sobre determinadas 

informações e experiências, fortalecendo os laços de aproximação por meio das trocas de 

opiniões sobre poesia, filosofia, música e artes.  A união destas duas gerações de intelectuais 

(os poetas vanguardistas e os jovens tropicalistas) marca o entrecruzamento de diversas 

formas de linguagem (PEREIRA, 1981, p. 38). Este influxo geracional, foi característico não 

apenas no campo simbólico, sobretudo, demonstrava uma mediação entre dois campos 

artísticos que se atualizavam e inventavam simultaneamente. Um movimento representativo 

da década de 1960, que confundiu a alta cultura com a cultura de massas, produzindo uma 

linguagem universal para a expressão do grupo tropicalista. 

O que remete à associação de diversas linguagens e técnicas, pois, a poesia coloquial 

que explorava o cotidiano da juventude, focada no som das palavras, encontra-se com uma 

poesia visual, empregando a superfície da página com o apelo visual de ilustrações, imagens e 

formas. Este entremeio se desenvolvia na conjugação da atuação da juventude tropicalista 

com a prática dos concretos, de modo a atualizar sua atividade, proporcionando relação de 

continuidade e renovação. O traçado da genealogia e influência destas figuras que exerceram 

um papel de “intelectual despertador” representaram, de acordo com Sirinelli (2003, p. 246), 

um fermento paras as gerações subsequentes, seja de forma cultural ou até mesmo política. 

Aqui, novamente a figura de Hélio Oiticica é trazida ao debate, uma vez que o artista 

ocupou uma posição central no intercâmbio destas ideias entre as duas gerações, sendo estas 

entendidas aqui como os tropicalistas e os concretos no fomento desta proposta de 

“invenção”. A colaboração de Oiticica neste círculo, é fundamental para esclarecer a distinção 

entre as noções de Tropicalismo e Tropicália, à medida que possibilita a ampliação do 

entendimento sobre os rumos da formação dos artistas marginais. Sendo assim, o 

Tropicalismo funcionou como um movimento musical resultante das aproximações entre os 

músicos baianos e os concretistas paulistas, atribuindo a importância de sua atuação em sua 

apresentação como uma face popular dentro do processo de ruptura artística na segunda 

metade da década de 60. O movimento caracterizou-se como marco temporal, pois imprimiu 

uma conotação diferente na proposta estética de Hélio Oiticica – na obra Tropicália (1967) – 

que remonta a um período anterior ao “momento” do Tropicalismo musical – o qual, foi 

transformado em tendência jovem pelos meios de comunicação. Oiticica propôs em 1968, o 

estado de contravenção do artista brasileiro:  

como se vê, o mito da tropicalidade é muito mais do que araras e bananeiras: é a 

consciência de um não-condicionamento às estruturas estabelecidas, portanto 

altamente revolucionário na sua totalidade. Qualquer conformismo, seja 

intelectual, social, existencial, escapa a sua ideia principal. (OITICICA, 1986, p. 

109. grifos nossos.) 
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De acordo com o posicionamento do autor, a Tropicália simboliza a premissa de uma 

conduta subversiva, impossível de ser assimilada na representação imagética, pois sua 

atividade ocorre na dialética do cotidiano. É esta conduta que orientou os rumos da atuação 

dos artistas marginais – como escreve Torquato Neto em seu manifesto Torquatália III: 

escolho a tropicália porque não é liberal, mas porque é libertina. a antifórmula 

superabrangente: o tropicalismo está morto, viva a tropicália. todas as propostas 

serão aceitas, menos as conformistas. (seja marginal). todos os papos, menos os 

repressivos (seja herói). E a voz de ouro do brasil canta para você. (TORQUATO 

NETO, 1968 in MORICONI, 2017, p. 141, grifos nossos) 

O Tropicalismo, conforme mencionado, surgiu como um movimento jovem afirmando 

seu papel dentro da comunicação de massas, utilizando-a como vetor de ruptura e desvio. Para 

os concretos, a influência do alcance destes meios possibilitava “a modificação nos 

mecanismos da cena pública e a criação de imagens culturais.” (AGUILAR, 2005, p. 118). A 

questão dos meios de comunicação de massa parecia ser central para os dois grupos. É preciso 

enfatizar que os concretos não determinaram os rumos tomados pela produção do trabalho, 

destacando-se mais pela inspiração, ampliação de repertório, forma de apadrinhamento e 

interlocução da reunião dos envolvidos com o Tropicalismo (Caetano Veloso, Gilberto Gil, 

Torquato Neto, Capinam etc.). 

É na confluência do diálogo entre as duas gerações que está o escopo do Almanaque: a 

utilização da arte para explorar as instâncias de uma sociedade em transformação se evidencia 

na prática adotada de renovar as tradições, enredando novos discursos através dos meios de 

comunicação de massa. Para ambos, também há a proposição de uma arte que, pautada pela 

vanguarda, só poderia ser concebida como antiarte, pois o rompimento com os padrões 

estabelecidos altera a lógica dos objetos e seu discurso, atribuindo uma nova visão da forma, 

corroborando a tese de que a cisão da linguagem abre espaço para outras formas de 

reorganizar o código e a comunicação (PIGNATARI, 1973, p. 169). 

Assim, a atuação dos tropicalistas, ressignificada pela posição dos concretos, se apresenta 

como um evento cultural que produz uma atualização de algumas reflexões sobre a arte que já 

estavam em elaboração desde a década de 50. Desempenhando, nas palavras do poeta 

Pignatari, o papel de “medula e osso” na Geleia Geral brasileira. 

 

2.4 O poeta sem láureas 

 

Naquela ocasião, início da década de 1970, a censura instaurada pelo AI-5 – decretado 

em dezembro de 1968 – estava presente em “diversas atividades da imprensa e mídia, as 
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atividades artísticas, culturais, e recreativas eram reguladas pela ditadura, como o cinema, o 

teatro, o circo, os bailes musicais, as representações de cantoras em casas noturnas etc.” 

(FICO, 2007, p. 189). A política implementada pela ditadura combinava, para Ridenti (2014, 

p. 22), uma crescente repressão policial com a propaganda de fortalecimento nacional, 

desenvolvida junto ao milagre econômico, impondo uma modernização conservadora que 

buscava a manutenção da ordem no país.  

O desenvolvimento da contracultura no Brasil foi durante este período, adotando uma 

postura refratária que recusava a ordem racionalizante e burguesa como valores imperativos 

da sociedade. Evidenciada durante os anos de 1969-1974, como oposição à política dos “anos 

de chumbo” da ditadura.  

A proposição de uma “nova sensibilidade”, que se compunha por uma certa 

concepção de “marginalidade” em relação ao sistema sócio-político e artístico-

cultural, aparecia como a motivação básica daquelas manifestações – o que 

implicava mudança acentuada da ideia e das práticas de participação desenvolvidas 

ainda na década de 60. (FAVARETTO, 2019, p. 11) 

Este locus contracultural foi representado por Luiz Carlos Maciel – editor da Rolling 

Stone brasileira, da coluna Underground no Pasquim e do efêmero Flor do Mal (1971). 

Maciel, o apóstolo da “nova sensibilidade”, defendia que a revolução cultural: 

está em marcha, dizem uns e outros. É verdade. Até em seus recuos, ela não apenas 

propõe a mudança: ela muda, aqui e agora, através de uma dialética que ninguém 

definiu. Seu método é a vigência provisória da moda. Através do efêmero ela finca 

suas raízes. Seu estilo é o improviso incoerente do músico free jazz. Não: ela não 

deseja destruir tudo para começar de novo. Prefere assumir sua tarefa montada sobre 

os ombros da tradição, sem compromisso, colhendo dessa tradição suas forças 

desprezadas: o êxtase, o sonho, o ritmo, a cor, o riso, a paz e todos os presentes que 

o nosso Deus criador oferece aos sentidos humanos para a sua fugaz fruição nesta 

Terra. (MACIEL, 1973 apud. FAVARETTO, 2019, p. 40) 

Nesse processo, as práticas sociais adotadas trouxeram para a centralidade o indivíduo 

como vetor de novas concepções, símbolo da ascensão da “revolução cultural”8 que emergiu 

na Europa e nos EUA e, com contornos próprios, chegou ao Brasil. Convém observar como 

os efeitos desta conjuntura marcaram a elaboração do impresso, no qual, a intersecção destas 

ideias, a ascensão da cultura de massas e industrialização das artes, permitem estabelecer 

 

 

8 A “revolução cultural” é um termo formulado por Eric Hobsbawm para descrever as manifestações culturais e 

sociais encabeçadas pela juventude do final da década de 60, representadas pelo movimento hippie, trazendo 

propostas de liberação sexual, vida em comunidade, desapego ao consumismo, ecologia, veganismo, misticismo 

oriental e expansão da mente por uso de substâncias psicodélicas e da psicanálise com o objetivo de fomentar um 

novo estilo de vida, opondo-se à sociedade tecnocrática em ascensão. Cf. HOBSBAWM, 2017. p. 314-336. Esta 

postura de recusa à cultura ocidental tecnocrática está imbricada a uma proposta contracultural de interpretar a 

realidade através do exercício da liberdade. Cf. ROSZAK, 1972. No Brasil, Luiz Carlos Maciel foi o principal 

divulgador dessas ideias. 
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alguns parâmetros para entender a produção da Navilouca como produto cultural deste 

momento. 

Como já indicado, esta irrupção levou para o campo artístico as transformações em 

curso, o que Santiago (2000, p. 132) compreendeu como a quebra do automatismo das artes 

encontrado na apreensão e expressão linguística que se abriu à invenção e ao exercício da 

liberdade total do processo criativo, pois o cotidiano instável, os estilos de vida e 

experiências, passam a ser assimilados nas produções artísticas, ao mesmo tempo que eram 

inseridos como dimensões políticas. 

Como forma de ilustração da assertiva de Santiago, trago a manifestação de Waly 

Salomão no Almanaque em que há uma recusa ao academicismo e padrões culturais, ao 

anunciar “fim da febre de prêmios & pensões dum poeta sem llaauurreeaass” 

(SAILORMOON, 1974, p. 17), o autor adverte sobre a natureza livre da poesia, desapego dos 

atributos literários, sem recompensas. Elucidando também o que Heloísa B. de Hollanda 

(2007, p. 10) chamou de “desierarquização do espaço nobre da poesia em seus aspectos 

materiais e discursivos.”, elaborada diante da resistência aos enquadramentos sociais e 

classificações do conhecimento, almejando uma ampliação do papel do artista na sociedade. 

O exercício experimental da liberdade na arte, foi identificado por Fernanda Lopes 

(2013, p. 51) como dois momentos: o primeiro, possuía um caráter mais lúdico, criativo e 

individual; enquanto o segundo, ocorrido após 1968, tomou um aspecto mais agressivo, 

trazendo indagações sobre suportes, formas da arte e relações entre a sociedade, instituições e 

os papel dos artistas. Esta adoção do experimental identificada nas produções deste período é 

um dos principais vetores das diversas expressões culturais da primeira metade dos anos 

1970, opondo-se ao governo por uma perspectiva que não era estritamente política. É no 

âmago destas propostas de liberdade que se encontra um mosaico de manifestações. Favaretto 

(2019, p. 54), aponta que tal ideia, se estendeu do final dos anos 1960 até meados da década 

de 1970: 

inscreveu as categorias de marginalidade e nova sensibilidade como responsáveis 

por ações e vivências que se pretendiam livres das normatizações cotidianas e 

institucionais. Nelas, a arte nos fios do vivencial substituía a experiência das obras 

de arte pela experiência dos comportamentos. [...] experimentalismo, invenção, nova 

sensibilidade e marginalidade são signos ou sintomas das imaginadas 

transformações radicais das relações entre arte e vida, em que o corpo aparece como 

conceito operacional e ativador de mudanças. 

A partir disso, se observa como as representações da atuação marginal são um signo 

de mudança que possui seus próprios contornos. Em 1973, “o marginal, era também, por 

exemplo, o jovem usuário de drogas, cujo cabelo comprido indicava sua sexualidade dúbia e 
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liberta.” (COELHO, 2013, p. 32). Uma característica que era comum aos agitadores culturais, 

poetas, músicos e fomentadores deste circuito de produção. A importância do cabelo 

comprido como um símbolo de desobediência moral e identificação de sujeitos que estavam, 

segundo a expressão do período, “transando” na mesma ideia, é contemplada em um dos 

poemas de Torquato que, assume o papel do “poeta mãe das armas e artes em geral” – e 

desentoa: “o poeta não se cuida ao ponto de não se cuidar: quem for cortar meu cabelo já 

sabe: não está cortando nada além da MINHA bandeira.” (1973, p. 99). 

Este estereótipo é facilmente confundido com o do jovem “desbundado”, fazendo-se 

necessária a discussão sobre as designações que remontam os sentidos que tentaram dar conta 

de classificar as produções experimentais da época estudada. Usualmente empregados como 

sinônimos, estes conceitos foram incorporados pela imprensa, crítica literária e historiografia 

da época, contudo, a sua análise permite identificar as controvérsias que estes conceitos 

trouxeram consigo (COELHO, 2016, p. 91). Em face disso, o compêndio sobre as expressões 

marginais deve atentar-se também aos apagamentos e formas de ações, posicionamento e 

percursos destes artistas. 

É indispensável evidenciar estes processos de idas e vindas acerca destes conceitos – 

que podem estar imbricados – por apoiarem-se no espectro comportamental da dissidência 

política; porém, diferem no sentido do posicionamento de sua atuação. Assim, é preciso 

pensar no rótulo “desbundado” – como outro que não seja sinônimo de marginal. Em 1971, a 

missiva de Hélio Oiticica para Torquato Neto, continha um tom de crítica ao desinteresse da 

juventude brasileira pela formulação de ideias e ações. O assunto é tratado pelo remetente 

através do elogio a Luiz Otávio Pimentel, pessoa a qual:  

as ideias mostram uma lógica, uma continuidade de preceitos, é ótimo neste tempo 

de dispersão total da intelectualidade brasileira: a “porrraloucura” dominante (Deus 

me livre dos místicos daí! Ou a irresponsabilidade total, ou pior, o surrealismo). 

(OITICICA, 1971).  

A “porralouquice” se refere à alienação ou à fuga das questões políticas e culturais que 

assolavam o país: uma conduta adotada por uma parcela da juventude que estava interessada 

na “queimação de fumo o dia inteiro, como se isso fosse curtição”, conforme Torquato 

responde para Oiticica, se despedindo em tom de aborrecimento com a esparsa produção 

intelectual: “enfim, poesia sem poesia, papo furado, ninguém está em jogo, uma droga. Tudo 

parado, odeio.” (TORQUATO NETO, [1971?], p. 17). De forma consoante, em entrevista 

para o jornal Verbo Encantado, em fevereiro de 1972, Waly Sailormoon também demarca seu 

posicionamento: 

– Não me confundam: Os papos da contra-cultura, underground hoje no Brasil são 

conformistas. 
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Estou: Teresão, Cecilião, Phillips, Pasquim, Flor do Mal, Última Hora, Domingo 

Ilustrado, José Álvaro Editor, Verbo Encantado. 

Aguardem Navilouca. 

Quero explodir (no, ao, o) meio. (SAILORMOON, 1972, p. 5) 

No encalço destas afirmações, Frederico Coelho (2010, p. 249) traz à baila a discussão 

sobre as dissidências dos ideais dos marginais com os dos desbundados, uma vez que este 

segundo grupo era orientado pelas práticas que estavam mais próximas do sentido da 

contracultura hippie: uso de substâncias alucinógenas, desinteresse pela discussão política e 

uma busca por um ideal de espiritualidade mística – que pode ser reiterado pelas palavras de 

Oiticica e Torquato. Enquanto os artistas marginais viviam na fronteira entre um engajamento 

mais intelectualizado e a liberação do sujeito social, os seus trabalhos se situavam no cerne 

dos embates da cultura, havia uma tentativa de transformar a arte em atividade cultural 

(FAVARETTO, 2019, p. 86).  

No que se refere às opiniões sobre estes estereótipos, cabe trazer para o debate as 

perspectivas que a historiografia e crítica literária do período realizaram a respeito. Esses 

campos interpretaram as obras produzidas pelo “grupo” aqui discutido, assim como as 

produções de outros sujeitos que orbitavam os seus círculos sociais como resultado da ressaca 

do underground norte-americano, o comportamento contracultural importado pelo Brasil. 

Como exemplo, a obra “Impressões de viagem: CPC, vanguarda e desbunde”, de Heloísa 

Buarque de Hollanda, com a 1ª edição em 1980, atribuiu às produções dos artistas marginais o 

rótulo de “pós-Tropicalismo” – estabelecendo o Tropicalismo de 1968 como baliza cultural. É 

importante refletir sobre o significado que o prefixo “pós” carrega, colocando-o numa posição 

que cristaliza o Tropicalismo como marco, atribuindo aos artistas marginais uma relação de 

dependência com o movimento musical de 68. Isto resume qualquer manifestação posterior ao 

“momento tropicalista” como um resultado de sua repercussão, além de dirimir a autonomia e 

identidade das atuações posteriores. 

Longe da estabilidade e coadunação artística a qual é constantemente referido o 

movimento, o Tropicalismo foi uma arena de disputas culturais e estéticas. Conforme aborda 

Coelho, em sua obra “Eu, brasileiro, confesso minha culpa e o meu pecado”, publicada em 

2010, expõe que o movimento de formação da marginalidade artística foi uma rearticulação 

cultural, já que as dissidências políticas motivaram a busca por manifestações mais radicais, 

sejam ações políticas ou culturais. Para ele, a reordenação forçada provocada pelos exílios 

após 1968, influenciou em maior medida as ações que compuseram os rumos da 

marginalidade. Na contramão de Heloísa B. de Hollanda, o autor recusa o conceito de pós-

Tropicalismo, referenciando as ações tomadas no pós-1968 como obras e posturas 
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“marginais”. Enfatizando que, apesar dos fatores apresentados, a marginalia não pode ser 

resumida como “consequência natural desse momento, como a categoria ‘pós-Tropicalismo’ 

leva a crer.” (2010, p. 193).  

Embora as experiências do Tropicalismo tenham exercido forte influência nas práticas 

culturais do período, distinguir as especificidades da atuação marginal, auxilia na 

compreensão do compromisso estético que foi adotado no Almanaque, assim como dos 

esforços realizados pelos seus colaboradores na transformação do cenário cultural daquele 

momento. Nesse sentido, é preciso realizar o deslocamento das balizas culturais e temporais 

para o momento posterior a 1968. Frederico Coelho remonta as especificidades do “grupo” 

marginal – nas palavras do autor: marginália9 – como nascidas no bojo dos refluxos e 

resistências que a “explosão tropicalista” causou no cenário cultural brasileiro. (2010, p. 193). 

A tomada de posição dos artistas engajados nesta proposição cultural foi formada a partir das 

dissidências após os exílios de 1968, ocasionando uma reconfiguração da estratégia daqueles 

que ficaram no Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Em dezembro de 1968 a revista O Cruzeiro publicou uma matéria da jornalista Marisa Alvarez Cabral 

“Marginália – arte e cultura na idade da pedrada” que sintetizou a circulação cultural daquele período. Nela, são 

citados 26 textos com opiniões sobre o cenário cultural, entre os autores estão: Torquato Neto, Hélio Oiticica, 

José Celso Martinez, José Agrippino de Paula etc. Além de nomear como marginal a prática desses artistas, a 

matéria também esboçou os contornos dos nomes daqueles que pactuavam com a proposta.  
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3. O ALMANAQUE DOS AQUALOUCOS – UMA ANÁLISE DO IMPRESSO 

 

3.1 Primeira edição e única 

 

É possível compreender os objetivos do Almanaque através da concepção de um de 

seus já mencionados autores e organizadores, Torquato Neto, que desafiava a ação artística, 

indicando que havia “espaço à bessa e só você sabe o que pode fazer do seu. Antes, ocupe. 

Depois se vire.” (TORQUATO NETO, 1973, p. 35).  

Ao indicar a necessidade de apropriar-se dos espaços culturais, dialogando com a 

prática de utilizar revistas para promover ideias – percurso semelhante aos movimentos de 

vanguarda da virada do século XIX para o XX – a Navilouca se apropriou da natureza destas 

revistas porque permitia a criação de um ambiente estético amplo, no qual os novos 

desenvolvimentos da literatura e das artes visuais poderiam se articular para gerar uma 

atitude, um complexo gráfico e tipográfico distinto (BRADBURY; MCFARLANE, 1989, p. 

163). 

“Na Navilouca, as coisas eram feitas, ao mesmo tempo, com muito e nenhum critério. 

Para você entrar na revista tinha que ser amigo do Torquato ou do Waly.” (CARDOSO; 

REMIER, 2008, p. 142). Considerando este depoimento de Ivan Cardoso em consonância 

com a análise do Almanaque como espaço de movimentação de ideias, é necessário cotejar os 

percursos dos artistas envolvidos em sua produção, ampliando a percepção sobre o 

engajamento, e sobretudo, sentimentos – estes, entram como dimensões históricas na medida 

em que influenciam no funcionamento da vida intelectual (SIRINELLI, 2003, p. 252).  

Em parceria, Torquato Neto e Waly Sailormoon organizaram o Almanaque Navilouca, 

em 1972, cujo lançamento ocorreu apenas em 1974 devido à ausência de investimento 

financeiro no projeto e sobretudo às complicações relacionadas ao suicídio de Torquato em 

novembro de 1972. Editada pela obscura Gernasa, no Rio de Janeiro, a publicação em 

“primeiro volume único” foi intencional, como relatou Torquato Neto em uma 

correspondência a Hélio Oiticica:  

A publicação funcionará em número único, primeiro e único, como o rei momo. A 

ideia é essa, se pintar outra, pintará com outro nome, outra transação, outra coisa 

bem diferente. [...] funcionará como uma espécie de antologia, almanaque, revista 

indefinida, qualquer coisa assim. (TORQUATO NETO, 1972 in MORICONI, 2017, 

p. 194) 

Como idealizador do Almanaque, Torquato pensava a imprensa como um ambiente de 

atuação a ser manipulado para veicular conhecimento e informação. Contribuições publicadas 
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anteriormente pelo autor traziam reflexões sobre a cultura em jornais, por exemplo: a coluna 

Geleia Geral do Última Hora, na coluna Música Popular do Jornal dos Sports e o 

contracultural Flor do Mal, junto com Luiz Carlos Maciel, envolvendo-se intensamente com 

os debates culturais de sua época. Enquanto escrevia a coluna do Última Hora, Torquato 

ambicionava a produção de um conteúdo mais abrangente, pois Plug, a revista que ele estava 

idealizando, foi encerrada antes mesmo de sair do papel e o espaço de discussão na UH era 

limitado. Como alternativa, Torquato procurava apoio editorial para criação da revista Soma, 

organizada com Waly Salomão, que pretendia reunir “som, imagem, disco, cinema e 

babados”: seria veiculada em edição mensal e com baixo orçamento, segundo relatou para 

Oiticica na correspondência de julho de 1971. 

Após o suicídio de Torquato, foi necessário viabilizar o lançamento do que será a 

Navilouca, necessitando do apoio de Caetano Veloso que, intermediou o contato entre Waly 

Salomão e André Midani – executivo da gravadora Polygram – que patrocinou 

financeiramente o projeto (KHOURI, 2004, p. 21). O impresso foi distribuído como brinde 

pela gravadora, além de ser vendido em livrarias. A estratégia de distribuição do impresso, 

adotada pelos seus produtores, buscou diferenciá-lo, considerando que o circuito mais comum 

da venda de almanaques – impresso de consumo imediato e efêmero – era o das bancas de 

revista; enquanto a comercialização em livrarias sobrelevava seu caráter exclusivo. Esse 

deslocamento da distribuição do impresso se, de um lado, valorizava e legitimava o conteúdo 

de sua mensagem, igualando-o aos livros; de outro, a forma almanaque colocava em evidência 

a “eleição do provisório, a arte e a vida do horizonte do provável, a renúncia e o repúdio do 

eterno por parte de uma geração que cresceu à sombra do apocalipse.” (LEMINSKI, 1989, p. 

102). 

A distribuição do material pela gravadora indica uma ligação entre o mercado 

fonográfico e o editorial, assistida na relação que foi construída com o Tropicalismo pelos 

organizadores do impresso e músicos envolvidos: uma parceria ocorrida na elaboração de 

composições10 assinadas por Caetano, Waly, Gilberto Gil e Torquato. É neste tecido de 

relações que se mesclam diferentes nuances de comportamento e posturas – impelidas pelo 

desejo de expressar a arte por outros referenciais. Como já indicado, o Tropicalismo emergiu 

como um dos signos desta articulação, posto que a mise-en-scène de seus espetáculos 

 

 

10 Composições como Louvação (1966), Zabelê (1967), Minha Senhora (1967), Deus Vos Salve Esta Casa Santa 

(1968), Domingou (1968), Marginália II (1968), Geleia Geral (1968), Mamãe Coragem (1968), Ai de Mim, 

Copacabana (1968) e A Coisa Mais Linda Que Existe (1969) são resultados da parceria entre Torquato Neto e 

Waly Salomão com Caetano Veloso e Gilberto Gil. 
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musicais se aproximavam de performances teatrais. A dinâmica das apresentações desafiava 

os limites das composições artísticas anteriores, assim como corroborava o delineamento de 

um espaço que também não convergia com a “cultura e a civilização” vigentes. 

A Navilouca também pode ser associada ao jornal Verbo Encantado, que circulou no 

mesmo período em Salvador, sob a influência de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Ambos se 

caracterizavam como impressos que privilegiavam o artesanal, produções que mesmo 

possuindo editor fossem individuais e totalmente livres, e tinham como horizonte a liberdade 

de criação (KUCINSKI, 2003, p.93). Entretanto, a estrutura de Navilouca demonstra que os 

seus editores estavam empreendendo um projeto cultural diferente, sobretudo, se forem 

observadas as práticas e usos que constituíram a sua forma.  

Como já mencionado, havia um empenho de Torquato Neto na ruptura com os padrões 

estéticos vigentes. Para tanto, o Almanaque caracterizou-se como espaço de invenção e 

experimentação. Torquato Neto, em carta destinada a Hélio Oiticica, definia seu impresso: 

“Será qualquer coisa de definitivamente novo, forte e rigoroso. Um escândalo, dada às 

condições existentes.” Nesta agitação da “imprensa subterrânea” Torquato acrescenta que 

estavam “Waly, Jorge, Luciano e Óscar, que de alguma forma influenciaram alguns meninos 

do Piauí na elaboração do jornal Gramma.11” (TORQUATO NETO, 1972 in MORICONI, 

2017, p. 197-198).  

Já na capa do Almanaque, o título destacado em grandes letras amarelas está inscrito 

sobre um fundo vermelho, estampado junto às extravagantes fotografias coloridas dos 

colaboradores. As fotos foram distribuídas de forma aleatória em sua apresentação, e parecem 

pertencer ao acervo pessoal das pessoas nelas representadas. Esta observação pode ser 

constatada por meio do pedido que Torquato faz a Oiticica para enviar: 

um slide seu, foto sua, carinha do boneco para a capa que vai ser uma espécie de 

mosaico com fotos de todos nós, fotos bem loucas, você imagina e sabe como que é 

– mande logo, o mais rápido possível junto com as matérias (TORQUATO NETO, 

1972 in MORICONI, 2017, p. 194). 

Convém observar que essa correspondência também esclarece outro elemento 

importante da elaboração do Almanaque: indica a existência de uma relação de proximidade 

afetuosa entre os envolvidos. Essa proximidade permite compreender o impresso como um 

produto da “construção de estruturas de sociabilidade, desenvolvidas nos âmbitos afetivos e 

 

 

11 Gramma foi um jornal que circulou no Piauí em 1972 elaborado de forma mimeografada, em suas duas 

edições, o impresso abordou aspectos políticos e culturais piauiense.  
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ideológicos, nas quais a atividade e o comportamento dos intelectuais envolvidos apresentam 

traços específicos.” (SIRINELLI, 2003, p. 252).  

Há uma composição destes contatos nas conversas de Oiticica, que enquanto morava 

em Nova York, enviava materiais regularmente para Torquato como: livros, revistas culturais 

e de cinema, como a britânica-canadense Take One, tomada na correspondência de 1971 

como um modelo, conforme Torquato remeteu a Hélio: “das que você me mandou, Take One 

é a que chega mais perto do que estou tramando.” Esse contato se dava através destas 

publicações recebidas, conforme Torquato escreve em carta: “Hélio: eu sei como são as coisas 

por aí, mas seria importantíssimo para nós se você pudesse mandar mais algumas revistas 

daquelas de vez em quando.” (TORQUATO NETO, [1971?], p. 16). O trecho indica que o 

contato com este material motivava Torquato a dedicar-se em produzir um impresso 

semelhante. Havia uma apropriação das formas e conteúdo das revistas vindas de fora que 

mobilizava a produção dos artistas no Brasil.  

Então, a ideia de Soma floresce destes diálogos, composta de um diverso material 

produzido por vários artistas, considerando sua abertura para envio de material, entrevistas e 

colaborações que possibilitassem a “transação do conteúdo”, parafraseando Torquato. Com o 

malogro do projeto da revista Soma, em 1971, a Navilouca pode ser inserida como outra 

tentativa de veicular o que seria publicado no impresso frustrado.  

Portanto, de acordo com Sirinelli (2003), o reconhecimento dos elementos formadores 

da identidade do grupo produtor pode ser observado nas escolhas dos dispositivos editoriais 

que caracterizaram o impresso e materializaram as perspectivas de seus produtores. Esse 

reconhecimento permite examinar o impresso como espaço cultural no qual atuaram os 

artistas envolvidos, bem como também permite capturar a situação na qual as ideias 

engendradas, foram materializadas e veiculadas no projeto artístico presente em Navilouca. 
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Figura 1 – ‘Capa’, Navilouca, 1974. 

 
Fonte: Torquato Neto, 2020. 

 

No lado esquerdo do título, a palavra “novacultura” pode ser entendida como indício 

do lugar em que a proposta do Almanaque deveria ser apreciada. Pode também sinalizar as 

posições e as posturas adotadas por Torquato Neto e Waly Salomão relacionadas ao campo 

cultural, induzindo a uma nova forma de sensibilidade artística. No canto inferior direito está 

escrito o nome da editora. Posicionada no centro, está exposta a periodicidade de produção do 

Almanaque, enfatizando em maiúsculo a escrita da palavra “única”. Sobre a forma, é 

importante citar a influência de Marshall McLuhan – citado em diversas passagens do 

impresso –, na proposição dos meios como linguagem, o Almanaque é assumido como um 

prolongamento das sensações, constituindo, como uma experiência o próprio hábito da leitura.  

O subtítulo “Almanaque dos Aqualoucos”, escrito de forma invertida em letras verdes, 

também sobre o fundo vermelho, é uma referência explicativa ao título do impresso, o uso 

invertido é plasmado como um ato de brincar com as formas da palavra, o amorfismo 

sintático-gramatical é disposto na forma e conteúdo. A configuração do layout permite traçar 

considerações para atribuir uma identidade ao impresso, identificada na preocupação com a 

visualidade, reconhecida na sua aparência exótica e psicodélica, mas, também no uso da 

linguagem da publicidade e dos periódicos ilustrados modernos.  

É importante destacar que os almanaques, como gênero de impresso, são 

compreendidos pela sua função de “reunir diversas informações necessárias sobre um 

determinado tema, sociedade ou poder político.” (LÜSENBRINK, 2006, p. 197). Nessa 
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direção, o Almanaque Navilouca apropriava-se dessa tradição, transformando-se em uma 

espécie de antologia, cujo critério seletivo era a concepção artística pertencente ao grupo de 

seus produtores, na qual se estabelece um diálogo estético entre as publicações 

contemporâneas assinadas pelo mesmo grupo. As publicações com este aspecto também 

podem ser definidas como “revistas de artista”. De acordo com Cadôr (2020, p. 311), 

conforme a coerência presente nos trabalhos dos artistas, para além de seu formato ou técnica 

de impressão, são “um espaço de experimentação, mais do que um simples veículo de 

divulgação de trabalhos”. 

Ao reunir as obras de Augusto de Campos, Haroldo de Campos, Lygia Clark, Hélio 

Oiticica, Waly Salomão, Décio Pignatari, Torquato Neto, Luiz Otávio Pimentel, Ivan 

Cardoso, Jorge Salomão, Stephen Berg, Óscar Ramos, Luciano Figueiredo, Ivan Cardoso, 

Duda Machado, Rogério Duarte e Chacal, o Almanaque se engaja na veiculação de diversas 

formas da arte cujo horizonte era comum – reunir o que estava disperso em um único volume. 

A assertiva de Figueiredo (2004, p. 192) respalda este aspecto aglutinador do Almanaque, 

considerando que: 

Havia na publicação uma tentativa de afirmação artística, em que Torquato e Waly 

foram absolutamente radicais na seleção dos participantes. Não era uma publicação 

que estava convidando abertamente, ela estava centrada numa ideia, num ideal de 

condensação poética e artística. 

Ainda em 1968, Hélio escreve do Rio de Janeiro para Lygia sobre seu contato com 

Torquato Neto – o “maior letrista” que trabalha com Caetano e Gil – disposto a embarcar com 

ele no navio para Londres. Esta viagem, realizada um pouco antes do AI-5, reforça os laços de 

amizade entre os dois. Entre outros assuntos, é relatada uma mudança nas suas obras, ao lado 

de Rogério Duarte, cuja aproximação o permitiu se lançar em novas experiências, explorando 

novos territórios, na qual ele relata que “de certo modo, descobri que não existo só eu, mas 

muitas pessoas que pensam e fazem, que querem anunciar e construir.” (1968, p. 44). Nesta 

carta, além de reconhecer a convergência entre ele e outros artistas, também é enfatizado uma 

tomada de posicionamento marginal, que em suas próprias palavras é: 

sendo marginal ao marginal, não marginal aspirando à pequena burguesia ou ao 

conformismo [...] mas à margem mesmo, o que me dá surpreendente liberdade de 

ação – e para isto preciso ser apenas eu mesmo segundo meu princípio de prazer. 

(OITICICA, 1968, p. 44). 

 O excerto corrobora a hipótese da tomada consciente de posição como ação cultural, 

como propõe Frederico Coelho (2010, p. 178), na qual a marginalidade não é designada pelo 

mercado; mas, pelo próprio artista que, ao se isolar, alcança uma liberdade de atuação que 

seria impossível dentro dos meios institucionalizados.  
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Em resposta à Oiticica, Lygia passa a tratá-lo como “HeliCaetaGério”: uma nova 

personalidade de Hélio, integrada à personalidade de Caetano e Rogério Duarte. Nesta 

correspondência, Lygia se despede mandando “mil beijos nos nossos, nos seus que começo a 

achar que também são meus: Caetano e Rogério! Um grande no muito amado dos amados [...] 

mil beijos para este novo HéliCaetaGério” (CLARK, 1968, p. 64). Apresentando uma intensa 

aproximação entre os três e a incorporação de um novo sujeito à persona de Oiticica ainda no 

final de 1968.  

Naquela ocasião, construía-se um espaço de relacionamento criativo e alianças entre 

os participantes do impresso, tendo como território o Rio de Janeiro, cidade que comportava, 

desde o século XIX, uma intensa atividade política e cultural, protagonizando o papel de uma 

das principais metrópoles brasileiras, cujo ambiente urbano matizou as tensões sociais e o 

caos da modernidade, permitindo, ao mesmo tempo, um intenso fluxo de pessoas, de ideias e 

atividades diversas. No entanto, outras cidades – como a metrópole paulista e Salvador – 

foram referentes do grupo de artistas, seja como contraponto, seja como memória urbana. 

Essas cidades, devido ao seu caráter central, fomentaram um ambiente gerador de 

novas artes, ponto central da comunidade intelectual [...] que, sobretudo, permitiu o acesso às 

instituições básicas como editoras, bibliotecas, patronos, museus e teatros (BRADBURY; 

MCFARLANE, 1989, p. 76), expandindo as fronteiras das experiências e acesso à cultura. 

Logo, o intercâmbio de experiências vivenciado na metrópole, permitiu o encontro de Waly e 

Torquato – que eram oriundos da Bahia e Piauí – com outros artistas das vertentes 

concretistas paulista e carioca, além de cineastas, poetas e outros artistas. 

Enfatizando que “não há texto fora do suporte que lhe permite ser lido e não existe 

compreensão de um escrito, qualquer que seja, que não dependa das formas pelas quais atinge 

o leitor.” (CHARTIER, 1991, p. 182), o impresso é aqui analisado não só em seu conteúdo, 

mas, em sua forma. Por esta perspectiva, a análise da materialidade do impresso indica qual o 

projeto cultural que estava sendo proposto, assim como os instrumentos mobilizados para 

construção de sua configuração. Analisar os instrumentos que compuseram as práticas 

editoriais adotadas permite problematizar as representações dos organizadores do impresso, 

assim como as estratégias adotadas para a sua circulação. Nesse sentido, é fundamental 

analisar: a escolha dos locais de distribuição, organização interna do conteúdo, o discurso 

empregado e o reconhecimento da fórmula editorial adotada para veicular esta nova expressão 

artística. 

No Almanaque, o primeiro ponto que chama a atenção na fórmula editorial adotada, é 

que o espaço do editorial – e muitos dispositivos de controle e organização da leitura – estão 
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ausentes: o sumário/índice e mesmo o número das páginas não fazem parte do impresso, 

portanto, não há ordenamento da leitura.  Não se explica, por meio do editorial, o que é o 

impresso e como deve ser lido; não se determina, por meio do sumário/índice o que será lido, 

ou se apresenta a ordem da leitura, excluindo-se qualquer hierarquia de seus conteúdos. Em 

Navilouca reforça-se essa falta de ordenamento pela ausência de numeração das páginas, 

proporcionando ao leitor uma maior liberdade de apreensão do material, já que não há ordem 

alguma. A própria forma do códice permite que o leitor acesse qualquer página, sem se 

preocupar com que vem antes ou depois.  

A exclusão destes dispositivos referenciais expressa uma recusa às formas tradicionais 

de organização do impresso, simbolizando um manifesto, o posicionamento de ruptura com a 

configuração convencional dos materiais do gênero. Tal estratégia pode ser comparada com 

os ensaios Galáxias (1964)12 de Haroldo de Campos. Publicado em fragmentos na revista 

Invenção, foram feitos para serem lidos autonomamente, cabendo ao leitor ordenar as páginas 

de acordo com seu critério, do ponto que deseja começar – remetendo a uma “ideia da 

viagem, que no livro diriam-se viagens, e em torno disso se constelam exemplos da vida 

cotidiana, coisa lida, fragmentos de leitura em total liberdade.” (CAMPOS, 1971, p. 4).   

Esta adoção pelo exercício da invenção artística de Navilouca, assim como nas 

Galáxias de Haroldo de Campos, se faz evidente no subjetivo. No Almanaque, à medida que 

sua composição consistiu em apropriar-se da forma editorial para transformá-la em outra, 

favoreceu uma leitura mais fluída e desregrada conduzida unicamente pelo leitor. Esta 

adaptação do formato editorial permitiu inscrição do impresso numa “matriz cultural que não 

é a dos destinatários primeiros, permitindo uma diversidade de apropriações” (CHARTIER, 

1991, p. 186) isto é, tais práticas possibilitaram uma subversão da matriz cultural dominante, 

apropriando-se dela para engendrar novos significados. 

Ainda no exercício de reapropriação da forma-almanaque, na observação do banco de 

dados elaborado, foi identificado que também estão ausentes na organização do impresso as 

seções que distribuem ou classificam as matérias publicadas. O único dispositivo identificável 

de distribuição dos conteúdos é o uso das fotografias dos diferentes participantes, legendadas 

com seus nomes. São essas imagens que separam os conteúdos nas diferentes formas de uso 

 

 

12 Galáxias são uma série de textos desenvolvidos por Haroldo de Campos entre 1963 a 1976. Em 1964, foram 

publicadas 12 partes na revista Invenção. A obra integral, formada por 50 fragmentos textuais, foi publicada em 

livro com o mesmo título apenas em 1984.  
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dos espaços das páginas. Contudo, ao mesmo tempo, estão integradas à própria organização 

da obra nas páginas. 

Em relação à autoria das obras publicadas, a atribuição da referência pode ser 

identificada pelas fotografias – ou em alguns casos, a aparição de obras de alguns autores nos 

espaços-página de outros. Este aspecto permite a reflexão sobre uma relativa dissolução da 

autoria, o que transforma o projeto em um objeto comum a todos os participantes, pois a 

submissão da invenção a um nome está ausente ou ocultada pela forma como a posição dos 

produtores da arte são referidas nas páginas do Almanaque. Se o nome do autor permite 

reagrupar um certo número de textos, delimitá-los, deles excluir alguns, opô-los a outros [...] 

manifestando a ocorrência de um certo conjunto de discurso, e referendando o status desse 

discurso no interior de uma sociedade e de uma cultura (FOUCAULT, 2001, p. 277), sua 

supressão também elimina (nesse caso, novamente) a função classificatória e sistemática do 

discurso. 

Deste modo, o layout revelava previamente ao leitor a adoção de uma linguagem e 

estruturação despojadas, esparsas, com forte apelo à visualidade e experiências subjetivas. 

Luciano Figueiredo, que elaborou o projeto gráfico com Óscar Ramos, descreveu o processo 

no qual “a cada página criaram tipologias especiais, desenhadas à mão, sem letra sete ou 

fotocomposição. Uma aventura editorial artesanal e impensável hoje em dia.” 

(FIGUEIREDO, 2004, p. 188).   

A manipulação destes dispositivos, ou a ausência de muitos deles, permitiu o 

alargamento da perspectiva de que os rótulos, institucionalizações e formas acadêmicas não 

são mais elementos determinantes na formação do repertório artístico. Essa hipótese pode ser 

validada na correspondência de Lygia para Hélio relatando uma intenção da ruptura social em 

que “pela primeira vez, o existir consiste numa mudança radical do mundo em vez de ser 

somente uma interpretação do mesmo” (CLARK, 1968, p. 59). A necessidade de uma nova 

proposta de ação do cotidiano, o novo “ser social” engendra nas formas artísticas uma 

performance da liberdade, da radicalização imbricada aos processos artísticos do início dos 

anos 1970, como observado na Navilouca com a proposição do experimental (a invenção), a 

crença nos rótulos e proposições existentes já não conta de explicar o mundo. 

 

3.2 O experimental experimentado 

 

A posição adotada pelos idealizadores de Navilouca, Torquato Neto e Waly 

Sailormoon foi a de se empenharem em ocupar espaços e assumir a loucura, na medida em 
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que se afastavam dos formalismos da arte e alargavam suas fronteiras.  Nessa perspectiva, 

Hélio Oiticica expõe em seu texto-manifesto “Experimentar o experimental”: os “fios soltos 

do experimental são energias que brotam para um número aberto de possibilidades, no brasil 

há fios soltos num campo de possibilidades: por que não explorá-los?” (OITICICA, 1974, p. 

36-37). Isso é um ímpeto de construir espaços, de manifestar o vivido através dos fragmentos 

dos fios da realidade. Um comportamento que incide na reflexão sobre as diversas dimensões 

racionalizantes do cotidiano.  

Ainda, em “Experimentar o experimental”, é discutida a dificuldade de produção de 

um programa experimental nas obras de artistas brasileiros. Oiticica comenta que “os talentos 

potenciais individuais são logo diluídos no dia-a-dia competitivo que estanca o experimental”; 

acrescentando, que “a arte apenas revive o que já existe, enquanto o experimental retoma [...] 

esses artistas que constroem um pedaço de escultura e chamam de arte não passam de 

narcisistas... criar não é tarefa dos artistas. Sua tarefa é a de mudar o valor das coisas.” 

(OITICICA, 1974, p. 37). 

Para Oiticica, havia uma diversidade de trabalhos publicados que estavam orientados 

por esta lógica. O traço especifico em comum destas produções é iluminado por uma ideia de 

que as linguagens artísticas – poesia, cinema, fotografia, artes plásticas – precisam ter seus 

sentidos reorganizados. A antiarte aspira afastar-se da imagem do intelectual hermético, das 

formas, instituições e sistema artístico. Este deve assumir uma conduta anticonformista diante 

dos enquadramentos estéticos e políticos. Deste modo, o “artista” deve pretender superar a 

ideia de “obra” para engendrar novas formas de participação na sociedade, vivificando o 

sentido do que seria “artístico” – transformando a vida em um processo criador e criativo. 

Nesta direção, observando as possibilidades diversas da realidade, Waly anuncia a 

necessidade de uma compreensão mais fluída dos processos artísticos. Em um tom de queixa, 

o autor relata uma insatisfação com a forma de compreensão das suas obras: 

Queu não estou disposto a ficar exposto a cabecinhas ávidas quadradas ávidas em 

reduzir tudo todo esforço grandioso como se fosse expressão de ressentimentos 

por não se conformar aos seus padrões culturais: meu texto não é só para ser 

visto numa ordem emocional (grilado ou sem bode, numa “boa” ou numa “ruim”, 

incucado ou desbundado, alegre ou triste, amor ou ódio etc.) [...] deve ser visto de 

uma ordem mais impressiva, menos passiva, mais criadora – como 

experimentação de novas estruturas, novas formas de armação, como modo de 

composição não-naturalista. Alargamento não ficcional da escritura. 

(SAILORMOON, 1974, p. 17. grifos nossos). 

Pode-se acrescentar que Waly expõe que o “esforço grandioso” – entendido como a 

elaboração do Almanaque – não é resultado de um sentimento de simples rejeição à cultura 

oficial e sim um empenho na elaboração de uma nova sensibilidade da arte. O livro de Waly 
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Me segura qu’eu vou dar um troço, lançado na coleção Na Corda Bamba pela José Álvaro 

Editor13, foi um acontecimento dentro deste circuito. Em carta pra Lygia Clark no início de 

1970, Oiticica conta que estava “fazendo a boneca do livro” e chama atenção a genialidade 

dos textos. Acrescenta “quando estiver impresso, ele lhe manda um exemplar, é seu fã.” 

(OITICICA, 1970, p. 172). Neste período, Oiticica, Waly e Jorge Salomão moraram juntos no 

Rio de Janeiro.  

Na matéria sobre o lançamento do livro – lançada postumamente, pois o livro é de 

1972, enquanto o Almanaque foi posto em circulação apenas em 1974 – Waly fala da 

insensibilidade das áreas da cultura brasileira que “não suportam o que existe de tecnicamente 

desenvolvido, elétrico, moderno no meu trabalho, eles preferem me manter como ingênuo” e 

prefere pessoas “como Rogério Duarte, pois assumem integralmente a sua loucura, pessoas 

em constante mutação, assim como eu.” (SAILORMOON, 1974, p. 26). Demarcando 

novamente um posicionamento desinteressado no seu reconhecimento como intelectual ilustre 

no território cultural brasileiro, Waly opta pela permanente “transação” de ideias na realização 

de suas produções. 

Por um percurso semelhante, o texto desenvolvido no espaço-página, que indica 

autoria de Décio Pignatari, põe a poesia em um campo experimental, “transformando-se em 

poesia-descoberta, poesia-invenção que vai dizendo a sua descoberta na medida mesma em 

que a faz.” (PIGNATARI, 1973, p. 103). O poema intitulado Pháneron, I14 (PIGNATARI, 

1974, p. 29-31), é composto para reproduzir um texto que, de acordo com o próprio autor, foi 

“absorvido”, escrito e refeito ao longo de sua vida, indicado por mapas onde ocorreram os 

encontros, fotografias pessoais e dos envolvidos naquele processo de absorção. 

 

 

 

13 Em 1972, o jornalista Menezes y Morais entrevistou Torquato Neto para o jornal piauiense O Dia. Torquato 

comentou que a coleção Na Corda Bamba foi uma iniciativa dirigida por José Carlos Capinam e Waly Salomão 

para publicar uma literatura experimental. Ainda, acrescentou em depoimento que “José Álvaro se interessou 

pelo trabalho dessa turma que está trabalhando nisso: novas experiências com a poesia, com o texto, com a 

linguagem e não com a língua brasileira (risos). Então, Na Corda Bamba já vai sair o primeiro livro de WS... Me 

segura qu’eu vou dar um troço.” Cf. SIBILA, 2014.  
14 Do grego, a palavra significa a “totalidade das nossas sensações”. Em artigo, K.D. Jackson apresenta chaves 

para a leitura do poema. Cf. JACKSON, 2016. p. 220. 
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Figura 2  – ‘´Pháneron, I’, Navilouca, 1974. 

 
Fonte: Editora Passagens, 2020. 

 

Figura 3 – ‘´Pháneron, I’, Navilouca, 1974. 

 
Fonte: Editora Passagens, 2020. 

 

Pignatari produz uma poesia que se desloca da linguagem comum, rompendo com a 

sistematização da apreensão da leitura, observada em sua própria construção que estimula a 

visualidade da palavra, por meio do rompimento da estrutura gramatical e morfológica. O 

autor não apenas redige a palavra, como é absorvido, tomado por ela, transformando-se em 

seu objeto, esta “cisão da linguagem permite abertura para novas formas de organização do 
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código e comunicação.” (PIGNATARI, 1973, p. 169). A ideia de solapamento da objetividade 

proposta pelos autores se desvela na medida em que o local da linearidade é ocupado pela 

simultaneidade de elementos.  

Esta ausência de sistematização procura eliminar resquícios de estilo [...] o estilo 

implica configurações estéticas, da criação, da recepção; a falta de estilo abre campo 

para a inclusão do comportamento como móvel da atividade artística, quer isto se 

materialize em obras ou não (FAVARETTO, 2019, p. 47-48). 

Nesta destituição das formas, Augusto de Campos se apropria de forma irônica do 

soneto, reforçando a ideia da rearticulação das formas como proposta artística. Em 

“Soneterapia”, por exemplo, o deboche está na utilização do formato do soneto como terapia. 

No soneto, há a adoção de uma mensagem satírica e lamuriosa, apreciada na desvalorização 

investida a alguns poetas atuantes na reformulação linguística, conforme o autor: “drummond 

perdeu a pedra: é drummundano/ joão cabral entrou pra academia/ custou mas descobriram 

que caetano/ era o poeta (como eu já dizia).” (CAMPOS, 1974, p. 4). No poema, o autor 

também manifestou a importância da poesia concreta como elemento articulador de uma arte 

de vanguarda no Brasil. Mesmo sendo rechaçado por uma parcela da intelectualidade, o autor 

expressa: “o concretismo é frio e desumano/ dizem todos (tirando uma fatia)” além de 

denunciar o apagamento de alguns poetas em troca de uma provável ascensão ao panteão 

beletrista, afirmada na continuação “e enquanto nós entramos pelo cano/ os humanos 

entregam a poesia.” (CAMPOS, 1974, p. 4). 

Como se observa, a apropriação desta linguagem no Almanaque indica a adoção de 

um projeto que buscava diluir a apreensão racional da literatura, superando as barreiras que 

enquadram a poesia – assim como todas as linguagens artísticas – como um objeto a ser 

interpretado, abstraído pela técnica ou contemplação. As inquietações dos sujeitos, o não 

ordenamento do discurso, flexibilizam o aspecto homogêneo da produção artística. Deste 

modo, a “arte”, no ponto de vista dos autores, se torna um espaço de invenção que amplia o 

exercício livre de criar, onde este movimento de descontração está na valorização dos “estilos 

de vida e formas de experiência cultural que questionam as formas sérias e excessivamente 

racionais, burocráticas, tanto da vida como do pensamento.” (PEREIRA, 1981, p. 190).   

Ainda na matriz concreta, na penúltima página do Almanaque foi inserida uma 

fotografia de Sousândrade, poeta maranhense do final do XIX, ignorado em sua época de 

atividade, foi revisitado por Augusto e Haroldo de Campos na edição da revista Invenção de 

1964 como integrante da paideuma concretista. Ao ser inserido na parte final do Almanaque, 

especificamente no espaço-página de Haroldo de Campos, Sousândrade é continuamente 

reinserido na atualização poética, desta vez, sua imagem chancela as práticas de “invenção” 
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um rastro que, é seguido por aqueles (o próprio Sousândrade e os poetas concretos) que 

modularam a estética dominante de sua época.  

 

3.3 Dançando nos espaços-página: a estetização da vida 

 

Ainda na análise de Navilouca, observa-se que na segunda e terceira capas estão 

estampadas fotografias da intervenção poético-visual de Waly, com “Alfa Alfavela Alfaville”, 

que traz um grupo de jovens na praia segurando grandes letras vermelhas que formam o título 

da obra. O trabalho gráfico das fontes coloridas e douradas foi elaborado também por Luciano 

Figueiredo e Óscar Ramos. Os doze integrantes do grupo ostentam cabelos longos, alguns 

estão sem camisa, descalços e performando uma pose despretensiosa. Em meio aos jovens, é 

possível reconhecer Waly. Nesta configuração, o autor se coloca como o criador da obra e 

também participante do que provavelmente alude à condição do desembarque dos integrantes 

da Navilouca. 

A poesia tipográfica atravessa o espaço da página para ser capturada no cotidiano, pois 

no desembarque, se observa “a participação do corpo como elemento integrante da obra: uma 

relação entre o corpo e a arte configurada como uma passagem do real ao imaginário.” 

(FAVARETTO, 2019, p. 57). Há também um elemento beligerante na poética de Sailormoon, 

representada na necessidade de ocupar todos espaços, como o autor escreveu em Me segura 

qu’eu vou dar um troço (2016, p. 108, grifo do autor): 

fico daqui de cima analisando o terreno lá embaixo. visão da queda da grande 

prostituta assentada sobre a besta. bom faro. on the bible Fanon15 fala da colocação 

das favelas sobre as cidades — gangrena instalada no coração — favelados nunca 

perdem o sonho de descer invadir dominar a cidade. 

ALPHA alfavela VILLE 

A “dominação da cidade” é ambientada em um cenário descontraído, com jovens 

sorridentes frente ao mar e é inserindo no impresso por meio da linguagem fotográfica. A 

ocupação da cidade pelos tripulantes da Navilouca não realizava apenas em sentido poético, 

exercendo um hibridismo da vida e obra na medida em que combinava elementos externos 

com a própria produção artística. No desembarque, se observa “a participação do corpo como 

elemento integrante da obra: uma relação entre o corpo e a arte configurada como uma 

passagem do real ao imaginário.” (FAVARETTO, 2019, p. 57).  

 

 

15 A “bible” de Frantz Fanon – psiquiatra francês que figura papel central para o movimento negro desde a 

década de 1960 – é uma referência ao seu livro Os Condenados da Terra, no qual está a passagem que Waly faz 

alusão em sua obra: “a favela consagra a decisão biológica do colonizado de invadir custe o que custar e, se for 

necessário, pelas vias mais subterrâneas, a cidadela inimiga.” Cf. FANON, 1968, p. 107. 
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São nesses contornos entre o abstrato e o concreto que se a obra de Sailormoon pode 

ser tomada, posição que, foi atribuída ao filme de Jean-Luc Godard intitulado Alphaville16 em 

artigo assinado por Rogério Sganzerla no Suplemento Literário do Estado de São Paulo de 

1966 nomeado Alpha, cidade aberta, em que é apontado o “jogo dialético entre as coisas 

concretas (o ator) e abstratas (a cidade), a verdade e a mentira, a ‘science-fiction’ e o 

documentário.” (SGANZERLA, 1966, p. 5). Sganzerla, anos depois se tornaria um cineasta 

considerado no circuito de produção marginal, indiciando a adesão ao cinema de Godard 

como um elemento de construção de identidade e representação daquele meio. Nessas 

circunstâncias, artigo pode ser relacionado a um compartilhamento de referências, pois, 

segundo a leitura de Sganzerla, Alphaville versa sobre o tema do universo estranho, ficcional 

e hostil trabalhado por Godard. Este mundo é apropriado por Sailormoon na medida que 

desembarque da “nau dos loucos” ocorre em um local desconhecido, de forma que situa o 

corpo (concreto) e a obra (abstrato) nos limites do imaginário, além de também servir de título 

pra a obra. 

É neste desenlace da apropriação do corpo e do vivido, colocados em evidência na 

performance do espontâneo, que também se atribui um aspecto político ao comportamento. 

Este espontâneo é identificado pela atitude assumida pelos jovens que, ao posarem na praia, 

produziram um discurso que evocava a valorização dos estilos de vida e da liberdade, de não-

reprodutibilidade, realçando a importância do acontecimento, da captura do efêmero e da 

experiência vivida. (LUCIO, 2020, p. 174). Esta prática aparece de forma recorrente nas 

diversas experiências projetadas nos usos das linguagens visuais e literárias de Navilouca, 

incorporando as experiências dos indivíduos como expansões do campo criativo. Impossíveis 

de serem assimiladas de forma objetiva, estas estruturas artísticas são reproduzidas nas esferas 

do cotidiano.  

Assim, a descoberta do corpo ressalta as vivências, as intensidades e afetos, 

liberados no processo de abertura estrutural, com que se desloca o sujeito das obras 

aos comportamentos privilegiando a exploração das sinestesias, dos estímulos que 

atingem simultaneamente a vista e o ouvido, todo o corpo, situando-se no vasto 

campo das analogias entre imagens, sensoriais, cromáticas e sonoras. 

(FAVARETTO, 2019, p. 199) 

 

 

 

16 Alphaville (1965) é um filme do cineasta francês Jean-Luc Godard do gênero ficção-científica. O longa retrata 

a cidade futurista de Alphaville dominada pelo computador Alpha 60, que aboliu os sentimentos. O protagonista, 

o agente Lemy Caution, é enviado à cidade com a missão de encontrar seu inventor, o Professor Von Braun, e 

convencê-lo a destruir a máquina. 
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Figura 4 – ‘Alfa Alfavela Alfaville’. Navilouca, 1974. 

 
Fonte: Editora Passagens, 2020. 

 

Figura 5 – ‘Alfa Alfavela Alfaville’. Navilouca, 1974. 

 
Fonte: Editora Passagens, 2020. 

 

Esta ênfase na proposição da vida como arte está ancorada numa perspectiva em que a 

performance do corpo não aparece apenas de forma simbólica, mas carregada de sentido 

político, ampliado ao comportamento – ilustrado pelo corpo.  Esta questão desponta como um 

aspecto central para a investigação do Almanaque, respaldado no posicionamento artístico 
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que se emprega nas obras. A emergência corporal é tema recorrente de linguagens diversas, 

assim como a representação do comportamento anárquico, contestador, entendido como: 

A proposta da arte como vida. Também está aí uma nova figuração da política, numa 

zona de indistinção entre o que antes era crítica da cultura e agora é crítica imanente 

da cultura: uma poética do instante e do gesto que desloca os simbolismos da 

arte em favor dos comportamentos, da vida como manifestação criadora. 

(FAVARETTO, 2019, p. 198, grifo nosso). 

A presença do corpo e suas performances são aspectos que manifestam o elemento 

experimental presente nas produções artísticas deste grupo, uma vez que a performance do 

corpo é um dos elementos incorporados pelos neoconcretos em seus projetos. Os Parangolés 

(1964)17, de Hélio Oiticica, são inseridos na Navilouca, por uma fotografia em preto e branco 

de página inteira em que Omar Salomão aparece posando de costas, vestindo a capa n.º 24 

com o ideograma “escreabuto” inscrito (OITICICA, 1974, p. 41). Essa imagem situa a ênfase 

do objeto sobre o corpo, introduzido por meio da participação do espectador na obra: 

pois, o vestir já em si se constitui numa totalidade vivencial da obra, pois ao 

desdobrá-la tendo como núcleo central o seu próprio corpo, o espectador como que 

já vivencia a transmutação espacial que aí se dá: percebe ele, na sua condição de 

núcleo estrutural da obra, desdobramento vivencial desse espaço intercorporal. O 

assistir já conduz o participador para o plano espacio-temporal objetivo da obra, 

enquanto que, no outro, esse plano é dominado pelo subjetivo-vivencial; há aí a 

completação da vivência inicial do vestir (OITICICA, 1986, p. 7). 

As experiências vividas por meio da participação na obra levariam a uma maior 

apreensão da mesma, permitindo diversas percepções da criatividade, como também 

fomentariam a produção de uma arte que não pode ser registrada pelos meios convencionais, 

já que a sua totalidade é absorvida de maneira corporal.  

Em consonância com esta iniciativa, no espaço-página que traz trabalhos relacionados 

a Jorge Salomão, Navilouca remonta a incidência da necessidade de introdução do corpo 

como expurgo e manifestação das sensações da vida. Na publicação “Nascer através da dor”, 

a performance improvisada de explosão de som e dança ilustra quatro fotografias em preto e 

branco em que Jorge Salomão, José Simão e Zé Português, estão sem camisa, ostentando os 

cabelos compridos, na captura deste movimento da criação espontânea, no qual, a palavra 

“espetáculo” se destaca como único elemento colorido ao centro. Um ensejo que é reafirmado 

 

 

17 Desenvolvidos em 1964, os Parangolés de Hélio Oiticica constituem a elaboração de um conjunto de obras 

que se debruçaram na experiência de vestir diversas capas, bandeiras, estandartes feitos com tecidos coloridos 

com inscrições que, segundo Oiticica, promoveriam uma totalidade da vivência da obra, ampliando a apreensão 

do espectador por meio da abertura do processo de criação. Assim, o criador das obras fomenta a criação das 

obras junto com o público, distanciando-se da passividade da contemplação. Com os Parangolés, sobretudo, há 

um deslocamento da função social da arte – a fruição sensorial abre espaço para a desintelectualização da arte 

que está relacionada com “a derrubada de preconceitos sociais, das barreiras de grupos, classes etc., seria 

inevitável e essencial na realização desta experiência vital.” Cf. OITICICA, 1986, p. 73. 



54 

no poema escrito abaixo das fotos, no qual se destaca o verso “Eu, dançando, nesses esparsos 

palcos da vida” (SALOMÃO, 1974, p. 47). O corpo em movimento performático traz à 

realidade o espetáculo das relações humanas, experimentada na gestualização que imbrica as 

relações entre arte e vida.  

 

Figura 6  – ‘Nascer através da dor’. Navilouca, 1974. 

 
Fonte: Editora Passagens, 2020. 

 

Ainda nesta premissa de inserir o corpo como elemento que atribui um novo sentido 

para a arte, no espaço-página, que também remete a Jorge Salomão, está exposta uma grande 

faixa cor de rosa escrito “Estraçalhar as neuras pelas vontades do corpo” (SALOMÃO, 1974, 

p. 51). Abaixo, estão inseridas duas fotografias em preto e branco: na primeira, há um jovem 

de cabelos compridos deitado despido na praia; enquanto na segunda, ele traz uma placa onde 

se lê “O homem é o aperfeiçoamento da sua linguagem”. 
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Figura 7 – ‘Estraçalhar as neuras’. Navilouca, 1974. 

 
Fonte: Editora Passagens, 2020. 

 

Desse modo, conforme Lucio (2020, p. 178) o que se pode extrair das análises do 

projeto de Navilouca é a certeza de que a inserção do corpo no Almanaque configura uma 

proposta de transformação da corporeidade em chave de experiências artísticas e 

posicionamento político, chave que se opõe ao conservadorismo, na medida em que exibe 

jovens transitando com longos cabelos, no transe das danças, explorando a particularidade da 

consciência de seus corpos por meio da arte e, no “estraçalhamento das neuras”, performa 

uma atitude despretensiosa ao despir-se na praia para simbolizar um desfrute da liberdade. 

Então, a vivência é representada através deste engajamento na postura da resistência, 

performada pela exibição do grupo de pessoas realizando as práticas comuns dos espaços, o 

que remonta a uma observação em que “a vida e o cotidiano são categorias fundamentais às 

quais destes produtores estão inseridos, rompendo com o modelo de divisão entre as 

atividades artísticas e técnicas.” (PEREIRA, 1981, p. 59). Nesse âmbito, esta valorização 

configura um processo de rotinização da arte no esforço de projetá-la em todos os atributos do 

cotidiano, assim, diluem-se as fronteiras entre os artistas e as obras.  

 

3.4 Uma estética transgressora 

 

A exploração da visualidade no Almanaque pode ser observada pelo extenso elenco de 

fotógrafos e autores de imagens que integraram o impresso. No expediente, constam os nomes 
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de Alexandre Koester, Ivan Cardoso, Maurício Cirne, Rubens Maia, Arnaldo Medeiros, 

Kisco, Carlos, Eduardo Clark, Hélio Oiticica, Deca, Ricardo Horta, Antônio Noronha e Bina 

Fonyat. Ainda que no expediente esteja escrito que o “copyright das fotografias são indicadas 

pelas iniciais dos fotógrafos”, muitas imagens não constam estes vestígios autorais. O relato 

de Ivan Cardoso oferece pistas para a identificação da autoria das fotografias, entretanto, a 

liberdade atribuída no processo de criação e organização do material fica novamente em 

evidencia: 

Todas as matérias são ilustradas com fotografias. Só não fiz as fotos do Chacal, do 

Steve Berg, do Caetano Veloso (que não estava no Brasil) e do próprio Torquato. As 

fotos da Lygia Clark e a do Hélio Oiticica foram feitas pelo Eduardo Clark, filho da 

Lygia. O resto das fotos todas, incluindo as da capa, eu que fiz. (...) A editora da 

Navilouca me pagou uma viagem a São Paulo, para fotografar os irmãos 

Campos e o Décio Pignatari. Essa foto ficou famosa porque foi um remake, 

feito vinte anos depois, de uma foto importante que havia saído na revista 

Noigandres. A Ana Araújo, mulher do Torquato, sempre disse, em tom de 

brincadeira, que a Navilouca era um álbum de figurinhas do Ivan Cardoso. 

(CARDOSO; REMIER, 2008, p. 139-140. grifos nossos) 

O jovem fotógrafo também acrescenta que, a sua entrada no Almanaque foi uma coisa 

inesperada, pois ele não tinha experiência. A inclusão de Ivan no impresso proporcionou para 

ele, ainda iniciante com as câmeras, um espaço para exercício e divulgação dos seus 

trabalhos. O “cerco artístico” que se levanta em torno da elaboração da Navilouca, como já 

mencionado, motivou contatos entre áreas diferentes da arte e cultura. A fotografia 

metalinguística dos poetas concretos, observada na reprodução de uma imagem anteriormente 

reproduzida, é registrada pelas lentes de Cardoso, e funciona como uma insígnia destes 

encontros. O remake conserva o papel da tríade concreta como vanguarda: demarca o 

prolongamento da sua influência na atualização artística brasileira, pois a reunião dos três 

poetas dispostos na mesma posição da fotografia que seguram, tirada 20 anos antes, fortalece 

a imagem da permanência da práxis da poética concreta ainda em 1970. 
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Figura 8 – ‘A tríade concreta’. Navilouca, 1974. 

 
Fonte: Editora Passagens, 2020. 

 

Prolongando o debate sobre a utilização de imagens no Almanaque, há também as 

experiências promovidas pelo cinema Super-818 que orbitam no espaço do impresso. O super-

8 permitia a captura de imagens com um baixo orçamento, resultando em produções de 

elaboração de forma praticamente artesanal. Um dos principais representantes da 

marginalidade na sétima arte: Julio Bressane, que junto à Rogério Sganzerla e Helena Ignez, 

formaram o trio integrante da Belair – destacada produtora de cinema marginal –, ganhando 

um hommage no Almanaque com a inserção de duas fotografias tiradas por Ivan Cardoso dos 

atores Guará e Helena Ignez no filme A Família do Barulho (1970). Hélio Oiticica em seu 

artigo NOSFERATO, incluído no Almanaque, traça um parentesco entre o longa de Bressane, 

Piranhas do Asfalto de Neville d’Almeida e Nosferato no Brasil de Ivan Cardoso, pois são 

“marcos do cinema-invenção no Brasil.” (OITICICA, 1974, p. 43). 

Estes filmes também foram produzidos por Luiz Otávio Pimentel e o próprio Torquato 

Neto. No período, eram exibidos nos círculos sociais dos envolvidos. Em Navilouca 

estamparam-se cartazes e cenas desses filmes e, segundo Ivan Cardoso, “eram de arte e 

experimentais, com os quais se propunha fazer a fusão das artes plásticas com o cinema e a 

 

 

18 Super-8 foi um formato de câmera e película cinematográfica de 8 milímetros (mm) de dimensão, 

desenvolvidos nos anos 60 pela Kodak para uso doméstico. Nas décadas de 70 e 80, devido ao seu baixo custo, 

estes equipamentos foram utilizados para produzir obras independentes com características artísticas, 

experimentais e de vanguarda. 
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fotografia.” (CARDOSO; REMIER, 2008, p. 82). A palavra de ordem era “invente”, como 

incentivava Torquato Neto (1973, p. 28) “uma câmera na mão e o Brasil no olho: documente 

isso, amizade.”. Essas imagens dão ênfase à ideia do cinema de invenção, privilegiando a 

curiosidade, exploração das imagens, o “faça você mesmo” e as situações cotidianas 

capturadas sem edição.  

Os filmes produzidos por Ivan Cardoso são uma amostra deste formato. Em 1971, 

ainda iniciando nas produções, montou um elenco fixo, formado por amigos, para fazer a série 

Quotidianas Kodaks. A logomarca, criada por Óscar Ramos, era formada por um número 8 

deitado, simbolizando o infinito, e foi inserida nos pôsteres que integravam a série. O título 

foi atribuído por Ivan em referência às crônicas do poeta baiano Pedro Kilkerry, outro nome 

também redescoberto pelos irmãos Campos. O catálogo de filmes (alguns nunca lançados) 

que formavam série Quotidianas era composto por vários títulos, destaco os mais conhecidos: 

Nosferato no Brasil (1971), Piratas do Sexo Voltam a Matar (1971) e Amor & Tara (1972). 

Trazendo novamente a performance do corpo, desta vez, há a adoção de uma estética 

transgressora, sexualizada e violenta: exibiam mulheres seminuas, facas, armas de fogo e 

vampiros que desfilam sob o sol carioca. Onde, “o herói não era mais o camponês lutador ou 

o militante abnegado da classe média, mas o marginal, o pária social, artista maldito, 

transgressor de todas as regras.” (NAPOLITANO, 2018, p. 97). Estas representações podem 

ser observadas em filmes como Sentença de Deus (1971), também de Ivan Cardoso, cuja arte 

foi o único pôster feito por Hélio Oiticica; e o curta Helô e Dirce (1972), de Luiz Otávio 

Pimentel, exibindo também a colaboração mútua na produção dos trabalhos, além de adotar 

uma estética transgressora. A página que estampa as imagens de Helô e Dirce remonta a 

configuração do cartaz de cinema, trazendo no canto esquerdo os créditos da produção, e logo 

abaixo, se inscreve “love – amor – facas – castração (mútua)” como uma sinopse, pois a trama 

se desenvolve como um romance e encerra com a morte do cafetão e das travestis 

(interpretadas por Torquato Neto e Zé Português) por mutilação genital. 

Esta encenação da violência era uma tentativa de contar através do cinema a “barra 

pesada da realidade que é infinitamente mais forte e bem mais educativa que qualquer 

história.” (TORQUATO NETO, 1971 in MORICONI, 2017, p. 151). Em 1972, o Brasil vivia 

sob o regime de “chumbo” do General Emílio Garrastazu Médici, e nesta página, a análise de 

Lucio (2020, p. 15) identifica um forte posicionamento de resistência, representado na última 

imagem ao lado direito, em que Torquato Neto está ao centro segurando um maço de cigarros 

da marca “General”, Luiz Otávio Pimentel, à esquerda, segura a câmera super-8 e Zé 

Português do outro lado usa um colar de pérolas, e com a camisa amarrada na cintura, 
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performa feminilidade com as mãos no quadril. Esta imagem é carregada de simbologia 

marginal, pois nestas produções: 

o estigma da violência se faz presente pela inserção de figuras com o 

comportamento desviante, entre elas, os mulatos, marginais, homossexuais, jovens 

de cabelos compridos e a navalha no bolso (RISÉRIO, 2005, p. 29). 

 

Figura 9  – ‘Helô e Dirce’. Navilouca, 1974. 

 
Fonte: Editora Passagens, 2020. 

 

Figura 10  – ‘Nosferato no Brasil’. Navilouca, 1974. 

 
Fonte: Editora Passagens, 2020. 
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Nas imagens capturadas pela super-8, a realidade se descortina na revelação do estado 

de agressividade em que vivia a sociedade, privilegiando sujeitos e práticas marginalizadas, 

tal perspectiva é endossada por Torquato Neto ao comentar na correspondência para Oiticica: 

“essa revista ficará a coisa mais bonita, mais violenta e mais incrível que você possa 

imaginar.” (NETO, 1972 in MORICONI, 2017, p. 194). Havia também uma proposta de 

agressão às fórmulas do Cinema Novo institucionalizado por Glauber Rocha – cineasta que no 

período foi duramente criticado pelos organizadores e outros envolvidos em Navilouca, 

devido ao seu empenho de formalizar o modo de produção do cinema e manifestar-se 

artisticamente pelos meios compatíveis com a ditadura.  

Algumas dessas críticas aparecem no artigo de Ivan Cardoso “Mixagem alta não mata 

burrice”, publicado na Geleia Geral em 1972, em que é declarado que nenhum filme do 

Cinema Novo presta e todos eles dão sono.19 Contribuindo para insuflar os desentendimentos 

com Gustavo Dahl, Antônio Calmon e Cacá Diegues, outros cineastas da vertente. Em outro 

artigo, intitulado “Cruz (câmera)” de Torquato Neto, questiona a fundição das cucas do 

Cinema Novo com a indústria barra-pesada (a Embrafilme), enquanto ele se aproxima das 

transas da “marginália” na cidade grande, transas com o novo lixo do curtume nacional. 

(TORQUATO NETO, 1972 in MORICONI, 2017, p. 146). Prática pode ser compreendida 

por meio da clara intenção: 

de violentar o público, de entender a arte como um desviante político para figurar o 

absurdo brasileiro: teatro da crueldade, da agressão e da grossura, da obsessão 

erótica e até da pornografia; corpo, gesto e teatralidade nos temas e procedimentos 

tropicalistas, articulando “o conceitual e o fenômeno vivo”, como propunha Oiticica, 

induziam a novas formas de subjetividade (FAVARETTO, 2019, p. 55). 

 

Essa posição também se evidencia na inserção da foto de uma navalha cortando um 

prato na quartacapa do impresso. A imagem remete à cena de abertura do filme Nosferato no 

Brasil (1971), que por sua vez, faz referência ao filme surrealista Un Chien Andalou (1929) 

de Luiz Buñuel e Salvador Dali. Ivan Cardoso relatou que além de fazer 54 fotos para a 

Navilouca, a ideia de inserção da foto do prato foi de Torquato, segundo ele: 

Na época, eu enchia uns pratos com tinta óleo vermelha e esperava secar. Quando a 

tinta secava, formava uma espécie de nata na superfície. Eu pintava o prato todo de 

preto e, depois, passava uma gilete para deixar a tinta vermelha escorrer. Era uma 

coisa que remetia, de certa maneira, ao filme do Buñuel. Apesar de ser uma coisa 

ligada às artes plásticas, o prato que aparece na contracapa da Navilouca foi feito 

especialmente para a abertura do Nosferato do Brasil. O Hélio achou aquilo o 

 

 

19 O artigo de Ivan Cardoso é costurado pelas citações de comentários realizados por outros artistas que integram 

o Almanaque como: Rogério Sganzerla, José Mojica Marins, Caetano Veloso, Waly Sailormoon, Décio Pignatari 

etc. Cf. CARDOSO; REMIER, 2008, p. 108. 
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máximo. Foi uma coisa que também foi respaldada pelos poetas concretos. 

(CARDOSO; REMIER, 2008, p. 141) 

 

Figura 11 – ‘Prato sangrando’. Navilouca, 1974. 

 
Fonte: Editora Passagens, 2020. 

 

O cinema Super-8 aquecia a reunião entre os artistas, visto que muitas sessões 

ocorriam na casa dos envolvidos, já que não havia abertura nos lugares oficiais para sua 

exibição. Divulgados na coluna Torquato Neto e Daniel Más no jornal Última Hora, os filmes 

circulavam pelos espaços formados pelo circuito dos adeptos às produções marginais. De 

forma inusitada, os cartazes anunciados na imprensa não possuíam exibições no cinema. 

Cardoso (2008, p. 107) destaca a tendência precursora desta prática, pois era comum o 

anúncio de filmes em exibição no cinema, entretanto, no caso de seus filmes, tratava-se de 

uma publicidade que não objetivava a venda, e sim um cartaz de um filme que não estava em 

exibição, servindo aos próprios integrantes e interessados neste tipo de produção. 

 Como exemplo, o filme Nosferato no Brasil possuiu diversas sessões, entre elas, uma 

que ocorreu na casa de Lygia Clark, amplamente comentada em duas correspondências de 

1971. O filme de “Ivanzinho”, batizado assim de forma carinhosa por Torquato devido à 

diferença de idade, seria exibido no domingo em uma sessão especial na casa de Lygia 

([1971?], p. 44). Em outra carta, também para Oiticica, desta vez é Clark que discorre sobre 

uma sessão do filme, em ocasião que proporcionou seu encontro com Ivan, Waly, Torquato 

etc. Segundo ela é “a gente mais interessante que conheci e adorei”. Até aquela ocasião, Lygia 

os conhecia apenas por relatos de Hélio e, por isso, comenta: “não viu a Gal, nem o Caê e 
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nem o Gil [...] o que foi uma pena, pois esperava fazer melhor contato com a sua turma que é 

excelente mesmo.” (CLARK, 1971, p. 192). Este relato indica que já havia uma relação 

estreita de amizade entre Oiticica e os citados; sendo Lygia introduzida por ele no meio dos 

jovens artistas marginais, integrando, a partir disto, o circuito apontado nesta pesquisa.  

Ainda, Clark acrescenta na carta que a expressão “’wounder graw’ (compreendida 

como a pronúncia de underground) é em si a coisa mais importante que está acontecendo em 

matéria de cinema, pois a realidade toma uma força tão grande que quando se vê a plateia 

tribal, não se sabe mais o que é cinema e o que é real.” (CLARK, 1971, p. 192). Este 

desvanecimento entre arte e realidade, apontado por Lygia, abria margem para explorar 

violência e a agressividade pela via artística. Enquanto o underground é estimado pela artista 

pelo seu caráter de utilização da mídia de massas para renegar suas práticas, posicionando-se 

contra o establishment. 

A permanência deste posicionamento, é observada, por exemplo, no espaço-página 

que traz trabalhos de Oiticica: a obra Manhattan (OITICICA, 1974, p. 39) pode ser 

esquadrinhada por esta lógica: a vivência na metrópole é permeada pelas inquietações sobre 

as condições de vida naquelas circunstâncias. Hélio Oiticica – homenageou o bandido carioca 

Cara de Cavalo assassinado pela polícia com a obra “Seja marginal, seja herói” (1968) como 

forma de protesto e inconformidade com as condições sociais e brutalidade – vivia em Nova 

York em 1972 e utiliza as imagens da cidade grande e violência urbana para ressaltar os 

sujeitos que não se inserem no fluxo da vida cotidiana normal, pois, sua existência está 

atrelada às práticas da boemia, bandidagem, sexualidade latente e também da pobreza. Na 

obra, a fotografia em preto e branco ilustra um morador de rua negro dormindo na calçada 

suja: uma cena que expõe a marginalidade social das cidades grandes, apontando que a 

existência desses indivíduos, dada as suas condições, figura uma imagem da violência.  

Junto à fotografia Manhattan foram inseridos nas páginas anterior e posterior o 

ideograma AgriRom e excertos do Repertório 1 – loft 4, respectivamente. As três obras, 

aparentemente desassociadas umas das outras, guardam um diálogo na medida em que narram 

a experiência de Oiticica na gravação de “Agripina é Roma-Manhattan” filmado em super-8 

em 1972. No ideograma, onde se escreve AgriRom pode ser lido como uma redução de 

Agripina é Roma, colocado ao lado de um desenho que simula o mapa do distrito de Nova 

York – local de gravação do filme e também residência de Oiticica – entendido como um 

complemento da frase que forma o título da obra.  

Residente no loft 4, Oiticica elaborou a partir de experiências pessoais, interpoladas 

pela obra escrita por Sousândrade, O inferno de Wall Street (1871), o roteiro para o filme 
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protagonizado pela Ivamp Cristine Nazareth, a drag queen Mario Montez (figura recorrente 

nas produções de Andy Warhol) e pelo artista plástico Antonio Dias. Como se observa, na 

página intitulada com o número do apartamento do autor, se inscreveu datilografado “– 

Agripina é Roma-Manhattan / Em rum e em petróleo a inundar / Herald-o-Nero aceso o facho 

/ E borracho / Mãe-pátria ensinando a nadar!...” (OITICICA, 1974, p. 40) pertencente ao 

poema de Sousândrade, abaixo está trecho do também poeta Federico Garcia Lorca El Poeta 

em Nueva York (1929-30); e Man, poema de Silviano Santiago (alterado por Oiticica para 

formar o ideograma Manhattan) que integra o livro Salto (1970). Ao centro, está a obra 

“cinetizada” Manhattan (1964) do artista plástico Pol Bury, fotografada por Sam Falk. O 

filme e os excertos inseridos na página Loft 4 descrevem representações da vida na metrópole 

novaiorquina, experienciada em períodos diversos e por sujeitos distintos, os quais 

compartilham da mesma condição: ser estrangeiro naquela terra.  

De maneira entrecortada ou, parafraseando McLuhan, os “quadros de relacionamentos 

determinados e fixos dentro de um espaço pictórico” elaborados por Hélio são, “eles próprios 

o mosaico de formas em perpétua interação pelo qual se operou a caleidoscópica 

transformação.” (MCLUHAN, 1972, p. 14). Este mosaico de interações poéticas-vivenciais 

que compõem a página são retratados em formatos diversos: O quadrante de Hélio está 

documentado no filme; as impressões de Pol Bury se observam por meio da imagem, assim 

como as de Sousândrade, Garcia Lorca, Silviano estão na poesia. 

Este conjunto de obras que forma as três páginas são alinhavados pelas relações que 

envolvem a Navilouca, tanto pela influência exercida pelas referências partilhadas, quanto 

pelo contato direto com outros artistas do meio para a elaboração das mesmas. O universo 

explorado por Oiticica estava diretamente atrelado às ideias sugeridas por Haroldo de Campos 

e Ivan Cardoso: o primeiro (Haroldo) apresentou o poeta Sousândrade a Oiticica, enquanto o 

segundo (Ivan) encomendou ao artista um curta encenado em Nova York. Conforme sugere 

Cardoso:  

Na época, também, a Cristiny Nazareth foi para Nova York e ficou hospedada na 

casa do Hélio Oiticica. Aproveitei e pedi ao Hélio que fizesse um short com a 

Cristiny para eu usar como complemento de A Múmia Volta a Atacar. O Hélio se 

empenhou bastante na produção – que ele chamou de Agripina é Roma Manhattan. 

Este super-8 foi todo filmado em Wall Street e contou com as participações do 

Antônio Dias e do travesti Maria Montez. Como a minha primeira versão da Múmia 

não foi concluída, o curta do Oiticica nunca foi agregado ao filme. (REMIER; 

CARDOSO, 2008, p. 127) 
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Figura 12 – ‘AgriRom’, Navilouca, 1974. 

 
Fonte: Editora Passagens, 2020. 

 

Figura 13 – ‘Manhattan’, Navilouca, 1974. 

 
Fonte: Editora Passagens, 2020. 
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Figura 14 – ‘LOFT 4’, Navilouca, 1974. 

 
Fonte: Editora Passagens, 2020. 

 

3.5 O clichê como arte 

 

A utilização de imagens que simbolizam práticas cotidianas aparece com recorrência 

nas páginas do impresso. Ocasionalmente, as imagens estão em conjunto com o texto; outras 

vezes, sobrepondo-o. Esses jogos, entre imagem e texto, configuram uma prática estética 

recorrente em Navilouca. Os espaços-página, indicadas pela autoria de Torquato Neto, Waly 

Sailormoon e Luiz Otávio Pimentel, são marcados pela utilização destes recursos, sobretudo, 

apresentados em Obras Escolhidas e Nada Sol. Nessas páginas, há uma interseção entre texto 

e fotografia, trabalhados como colagens: extraindo os objetos de seus contextos para os 

colocar de forma transitiva, valorizando seus usos no local da origem, recuperando as suas 

energias criativas (AGUILAR, 2005, p. 149).  

A colagem foi um recurso desenvolvido pelo Dadá, e como já indicado, a recuperação 

dos movimentos de vanguarda do início do século XX foi uma estratégia adotada no 

Almanaque. Visto que, também permite a utilização desses elementos de forma não linear, 

dado que ao retirá-los do seu local comum, expressa uma ruptura com o sentido da temática 

original. Consistindo em uma prática ready-made, empregada por Duchamp e Oswald de 

Andrade, na qual, o sentido puro da arte era propor o “cartão-postal como arte. O clichê como 

arte. O problema do kitsch, a chamada pseudo-arte – como a chamou o prof. Anatol 
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Rosenfeld, que inaugurou a questão entre nós. A chamada arte de mau gosto.” (PIGNATARI, 

1973, p. 164). 

Em “Obras escolhidas – Balneário Bahia” (SAILORMOON, 1974, p. 19-22), é 

observada a utilização deste recurso, devido à utilização de cartões postais de diferentes áreas 

de Salvador com inscrições que dialogam com seus significados, na qual “bodas de prata” se 

inscreve sobre o Elevador Lacerda, “bodas de sangue” no Pelourinho, “bodas de mar” na 

praia da Aldeia de Arembepe, “bodas de terra” na Cidade Baixa e “bodas de ar” nos coqueiros 

de Arembepe. “Há um desejo de desmistificar esses lugares, entendido pela recomendação 

“voe para as praias do norte” e assim experimentar a possibilidade de participar, transitar 

nestes espaços.” (LUCIO, 2020, p. 182). Ao lado, há nomes de frutas típicas do nordeste 

brasileiro e embaixo dos cartões-postais, poemas e trechos com referências a Marx e Foucault, 

como “18 de Brumário” e “As palavras e as coisas”. Com esta prática, Waly se coloca como o 

flâneur de W. Benjamin – atento e inspirado a cada detalhe das ruas – anexando um novo 

sentido ao objeto pronto, as “obras escolhidas” pelo autor propõem o conjunto cartão-postal e 

poesia como um roteiro de viagem baiano. 

 

Figura 15 – ‘Obras escolhidas’. Navilouca, 1974. 

 
Fonte: Editora Passagens, 2020. 
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Figura 16 – ‘Obras escolhidas’. Navilouca, 1974. 

 
Fonte: Editora Passagens, 2020. 

 

Ao passo que “Nada Sol” (1974, p. 56), inserida no espaço-página indicado por Luiz 

Otávio Pimentel, é composto por duas fotografias de pessoas assassinadas, em uma região 

aparentemente periférica, enquanto um grupo de crianças e adultos – possíveis moradores – 

observam os corpos. Sobre essa imagem está escrito “Nada Sol” de forma desordenada, com 

inserções de vários pontos rosa-choque em cima das fotografias. Transformando o cotidiano, 

o clichê – as fotos de homicídios que são comumente divulgadas em jornais populares – em 

forma de expressão artística. Pimentel remete as cenas de violência da periferia às imagens de 

terror e marginalidade, problematizando o estado hostil no qual a sociedade daquele período 

estava inserida, em especial a periferia e a população marginalizada. 
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Figura 17 – ‘Nada Sol’. Navilouca, 1974. 

 
Fonte: Editora Passagens, 2020. 

 

O deslocamento do sentido original dos objetos, reformulando suas estruturas, não 

constituiu uma prática aplicada apenas à fotografia – que evidencia a visualidade –, mas 

também, por meio da escrita, se identifica a produção de uma nova concepção de arte no 

Almanaque, destacando a sua composição por uma diversidade de colaboradores de diversos 

âmbitos artísticos. Para Duarte (2005, p. 137) esta apropriação ocasionou uma interpenetração 

de diversas práticas, nas quais as artes plásticas e gráficas somaram-se a fotografia, filmagens, 

filmografia, cenografia e performance. Este processo de transmutação das linguagens 

possibilitou a origem de novos objetos, bem como favoreceu a atribuição de diversos 

significados aos elementos utilizados, como foi observado no método da colagem. 
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4. NAVEGANDO PELAS ENSEADAS CULTURAIS – AS REPERCURSSÕES DA 

NAVILOUCA 

 

4.1 Desfolhando o livro-álbum 

 

Os trabalhos de Luciano Figueiredo e Óscar Ramos, responsáveis pelo projeto gráfico 

do Almanaque, ao transmutar as linguagens artísticas, também abriram passagem para 

produções em conjunto e articulação do circuito de produção. As obras dos dois aparecem 

agrupadas no mesmo espaço-página. Este aspecto é identificado na disposição das fotografias 

que indicam estes espaços, e as que retratam os artistas, inseridas de forma contígua. A 

parceria de Luciano e Óscar remonta não apenas ao Almanaque, como também capas que 

ilustraram discos da época como o de Gal Costa Fa-Tal (1971), junto à Waly Salomão; Barra 

69 (1972) de Caetano e Gilberto Gil, Para Iluminar a Cidade (1972) de Jorge Mautner e o 

homônimo de Jards Macalé em 1972. Este último, traz na capa e contracapa uma máscara 

vermelha que, claramente inspirada na fluidez dos Parangolés de Oiticica, integra o disco 

através da fotografia tirada por Eduardo Clark, filho de Lygia Clark, na qual, Macalé é clicado 

usando a máscara para cobrir o rosto, e é disposta na Navilouca de forma enigmática, em 

preto e branco, sem nenhuma legenda ou elemento descritor de seu significado. 

 

Figura 18 – ‘Capa’. Jards Macalé. 1972. 

 
Fonte: Woodstock Sound, 2020. 
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Figura 19 – ‘Contracapa’. Jards Macalé. 1972. 

 
Fonte: Woodstock Sound, 2020. 

 

Figura 20 – ‘Máscara’. Navilouca, 1974. 

 
Fonte: Editora Passagens, 2020. 

 

A máscara, ícone da dupla Óscar-Luciano, aparece na Navilouca inserida após uma 

série de fotografias que, em preto e branco, estão sobrepostas pela letra M. Em uma delas está 

Luciano Figueiredo, segurando a mesma letra confeccionada em tecido translúcido, e sobre 

ele, se inscreveu o “enigmático” esquema tipográfico desigual. Este ícone, o “M” também é 
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presente no encarte do disco de Jards Macalé, sob forma de uma ilustração sobrepondo quatro 

imagens.  

Ainda no Almanaque, há duas fotografias em preto e branco deste “M”: a primeira, 

tirada em frente ao Pão de Açúcar, a uma distância que captura os braços de quem o segura; 

enquanto a segunda traz o M emoldurando o espaço fotografado.  Estes dois itens – o M e a 

máscara (1974, p. 70-72) – podem ser entendidos como símbolos do jogo entre o rosto velado 

e o revelado. Ainda, acrescenta Barat (2018, p. 101): “pode remeter a Macalé, ao mal 

(secreto)20, ao marginal, ao movimento (dos barcos)21, à máscara, à morte, a matar e morrer, 

assim como na canção do disco ‘Revendo Amigos’ ‘eu mato/ eu morro/ e volto pra curtir’ e 

‘Morte’ (Gilberto Gil).”. Enquanto a sua inserção frente ao Pão de Açúcar ilustra a “imagem 

da cidade que remete a ‘Mal Secreto’, canção de Waly Salomão ‘dessa janela sozinho, olhar a 

cidade me acalma’”, conclui. 

 

Figura 21  – ‘Enigmático’. Navilouca, 1974. 

 
Fonte: Editora Passagens, 2020. 

 

 

 

20 Canção do disco homônimo de 1972 de Jards Macalé. 
21 Idem. 
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Figura 22  – ‘M’. Navilouca, 1974. 

 
Fonte: Editora Passagens, 2020. 

 

Aparentemente enigmático (como sugere o nome), o mistério de “M” é associado à 

todas referências anteriormente citadas e descortina-se ao aparecer em outros espaços no 

Almanaque. Desta vez, sob as manifestações de Hélio Oiticica no artigo NOSFERATO, há o 

excerto: “FRITZ LANG diz q em M não mostrava os crimes a nu mas através de indicações 

como a bola da menina largada correndo o balão subindo enganchando nos fios telefônicos 

pra deixar o ato mesmo de cada assassinato aberto à imaginação.” (1974, p. 43). Oiticica 

refere-se ao filme M - O vampiro de Düsseldorf do cineasta alemão Fritz Lang, lançado em 

1931, em que é retratada a busca por um assassino em série. Os elementos presentes no filme 

de Lang foram apropriados pelos integrantes do Almanaque, identificados na figura do 

vampiro assassino, revivida por Torquato, filmado por Ivan Cardoso em planos fragmentados. 

Acrescentando a “abertura para imaginação” a qual Oiticica se refere, está representada no 

“M” de Luciano e Óscar como um signo que, assim como no “M” de Fritz Lang, marca os 

espaços ocupados e transitados pelos artistas.   

As constantes representações da cidade como espaço de convivência intelectual e 

corporificação poética, expostas na Navilouca, alvitra a proposta um álbum de memórias, o 

qual, os cenários onde transitaram os envolvidos ficaram retidos naquele espaço. A ideia do 

circuito existente na revista congrega diversas manifestações artísticas, tornando capaz de 

observar não apenas o movimento das ideias, como também os espaços que serviram de 

cenário e troca de experiências. O estreitamento destes laços também é descrito por Ivan 
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Cardoso, para ele “foi por causa da Navilouca que me aproximei do Luciano Figueiredo e do 

Óscar Ramos. O Luciano já morava na casa do Óscar, no Cosme Velho, onde foram feitas 

todas as reuniões editoriais e a programação visual da revista.” (CARDOSO; REMIER, 2008, 

p. 139). A cartografia do Almanaque é oportuna na medida em que o estudo do impresso é 

exercido nesta dupla dimensão – fermentação intelectual e relações afetivas, proporcionando 

ao historiador o desenho dos eixos de engajamento desses intelectuais, como seus percursos 

percorridos redundaram construção daquelas sensibilidades. 

Nestes tráfegos urbanos no Rio de Janeiro, locais como o Teatro Tereza Raquel – onde 

ocorria o espetáculo de Gal Costa, produzido por Waly Salomão em 1971, intitulado Fa-tal22, 

e as Dunas da Gal ou do Barato – Píer de Ipanema construído em 1970 – transformaram-se 

em locais de encontro de artistas e jovens que buscavam um espaço de liberdade dentro da 

metrópole carioca. A circulação nestes espaços promoveu contatos e aproximações artísticas: 

o jovem poeta Chacal, ainda desconhecido neste período, divulgava de mão em mão, nestes 

lugares, os exemplares de suas primeiras obras Muito Prazer, Ricardo e Travessa Bertalha 

11, ambas de 1971. Convidado para integrar a “nau dos loucos” posteriormente, Chacal 

conhece o poeta Waly Salomão, em uma dessas incursões de divulgação de seus poemas. 

Interessado pela obra Muito Prazer, Waly escreveu sobre ela na coluna Geleia Geral de 

Torquato Neto, como detalha Chacal: 

Waly escreveu sobre o Muito Prazer, Torquato publicou e o Hélio repercutiu em 

Nova York, porque era um triunvirato ali, assim como tinha no concreto: Augusto, 

Haroldo e Décio, tinha esse da Tropicália, o Hélio, o Waly e o Torquato. Os três 

deram aval para mim, meu salvo conduto na coisa da poesia. (CHACAL, 2020, p. 

36) 

Os diversos sentidos reunidos no Almanaque podem ser burilados por este aspecto de 

livro-álbum, pois os envolvidos no impresso se espraiavam por toda seara artística, 

construindo uma rede de contatos, retratadas em imagens ou textos em suas páginas. Esta 

interpretação é veiculada pelo Jornal do Brasil que concebeu o Almanaque como um “livro-

álbum” – na nota sobre seu show de seu lançamento, impressa no caderno de música em 

1975. Este evento, realizado no Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro, foi intitulado “Noite 

da Navilouca” apresentando o impresso junto às performances de Caetano Veloso e Gal 

 

 

22 Importante destacar como o álbum Fa-tal (1971) fraternizou os nomes aqui mencionados. Em matéria na 

recente revista Rolling Stone de fevereiro de 1972, o jornalista (e parceiro dos aqualoucos) Luiz Carlos Maciel, 

teceu elogios à interpretação de Gal Costa para as canções escritas por Jards Macalé, Waly Salomão e Luiz 

Melodia. Em todas elas, a execução das guitarras foi comandada por Lanny Gordin, que também integra o álbum 

de Jards Macalé (1972). Havia, portanto, uma afinidade entre ilustradores, compositores, jornalistas, músicos e 

frequentadores do espetáculo. Cf. MACIEL, 1972, p. 23. 
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Costa. Divulgado como um show de vanguarda e musiplastipoesia, definição que, segundo o 

autor da nota, foi atribuída por “seus próprios organizadores, bem de acordo com o espirito da 

publicação” (SOUZA, 1975, p. 5). Este grumo que forma a Navilouca – esta 

“musiplastipoesia” – foi observado como uma prática sincrética das linguagens artísticas 

musicais, plásticas e poéticas. É neste vórtice que fervilhavam as relações criativas e criadoras 

do Almanaque.  

O poema-manifesto “Monumento à Vaia”, de Augusto de Campos, integra a 

Navilouca (1974, p. 5) e reitera os meandros entre música, poesia e plasticidade nela 

reinventados. A proposta da obra é um exemplo equivalente deste fazer artístico: a fotografia 

de Caetano Veloso, segurando o poema de Augusto de Campos, foi diagramado pelo artista 

plástico espanhol Julio Plaza – e dedicado a Caetano, – em homenagem à vaia recebida em 

sua performance nas eliminatórias do III Festival Internacional da Canção – FIC em setembro 

de 1968. Na ocasião, Caetano iniciava junto aos Mutantes a performance da canção “É 

proibido proibir” no Teatro Tuca em São Paulo, no momento em que foram severamente 

vaiados pela plateia, que também arremessou tomates, pedaços de madeira e ovos. A banda 

continuou tocando, enquanto Caetano proferiu um discurso que ficou famoso pela sua 

contundência. Sob protestos e vaias, esbravejou para plateia:  

Vocês estão por fora! Vocês não dão pra entender. Mas que juventude é essa? Que 

juventude é essa? Vocês jamais conterão ninguém. Vocês são iguais sabem a quem? 

São iguais sabem a quem? Tem som no microfone? Vocês são iguais sabem a quem? 

Àqueles que foram na Roda Viva e espancaram os atores! Vocês não diferem em 

nada deles, vocês não diferem em nada. [...] Gilberto Gil está comigo, para nós 

acabarmos com o festival e com toda a imbecilidade que reina no Brasil. Acabar 

com tudo isso de uma vez. Nós só entramos no festival pra isso. Não é Gil? Não 

fingimos. Não fingimos aqui que desconhecemos o que seja festival, não. Ninguém 

nunca me ouviu falar assim. Entendeu? Eu só queria dizer isso, baby. Sabe como é? 

Nós, eu e ele, tivemos coragem de entrar em todas as estruturas e sair de todas. E 

vocês? Se vocês forem... se vocês, em política, forem como são em estética, estamos 

feitos! (VELOSO, 1968) 

A fala de Caetano é um indicativo do acirramento cultural que ocorria em 1968, 

demarcando uma ruptura com a juventude universitária de esquerda que, aliadas à corrente 

nacional-popular, reagiram aos estrangeirismos, considerando a expressão musical tropicalista 

uma alienação, assim como as alusões de Veloso ao espírito libertário do maio de 68 

parisiense. Essa situação foi representada em Monumento à vaia – a imagem, por sua vez, foi 

capturada pelas lentes de Ivan Cardoso – e divulgada, pela primeira vez, no impresso. Há nela 

a exposição do mote da depreciação, o ato da vaia é transfigurado para a obra e ressignificado 

como homenagem: são o “yin e yang da vanguarda um ‘mantra’, um emblema, um amuleto 

do artista de vanguarda que provoca este ritual da ‘vaia’. A experimentação artística e a 
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resistência que provoca cumprem-se, nesse poema, de um modo ideogramático.” (AGUILAR, 

2005, p. 233). 

 

Figura 23 – ‘Monumento à vaia’. Navilouca. 1974. 

 
Fonte: Editora Passagens, 2020. 

 

A construção desta página configura a articulação da “cruzada artística” de Navilouca: 

apesar de composta pelos quatro artistas, suas as referências autorais estão ausentes do 

espaço-página. A fotografia, música, artes plásticas e poesia fundem-se, confrontando as 

barreiras dos formalismos artísticos; expondo como estas iniciativas amplificaram as 

produções marginais que foram: 

reverberadas no cinema, na imprensa alternativa e na poesia, dialogicamente 

compuseram partes orgânicas do processo criativo que tiveram sua base numa ação 

conjunta: cada produtor utilizava seu espaço para circular os trabalhos marginais 

realizados em outras áreas, em um constante processo de autolegitimação. 

(COELHO, 2010, p. 218) 

 

4.2 Quem viu a louca da nave? Aparições da Navilouca na imprensa 

 

Enquanto o público observador das novidades artísticas e culturais aguardava a vista 

do mastro da Navilouca nas bancas, o impresso, que havia sido amplamente divulgado pelos 

seus organizadores e integrantes, ficou circunvagando no alto-mar do campo cultural 

brasileiro até obter recursos para ser lançado. A empolgação com a elaboração do Almanaque 

já foi mencionada nessa pesquisa, enquanto a respeito de seu lançamento, algumas 
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considerações como a Haroldo de Campos em 1971, pode ser observada pelo seguinte 

anúncio: 

A Navilouca vem aí. Multimídia. Navierrática. Nosferática. Uma revista que Oswald 

gostaria de fazer. Os significados são esqueletos carcomidos. Coroas de dentes 

inexistentes. A poesia está no significante: o ovo, Messire Colombo (Christophoro). 

Quem viu a louca da nave? A avilouca? A louquinave? Ela vem aí. Com Torquato, 

Waly, Óscar e Luciano de piloto-piratas e todos os marujos esfaimados da nau 

catarineta. Salvinave! (CAMPOS, 1971)  

Segundo a leitura realizada pelo poeta concreto, o Almanaque estava localizado no 

campo intelectual brasileiro, apropriando-se de uma poesia vanguardista deslocada do sentido 

textual: o impresso explora uma linguagem multimídia (fotografia, cinema, artes plásticas, 

poesia). Ao propor a Navilouca como uma revista de Oswald de Andrade gostaria de ter feito, 

atando os laços da vanguarda modernista da década de 1920 com artistas marginais – uma 

relação mediada pelos poetas concretos – o texto de Haroldo buscou inscrever, em diálogo 

com a estrutura do impresso a ser lançado, um conjunto de convenções e referências divididas 

com  o público destinatário previsto. Este diálogo configura uma estética da recepção 

(CHARTIER, 1994, p. 34-35) na qual a significação dos textos é historicamente construída, 

separando-se entre as proposições da obra (intencionalidade dos autores) e as respostas dos 

leitores. 

Nestas condições, os textos publicados são recebidos por esse público e também 

“produzem sua área social de recepção” que podem ser “muito mais do que as divisões 

cristalizadas e prévias o fazem” (CHARTIER, 1991, p. 186). Em face dos critérios 

apresentados, foram investigadas as diversas aparições da Navilouca na imprensa, exibindo a 

forma que o Almanaque foi apreciado pela imprensa no período de seu lançamento, 

inscrevendo outras apropriações e formas de leitura pelo público.  

Em 1972, as expectativas sobre o lançamento aparecem na coluna “G Germana”, no 

Anexo do jornal Correio da Manhã (RJ) – o mesmo no ano anterior, pertencia o suplemento 

cultural Plug, elaborado por Torquato Neto. Escrita no início de agosto, a pequena nota, 

colocada próxima às notícias sobre o I Festival Nacional de Teatro Jovem, menciona que o 

“almanaque dos acqualoucos irá zarpar na primeira quinzena de setembro.” (LAMARE, 1972, 

p. 3). Subscreve-se que lançamento, conforme relatou Torquato para Oiticica em 

correspondência, estava realmente previsto para o segundo semestre de 72. Entretanto, meses 

depois, mesmo depois do suicídio de Torquato Neto (dia 18 de novembro), ainda havia 

expectativas de seu lançamento. O adiamento foi noticiado no dia 30 do mesmo mês n’O 

Jornal do Rio de Janeiro, conforme menção no Caderno de Atualidades: 
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Dia 10 de dezembro estará em todas as livrarias a primeira e única edição da Revista 

Navilouca, organizada por Waly Sailormoon e Torquato Neto [...] é uma revista 

contendo colaboração de vários escritores, jornalistas, poetas, fotógrafos e cineastas. 

Hélio Oiticica e Caetano Veloso estão nessa. (IMPERIAL, 1972, p. 14) 

Esta coluna, assinada por Maria Luiza Imperial e intitulada “Os papos” – uma gíria da 

juventude do período – também escreveu sobre a visita Maharishi, o guru dos Beatles, ao Rio 

de Janeiro. A associação do Almanaque com a cultura pop e jovem pode ser evidenciada pelo 

local que foi inserida, junto às referências da cultura jovem: o festival de teatro, a música dos 

Beatles, como também a ênfase na participação de Hélio Oiticica e Caetano Veloso, 

conhecidos no “gosto popular” pela associação com a cultura novaiorquina e britânica em seu 

envolvimento com as artes plásticas e música, respectivamente. 

Os rumores sobre o lançamento da Navilouca foram retomados pela imprensa em 

1973, quando completou-se um ano da morte de Torquato Neto. A menção ocorreu junto com 

o lançamento do livro Últimos Dias de Paupéria, organizado por Waly Sailormoon e Ana 

Araújo. A coluna “Criação” assinada por Veralúcia, do Diário de Notícias (RJ), relatou sobre 

o discreto lançamento do livro póstumo e pontuou a situação da Navilouca:  

Pronta há dois anos, a Editora Gernasa gastou mais de 60 mil cruzeiros no livro, seu 

editor foi atropelado e nunca teve dinheiro para o lançamento. O sonho de Torquato 

era ver a publicação editada. O trabalho gráfico é considerado como um dos 

melhores já feitos no Brasil. Durante noites Ana, Oskar Ramos e Luciano 

Figueiredos trabalharam em sua montagem.  

– E chegou a enjoar, a gente colou letra por letra e o livro não saiu. Pra mim já 

passou. Navilouca só teve sentido enquanto seus 17 colaboradores estavam ligados. 

(VERALÚCIA, 1973, p. 13, grifo da autora.) 

No relato da jornalista, é importante observar como o Almanaque foi considerado um 

livro, diferente das apropriações realizadas anteriormente aqui citadas, que o tomaram como 

revista. Na observação a respeito da Navilouca, também foi destacado o altíssimo custo e 

ótimo acabamento gráfico empregados na sua elaboração. A autora também acrescenta uma 

opinião sobre seu “desgaste” com as notícias do possível lançamento: cansada de ouvir falar e 

esperar, acabou por entediar-se com o impresso. O uso de determinados conceitos para se 

referir ao Almanaque está intricado à noção que nem todos leem o mesmo texto de maneira 

semelhante. As relações travadas entre os leitores e os escritos, são pautadas por contrastes, 

“entre as expectativas e os interesses extremamente diversos que os diferentes grupos de 

leitores investem na prática de ler.” (CHARTIER, 1991, p. 179), os quais definem os usos do 

livro, formas de leitura e interpretação.  

Em posicionamento semelhante, o jornal semanário Opinião (RJ) também teceu 

críticas ao Almanaque. Disponível à venda nas livrarias em 1975, a Navilouca foi mencionada 

na seção “Tendências e Cultura”, cuja página estampou um artigo de Ferreira Gullar 
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intitulado “Por uma cultura sem sotaque”. Logo abaixo, como um rodapé do artigo, está uma 

nota assinada por Mário Steiner com o título “Yes, nós temos udigrudi”. Os títulos e, 

principalmente, a disposição dos textos na página sugere um diálogo entre os dois. A suspeita 

é confirmada no ato da leitura, onde se observa o questionamento de Gullar acerca da 

validade das vanguardas brasileiras, os entraves para a criação artística nacional impostos pela 

censura e a relação de dependência cultural brasileira com a Europa e EUA – sempre tomados 

como avançados, – o que figurava, para o autor uma “subestimação de nossa capacidade 

criadora”, acrescentando que “o novo é legítimo e a vontade de renovação deve ser 

estimulada.” (GULLAR, 1975, p. 19). 

A crítica redigida por Mário Steiner e publicada no mesmo espaço-página foi mais 

contundente. O critério para esta afirmação está na imagem da capa da Navilouca que 

acompanha o título. Este último, utiliza a marchinha de carnaval “Yes, nós temos bananas”, 

famosa na voz de Carmem Miranda – ícone da exportação cultural brasileira – acompanhada 

pelo trocadilho irônico com a palavra “udigrudi”, forma aportuguesada de escrever 

underground, utilizado em diversas situações do período como um termo para desclassificar 

algumas produções artísticas. As considerações de Steiner são formuladas com trocadilhos 

sarcásticos acerca dos estrangeirismos presentes no Almanaque, de acordo com o autor: 

Em matérias de sotaques muitos são os que habitam as páginas (ou pages) de 

Navilouca, antologia do underground (ou udigrudi) brasileiro (ou brazilian), 

arrojadamente publicada (ou published) pela Gernasa [...] paginação estilo 

descolamento da retina, piruetas gráficas, complacentes exibicionismos narcisistas 

(Waly Sailormoon bebe Shell com I.C.A.!), rescaldados trouvailles de linguagem 

(dèja lu, em Noigandres, circa 60) o malabarismo impecável do jogral Augusto de 

Campos (agora contra Drummond – “perdeu a pedra: é drummundano”), João 

Cabral – “entrou pra academia” e dando uma dica “tó pra vocês chupins 

desmemoriados/só o incomunicável comunica”), dublagem pitoresca mas nem 

sempre engraçada de esotéricos faniquitos já vistos, no original (ou originally), 

em Aspen Magazine, Film Culture e outros alcorões da cultura sub (terrânea) 

curtidos à sombra dos coqueiros (ou cocoanut trees) de Arembepe. Uma 

pergunta pra Caetano Veloso: “Que acha de Millôr Fernandes?” Resposta de 

Caetano: “Prefiro Nelson Rodrigues”. Enfim uma coisa não inesperada a bordo da 

Navilouca – primeira e única, anunciam os editores. Ainda bem, agradece o 

distinto público. Ou a maior parte dele. (STEINER, 1975, p. 19. grifos nossos.) 

O comentário irônico de Steiner acerca da Navilouca desperta considerações sobre a 

recepção do impresso por alguns setores da cultura. Em primeiro lugar, o local de divulgação: 

jornal Opinião (RJ), capitaneado por Fernando Gasparian, importante espaço de articulação 

da resistência à censura e divulgação de informações sobre a situação político-econômica do 

país. Observou-se na seção “Tendências e Cultura”, como a presença do texto de Gullar e 

Steiner é um indicativo da permanência da perspectiva nacional-desenvolvimentista dos anos 
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1960, defensora de uma cultura genuinamente brasileira, colocando-se à oposição da cultura 

“alienada”, tecida de estrangeirismos e desconectada da realidade nacional.  

Importante destacar que, o texto em questão foi publicado em 1975 – momento no 

qual as disputas culturais de 1964-1968 pareciam estar superadas –, entretanto, a partir da 

leitura é observado como ainda existia a dicotomia entre arte “engajada” e arte “subterrânea” 

como um imperativo para admissão de algumas manifestações artístico-culturais por 

determinados setores que, baseados nessas premissas, faziam julgamentos sobre a pertinência 

ou não dos projetos artísticos. A Navilouca, neste sentido, foi mal recebida pelos intelectuais 

inclinados ao nacionalismo, pois foi compreendida como subproduto da cultura internacional, 

despersonalizado.  

Em relação aos “alcorões do underground” citados no texto como as revistas Aspen e 

Film Culture, há uma aproximação desses e outros impressos em relação ao Almanaque, seja 

pela forma ou pelo conteúdo abordado. Estas revistas circulavam nos EUA, e conforme já 

citado, a revista Take One e outros impressos eram enviados periodicamente de Nova York 

por Hélio Oiticica para Torquato Neto, possibilitando o contato com esses materiais. A 

publicação Aspen Magazine, editada por Phyllis Johnson, consistiu-se em uma revista 

multimídia, publicada em formato de caixa com vários materiais (discos, filmes super-8, 

fotografias, pôsteres etc.) em períodos esparsos entre 1965 a 1971. Entre os colaboradores de 

algumas edições, estão os nomes de: Andy Warhol (organizador do projeto gráfico da edição 

de 1966), Marshall McLuhan (responsável pela edição de 1967), Roland Barthes, John 

Lennon, Yoko Ono, John Cage etc. Enquanto Film Culture, considerada uma publicação 

avant-garde editada por Adolfas Mekas e Jonas Mekas, circulou entre 1954 a 1996, 

abordando questões relacionadas ao cinema. Houve uma versão análoga representada pela 

revista Filme Cultura criada em 1965 e editada pela Secretaria de Audiovisual do Ministério 

da Cultura, buscando contribuir para o debate sobre o cinema e a cultura brasileira. 

Os usos das formas e conteúdo da imprensa internacional no Brasil não foram práticas 

restritas aos casos citados, havendo apresentação dos elementos apropriados da fórmula 

editorial de jornais e revistas dos EUA e Inglaterra apresentados sob vários aspectos. Como 

ilustração, cito brevemente o exemplo do jornal Presença (RJ) lançado em 1971, com a 

participação de nomes presentes na Navilouca como Torquato Neto e Hélio Oiticica – 

correspondentes de impressos – de duração efêmera, a segunda e última edição de 1972 traz 

menções às revistas e jornais undegrounds: Friends/Frendz (1969), OZ (1963), Ink, the other 

newspaper (1971), Times Out (1968), L.A. Free Press (1964) e o famoso jornal londrino que 

influenciou os Beatles IT – International Times (1966). Indicando que havia, portanto, a 
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leitura desses modelos no Brasil. O aprofundamento das questões acerca das correspondências 

entre as formas dos jornais desponta para um novo campo de pesquisa, empenhado em 

esquadrinhar como a circulação destes materiais, como propôs Chartier (1990 apud 

CARVALHO; HANSEN, 1996, p. 19), inscreveram um processo dinâmico de divulgação, 

construção de distinções culturais e expansão de novos modelos. 

Agora, deslocando-se do Rio de Janeiro, território de produção e maior circulação do 

Almanaque, foi observado aparições de comentários acerca do impresso em outras capitais 

como Brasília e Curitiba. Não é por acaso que há comentários nos jornais desses locais, dado 

a circulação de poetas como Nicolas Behr e Paulo Leminski, movimentando o terreno da 

poesia marginal. Em 1977, o jornal Correio Braziliense (DF) publicou uma matéria intitulada 

“Os poetas saíram às ruas”, escrita por Antônio Carlos Miguel. A menção à Navilouca 

aparece por intermédio da participação de Chacal, seguido por Ronaldo Santos, Guilherme 

Mandaro, Ronaldo Bastos e Sérgio Natureza como “o pessoal que é chamado ‘Geração 

Mimeógrafo’ não aceita mais esses rótulos e nem pretende organizar movimentos, apenas 

existir, circular.” (MIGUEL, 1977, p. 2). Em 1972, ao ser convidado para o Almanaque, 

Chacal ainda era um jovem e desconhecido poeta; enquanto em 1977, é incluído no panteão 

dos poetas do que se configurou como “Geração Mimeógrafo”, citado pela sua participação 

na Navilouca, um impresso que, tomado pela classificação dos leitores, atribuiu ao 

Almanaque um sentido diferente do remetido inicialmente: tornando-se um símbolo dos 

primórdios da poesia circulante. 

Há outros dois eventos citados no Correio Braziliense que não dispensam 

comentários, pois atribuem ao Almanaque uma posição de efeméride, afastando-se do caráter 

fortuito que o campo cultural o imputou no período de seu lançamento. A Navilouca 

paulatinamente ganhou importância como publicação que inspirou outras produções, símbolo 

da alvorada poética que caracterizaria a década de 1970. Portanto, em 1978 com a ocasião da 

1ª Bienal latino-americana publicou-se a entrevista com Décio Pignatari, realizada pelos 

poetas Paulo Leminski e Régis Bonvicino, intitulada “América Latina em tempo de revisão: 

mitos e magia no concreto”, em que Pignatari se refere ao período como um momento no qual 

ele “corria rumo a uma meta. As ideias e descobertas urgiam, não se curtia o caminho: a obra, 

Átila, era o caminho. Hoje rumina-se, curte-se o caminho, estamos em outro pace e 

andadura.” (BONVICINO; LEMINSKI; PIGNATARI, 1978, p. 7). No depoimento do poeta, 

há uma menção a superação daquela fase conturbada, em que havia uma emergência na 

produção artística. 
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Esta “nova andadura” que Pignatari menciona, pode estar relacionada com a mudança 

política iniciada em 1974 através do processo de distensão da ditadura civil-militar, cenário 

de participação de novos sujeitos políticos, reaparição dos movimentos sociais como o 

estudantil, atuação contundente da imprensa alternativa na denúncia, lutas pela anistia e 

reivindicação pela localização de desaparecidos e presos políticos, pressionando o governo 

por ampliação dos direitos civis e liberdades democráticas. Considerando a rigidez política 

adotadas no final dos anos 60, condições em que o Almanaque havia sido criado, esta abertura 

política, mesmo que controlada pelo aparato militar, reconfigurava os espaços de atuação e 

produção dos artistas.  

No ano de 1979, na seção Variedades, está a divulgação sobre o lançamento da 

Grande Circular, primeira “revista-aditivo” de Brasília, sucedânea da Navilouca que veio 

primeiro, e “agora ela circula Grande, com tripulação diferente.” (FARIAS, 1979, p. 22). 

Corroborando a proposição da Navilouca como uma matriz, um divisor de águas, cujo espírito 

informal e projeto gráfico arrojado compareceram em publicações posteriores já citadas. É o 

caso da revista Através, comentada por Paulo Leminski no Caderno Anexo do Diário do 

Paraná de 1977. Na apreciação do poeta:  

Há dois tipos de imprensa dita nanica. A nanica. E a supernanica. Chamo de 

supernanica aquelas publicações que além de edições pequenas e difíceis, trazem um 

produto mais difícil, mais sofisticado, mais criativo do que a nanica tipo Pasquim, 

Orelha Negra, Versus e Quejandos. É o caso da Navilouca, de Pólem, Greve e mais 

algumas. Quem ouviu falar dessas? Saiu agora “Através”, uma nanica pra lá de 

nanica. Vai na Ghinone que tem. (LEMINSKI, 1977, p. 3)  

Em todos comentários acerca da Navilouca, tanto os elogios como as críticas, há um 

destaque sobre o aspecto inovador e refinado do projeto gráfico, também a originalidade da 

seleção do conteúdo e organização. Escolhas que não foram realizadas à esmo, havendo nelas, 

um sentido atribuído pelos organizadores para criar um significado sobre sua existência, de 

forma que a programação visual do impresso e disposição do conteúdo “marcou de modo 

visível e perpétuo a existência do grupo, comunidade ou classe.” (CHARTIER, 1991, p. 183). 

Assim, o circuito organizado em torno do Almanaque é passível de ser identificado pelos 

leitores, com traços próprios, flagrantes na identidade que seus envolvidos criaram de si por 

meio do impresso. Estes, colocados aqui sob a perspectiva de resultados de uma disputa de 

forças entre a representação construída e o referente significado atribuído pelo público 

externo. 

Do ponto de vista da circulação, é observável que o Almanaque não ficou restrito ao 

território do Rio de Janeiro, relacionando-se com outras regiões do país, na forma de 

colaborações e disponibilidade para leitura. Há, portanto, um esforço de situar a formação de 
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um circuito brasileiro de produção marginal, ensejado pela ubiquidade de iniciativas 

espalhadas pelo território, reunindo frentes artísticas variadas nas suas formas de produção 

artística, assim como a forma de classificação realizada pelo público receptor destes objetos. 

Decerto, as regiões e seus objetos produzidos são formulados por modelos e sentidos 

diferentes de atuação, cabendo ao historiador esmerilhar as circunstâncias de organização e 

produção, permitindo circunscrever à determinados sujeitos, objetos e posicionamentos 

adotados uma identidade própria. Portanto, o sentido de formação não está relacionado a um 

processo finalizado – nem a uma certeza histórica –, e sim a um campo em desenvolvimento, 

tendo à vista seus desdobramentos e diferenças internas. Ou seja, distante de uma aparente 

homogeneidade, o campo de estudos explorado nesta pesquisa é constituído por estilhaços do 

período que se convencionou chamar como “marginália”, termo rasurado pelas terminologias 

e práticas a ele atribuídas – acrescentada aos empecilhos relacionados ao acesso à 

documentação. Identificar e alinhavar as complexidades deste período é parte do desafio do 

historiador. Sugerida como um esforço que, é construído e reelaborado paulatinamente por 

uma nova geração de pesquisadores. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta monografia, a observação do compromisso estético coletivo assumido no 

Almanaque, articulado às correspondências, indicaram que a composição de Navilouca foi um 

espaço de aliança e resultado de afinidades que não se restringiram apenas ao campo das 

artes, sendo este, sublimado principalmente pelos laços de amizade. Com um rico repertório 

para análise, a Navilouca é enredada pelos diversos caminhos estéticos do processo de sua 

elaboração. Essa pesquisa se deteve na investigação do ímpeto experimental que transita em 

suas páginas, ventilando as discussões sobre a atuação dos artistas marginais, atribuindo 

novos enfoques para as produções do período; e, ao mesmo tempo, indiciando as 

especificidades de determinados sujeitos na construção deste espaço de radicalização das 

formas.  

Mesmo com a morte de Torquato Neto, em novembro de 1972, Waly manteve, 

insistente, – junto a Luciano Figueiredo e Óscar Ramos – o projeto de publicar o impresso, 

em meio à força bruta dos anos de chumbo. Tanto nas correspondências quanto em Navilouca 

pode-se capturar o testemunho do amiúde esforço de construir o novo projeto cultural. Suas 

incursões entremearam diversos âmbitos das artes – poesia, fotografia, colagem – construindo 

um campo aberto para explorar as instâncias da vida no lugar do rigor do fazer artístico até 

então dominantes, validando a experimentação das novas expressões e demarcação da postura 

de resistência cultural, engendrando uma estética de invenção frente ao processos de censura e 

institucionalidade do fazer das artes de seu tempo. 

Os elementos apontados no Almanaque e no diálogo conformado pela 

correspondência, assomam a intencionalidade firmada nas relações sociais presentes em 

Navilouca, indiciando a formação de um circuito que, já delineado, obteve suas credenciais 

com a publicação do Almanaque. O compartilhamento de ideias, propostas, afetos nas suas 

produções artísticas existiam em um período anterior, testemunhados pela aproximação dos 

poetas concretos com Torquato Neto e Caetano Veloso. No entanto, esse compartilhamento 

conformou uma rede que se alongou por todo início da década de 1970, ligando-se à Hélio 

Oiticica, Waly Salomão, Rogério Duarte e entre tantos outros tripulantes da “louca nave”. 

Esses artistas agitaram todas áreas culturais aqui e fora do país, com o intuito de projetar um 

novo esquema para continuar divulgando conteúdo, fortalecendo e fomentando a arte de 

invenção no Brasil. A pesquisa desenvolvida constitui apenas uma parte de um universo 

pouco explorado pela historiografia recente.   
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Em suma, a realização deste estudo tencionou divulgar e contribuir com a análise da 

produção artística do Brasil observada através de publicações designadas artísticas, 

alternativas, de invenção ou, enfim, marginais. O estudo conseguiu observar as redes de 

sociabilidade e trocas, sejam estas intelectuais ou afetivas, alinhavadas em um período de 

rearticulação do campo da cultura no Brasil. A discussão sobre essa tessitura de relações 

ampliou o repertório acerca dos objetos produzidos a partir e em meio a esses contatos. 

Certamente, ainda há muito para ser observado, pois o estudo da Navilouca e outros 

impressos semelhantes produzidos no mesmo período, sugerem interdisciplinaridade, devido 

à reunião de práticas editoriais, artísticas e literárias contidas em suas páginas. 

Além do impresso aqui estudado, há um grande acervo de obras semelhantes no Brasil 

e no ocidente, usualmente analisadas sob a perspectiva da literatura ou artes visuais. Torna-se 

importante historicizar essas práticas culturais, agenciando as balizas que nortearam a 

atividade artística da marginália da virada dos anos 1960 para 1970. Considerando que a 

forma de comunicação de massas, parafraseando McLuhan, destribalizou a linguagem, as 

produções marginais poderão ser perscrutadas por meio das relações estabelecidas entre os 

impressos nacionais com os modelos trazidos de fora do país, ampliando a observação acerca 

de propostas artísticas convergentes e circulação de modelos culturais. As publicações como: 

Polém, Presença e Flor do Mal, aproximam-se da Navilouca, findando o imperativo da 

experimentação artística e poética no mesmo período. Alguns exemplares seguem em 

arquivos pessoais, pequenas coleções de centros de memória e colecionadores. Uma grande 

parcela desses impressos ainda permanece obscuro no campo das pesquisas sobre o tema, 

cabe aos jovens historiadores revisitá-los e observar como seus rastros, mesmo que 

subterraneamente, espalham-se até os dias de hoje. 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A – Quadro com banco de dados do impresso 

IMPRESSO: Almanaque Navilouca 

Nº: 1 

ANO: 1974 

ESPAÇOS-

PÁGINA 
TÍTULO PÁG. TIPO AUTORES 

Capa Capa 0 Fotografia 
Fotos: Ivan Cardoso, Antonio 

Noronha e Bina Fonyat 

Segunda capa Alfa Alfavela Alfaville 1 Fotografia 

Waly Salomão/Luciano 

Figueiredo/Oscar Ramos/Foto: 

Ivan Cardoso 

Expediente Expediente 2 Expediente - 

Augusto de 

Campos 

Augusto de Campos 3 Fotografia Desconhecido 

Soneterapia 4 Poema Augusto De Campos 

Monumento à vaia 5 Poema Augusto De Campos 

Rogério 

Duarte 

Rogério Duarte 6 Fotografia Desconhecido 

Desenvolvimento 7 Poema Rogério Duarte 

Sem título 8 Matéria Rogério Duarte 

A implacável 9 Illustração Desconhecido 

Pombos Debochados 10 Illustração Rogério Duarte 

JE 11 Illustração 
Rogério Duarte e Waly 

Salomão 

Torquato 

Neto 

Torquato Neto 12 Fotografia Desconhecido 

Aqui ali/Ver ou vir 13 Colagem Torquato Neto 

Aqui ali/Ver ou vir 14 Colagem Torquato Neto 

Poeta mãe das artes 15 Poema Torquato Neto 

Waly 

Salomão 

Waly Salomão 16 Fotografia Desconhecido 

Planteamiento de 

cuestiones 
17 Poema Waly Salomão 

Planteamiento de 

cuestiones 
18 Poema Waly Salomão 

Obras escolhidas 19 Colagem Waly Salomão 

Obras escolhidas 20 Colagem Waly Salomão 

Obras escolhidas 21 Colagem Waly Salomão 

Obras escolhidas 22 Colagem Waly Salomão 

Anexo - Montanha 

mágica - Romance - 

Teresopoupetão 

23 Poema Waly Salomão 

Anexo (continuação) 24 Poema Waly Salomão 

Na esfera de produção de 

si mesmo 
25 Poema Waly Salomão 

Na esfera de produção de 

si mesmo - Sailormoon 

está dando um troço 

26 Matéria Waly Salomão 

Os passos leves do vento 27 Poema Waly Salomão 

Décio Décio Pignatari 28 Fotografia Ivan Cardoso 
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Pignatari Pháneron I 29 Poema Décio Pignatari 

Pháneron I  30 Poema Décio Pignatari 

Pháneron I 31 Colagem Décio Pignatari 

Duda 

Machado 

Duda Machado 32 Fotografia Desconhecido 

Rosa tatuada 33 Poema Duda Machado 

Hélio Oiticica 

Hélio Oiticica 34 Fotografia Eduardo Clark 

Etapas do experimental 

experimentado 
35 Fotografia 

Texto: Hélio Oiticica/Fotos: 

Miguel Rio Branco e Hélio 

Oiticica 

Experimentar o 

experimental 
36 Matéria Hélio Oiticica 

Experimentar o 

experimental  
37 Matéria Hélio Oiticica 

AgriRom 38 Ilustração Hélio Oiticica 

Manhattan 39 Fotografia Miguel Rio Branco 

Hélio Oiticica - 

Repertório 1 - Loft 4 
40 Colagem Hélio Oiticica/Foto: Sam Falk 

Escreabuto 41 Poema Hélio Oiticica 

Omar veste capa 24 - 

Parangolé 
42 Fotografia Hélio Oiticica 

Nosferato 43 Matéria Hélio Oiticica 

Sentença de Deus 

(pôster) 
44 Fotografia Ivan Cardoso e Hélio Oiticica 

Colares 45 Fotografia Hélio Oiticica 

Jorge 

Salomão 

Jorge Salomão 46 Fotografia Alexandre Koester 

Nascer através da dor 47 Fotografia Jorge Salomão 

Palavras cruzadas 48 Ilustração Desconhecido 

Loucúria 49 Colagem Jorge Salomão 

O corpo 50 Ilustração Desconhecido 

Estraçalhar as neuras 

pelas vontades do corpo 
51 Colagem Foto: Ivan Cardoso 

Stephen Berg 

Stephen Berg 52 Fotografia Carlos Ronald de Carvalho 

Cinepoemas prelúdios 53 Fotografia 
"Steve" Berg/Fotos: Carlos 

Ronald de Carvalho 

Cinepoemas prelúdios 54 Poema "Steve" Berg 

Luiz Otávio 

Pimentel 

Luiz Otávio Pimentel 55 Fotografia Ivan Cardoso 

Nada sol 56 Colagem Luiz Otávio Pimentel 

Ossada 57 Colagem Luiz Otávio Pimentel 

Baby burn born 58 Colagem Desconhecido 

Helô & Dirce 59 Colagem Luiz Otávio Pimentel 

Banhistas com chuva de 

letras 
60 Colagem Desconhecido 

Urina/segredo 61 Colagem Desconhecido 

Chacal 

Chacal 62 Fotografia Desconhecido 

Hommage - Helena 

Ignez (A familia do 

barulho) 

63 Fotografia 
Direção: Julio Bressane/Foto: 

Ivan Cardoso 

Hommage - Guará (A 

familia do Barulho) 
64 Fotografia 

Direção: Julio Bressane/Foto: 

Ivan Cardoso 
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Luciano 

Figueiredo 
Luciano Figueiredo 65 Fotografia Ivan Cardoso 

Oscar Ramos Oscar Ramos 66 Fotografia Ivan Cardoso 

  

Lamber o fio da gilete 67 Matéria Hélio Oiticica 

Nosferato no Brasil 

(pôster) 
68 Fotografia Ivan Cardoso 

Enigmático 69 Colagem Foto: Ivan Cardoso 

M - frente ao pão de 

açúcar 
70 Colagem Foto: Ivan Cardoso 

M - casal se beijando 71 Colagem Foto: Ivan Cardoso 

Máscara 72 Fotografia 
Luciano Figueiredo/Ivan 

Cardoso/Oscar Ramos 

Homem nu com olhos 

vendados/M-jogador do 

Flamengo 

73 Colagem Ivan Cardoso 

Ivan Cardoso 

Ivan Cardoso - Amor & 

Tara 
74 Fotografia Ricardo Horta 

Cenas dos filmes: Viúvo 

Alegre (1961)/Marido de 

Mulher Boa (1960) 

75 Fotografia 
Vitor Lima (dir.)/J.B. Tanko 

(dir.) 

Chuva de Brotos 76 Colagem Ivan Cardoso 

Rei Anateques (Wilson 

Grey) em "Nem Sansão 

Nem Dalila" (1954) 

77 Fotografia Carlos Manga (dir.) 

Zé do Caixão - Esta 

Noite Encarnarei Teu 

Cadáver 

78 Colagem 

José Mojica Marins (dir.)/Foto: 

Elias Litaldi/Colagem: Ivan 

Cardoso 

Helena 79 Fotografia Ivan Cardoso 

Sem essa aranha - Zé 

Bonitinho 
80 Fotografia 

Rogério Sganzerla (dir.)/Foto: 

Ivan Cardoso 

Nightcats (pôster) 81 Fotografia 
Neville D'Almeida/Ivan 

Cardoso 

Ivanps 82 Fotografia Ivan Cardoso 

Lygia Clark 

Lygia Clark 83 Fotografia Desconhecido 

Da supressão do objeto 

(anotações) 
84 Matéria Lygia Clark 

Da supressão do objeto 

(anotações) 
85 Matéria Lygia Clark 

Da supressão do objeto 

(anotações) 
86 Matéria Lygia Clark 

Caetano 

Veloso 

Caetano Veloso 87 Fotografia Desconhecido 

De tentativa de 

simulação 
88 Matéria Caetano Veloso 

Haroldo de 

Campos 

Haroldo de Campos 89 Fotografia Ivan Cardoso 

Sousândrade: rascunho 

para uma urna 
90 Poesia Haroldo de Campos 

Nota em filigrama 91 Poesia 
Jaroslav Malina/Haroldo de 

Campos 
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Sem título 92 Poesia Haroldo de Campos 

Sousândrade 93 Fotografia Desconhecido 

Terceira capa Alfa Alfavela Alfaville 94 Fotografia 

Waly Salomão/Luciano 

Figueiredo/Oscar Ramos/Foto: 

Ivan Cardoso 

Quarta capa Navalha no prato 95 Fotografia Ivan Cardoso 
Fonte: Autora (2021) 

 

 


