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RESUMO

A partir de uma reflexão sobre os Babilaques, prática experimental desenvolvida por 
Waly Salomão na década de 1970, o presente trabalho pretende estabelecer um diálogo 
entre o conceito de antropofagia e a inespecificidade na estética contemporânea. A 
experiência singularizada que os Babilaques proporcionam é desprovida de qualquer 
especificidade que lhes assegure pertencimento a alguma forma fixa de arte. O singular 
está em relação constitutiva com o outro. Os Babilaques, na sua inespecificidade, 
propiciam imagens de comunidades onde o comum não se sustenta por essência ou 
identidade. O questionar das formas de pertencimento, do próprio e do específico, que 
os Babilaques trazem em sua constituição lhes dão um sentido político ancorado na 
antropofagia.
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1 Introdução
As vinte séries de fotografias intituladas Babilaques, desenvolvidas de 1974 a 

1977, em Nova York, Rio de Janeiro e Salvador, são um marco fundamental na 

produção de Waly Salomão. Os Babilaques são a materialização fotográfica de uma 

escrita performática, feita através de uma convergência de suportes e signos. 

Declaradamente híbridos, são experimentos dificilmente classificáveis em categorias 

fixas da arte. Estabelecem, através do encontro de heterogeneidades, o cruzamento de 

diversos meios e suportes, da escrita à fotografia; diversos registros de discurso, 

do diário ao publicitário, da literatura à teoria; além da conexão de diferentes regiões do 

mundo, do Brasil aos EUA. Embaralham indistintamente não só as fronteiras entre 

diferentes formas de arte, mas também entre arte e vida. 

Os Babilaques configuram uma prática artística radical, esquiva à classificação. 

Verifica-se, neles, uma escrita fora de si, lançada ao espaço, ao visível, às formas, aos 

objetos e às cores, à performance e ao audível capaz de englobar, ainda, distintos 

mundos de referência. Pretendo sustentar que há, na criação desse espaço livre, de 

encontro da diferença, a produção de uma obra que apresenta a inespecificidade como 

traço constitutivo. Há uma propositividade positiva no inespecífico que abriga seu 

potencial crítico. Procuro defender que não é por qualquer carência ou incapacidade de 

se filiar a uma certa tradição ou categoria fixa da arte, mas por opção deliberada, que os 

Babilaques fogem à classificações. Busco, por fim, compreender o gesto político da 

aposta no inespecífico à luz do conceito de antropofagia.

No primeiro capítulo, demonstro como o contexto cultural de emergência dos 

Babilaques está envolvido numa retomada mais ampla do conceito de antropofagia que 

volta a ressoar em diversas práticas artísticas a partir da década de 1960. É interessante 

perceber que no mesmo período, práticas como performances e instalações, além de 

experiências diversas no sentido de conjugar arte e vida, começam a abalar as distinções 

entre as formas de arte e passam a apostar no gesto ou no entrecruzamento de meios e 

suportes, tendências que levam à inespecificidade. Dessa forma, ao comentar 

rapidamente obras que retomam a antropofagia, procurei destacar, sempre que possível, 



como apresentam pontos de abalo à especificidade dos meios em que se apresentam. 

Hélio Oiticica, que chegou a criar um conceito de “super-antropofagia”, é a figura que 

melhor agrega essas duas tendências, o que me levou a dar maior destaque para suas 

obras e reflexões. 

No segundo capítulo, centrado na descrição crítica dos Babilaques, faço uma 

pseudo-análise desses experimentos para tentar demonstrar a impossibilidade de 

analisá-los. Ao tentar demarcar partes separáveis, ou unidades formais, procuro verificar 

que há uma organização horizontal do heterogêneo onde não se pode instituir 

demarcação entre o verbal e o visual e o objetual; entre o fixo (escrita) e o movimento 

(performático). Pretendo demonstrar ainda que a operação de leitura sugerida pelos 

Babilaques é extremamente livre e variável de acordo com o leitor. O que abrirá, mais 

adiante, uma discussão em torno da relação desierarquizada entre autor e espectador na 

construção do sentido da obra.

Já no terceiro capítulo é que se encontra definitivamente o cerne da discussão. 

Pretendo demonstrar, a partir da reflexão acerca da inespecificidade, o potencial político 

da estética contemporânea. Tentarei, através dos Babilaques, estabelecer uma relação 

entre o inespecífico como traço constitutivo e o conceito de antropofagia. Procuro 

demonstrar como, pela organização singular do heterogêneo, nos Babilaques, cria-se a 

imagem antropofágica de uma comunidade que não se define por essências 

compartilhadas ou características próprias - específicas - mas pela abertura ao outro.



2 Retomada crítica da antropofagia
 A partir dos anos 1960, as artes brasileiras apresentam o cruzamento de dois 

movimentos distintos que se retroalimentam. Por um lado, em consonância com o 

contexto da arte mundial, começam a surgir, cada vez mais, obras difíceis de serem 

classificadas em formas fixas da arte ou a partir de um meio próprio. Por outro lado, 

especificamente no Brasil, o conceito de antropofagia volta a ressoar em diversas 

práticas artísticas. Algumas obras, como os Babilaques de Waly Salomão, situam-se 

nesse ponto de convergência.

 A partir da segunda metade do século XX, sobretudo com o surgimento de 

práticas como  performance e instalação, da recorrência cada vez maior da mistura entre 

meios e suportes, mas também no interior de um mesma linguagem, começam a 

aparecer práticas do não pertencimento. Obras que se desenquadram dos seus lugares de 

origem e não encontram abrigo fixo em nenhuma categoria específica. Começa a surgir 

um estado híbrido e fugidio à fáceis demarcações identitárias.  Propõem experimentos 

que não se resguardam em suportes, mas se concretizam através do movimento, da 

corporeidade única da participação de cada indivíduo. Clark e Oiticica são artistas, no 

caso brasileiro, que conseguem criar práticas que já não pertencem ao campo estrito das 

artes plásticas e nem encontram lugar determinado na performance. Apresentam 

impulsos de não pertencer. São exemplos frutíferos desse por em crise da ideia de uma 

especificidade de uma dada forma de arte, ou até mesmo, da ideia de arte como algo que 

comporte alguma especificidade. Trazem em si um gesto político ao reconfigurarem “os 

enquadramentos sensíveis”. Diz Rancière:

“Deste modo, a rotura estética instalou uma singular forma de eficácia; a eficácia de 
uma desconexão, de uma rotura de relação entre as produções das diversas 
modalidades artísticas de saber-fazer e fins sociais definidos, entre formas sensíveis, 
as significações que nelas podemos ler e os efeitos que podem produzir. Dizendo de 
outra maneira: trata-se da eficácia de um dissentimento. O que entendo por 
dissentimento não é o conflito de ideias ou de sentimentos. É o conflito de vários 
regimes de sensorialidade.” (Rancière, 2012, p. 81)

	
 Oiticica, certamente uma figura central deste período da arte brasileira, ao 

mesmo tempo que  embaralha a partilha das modalidades artísticas traz importantes 

questões para o pensamento do que seria uma “cultura brasileira”. Diz ele em “Brasil 



Diarréia” 1: “Estado de coisas atualmente: por que se precisa e se procura algo que 

“guarde e guie” a cultura brasileira? e não veem que essa “cultura” é já um conceito 

morto?” Contra aqueles que buscam defender uma pureza da cultura nacional, Oiticica e 

Clark, são uns dos que retomam o conceito de antropofagia de Oswald de Andrade, que 

acaba por se difundir através de diversas outras manifestações artísticas a partir do final 

de década de 1960 e ao longo da década de 1970. 

 Dessa forma, assim como Waly, um grande grupo de artistas e intelectuais 

participa da retomada criativa do pensamento de Oswald de Andrade. O pensamento 

oswaldiano permaneceu relegado por algumas décadas até, nos fins dos anos 50, ser 

retomado em importantes ensaios pelo poetas concretos, notadamente em Da razão 

antropofágica: diálogo e diferença na cultura brasileira de Haroldo de Campos, o que 

lhe conferiria mais visibilidade na década seguinte. O grupo encontra em Oswald a 

transvalorização completa dos totemismos nacionalistas. Deslocam, no encontro com o 

modernista, o campo estético da arte brasileira para um espaço desierarquizado prévia 

ou extrínsecamente, múltiplo e poliglota. Paulo Leminski, assim como Waly, teve sua 

formação literária calcada no corte dos concretos, em uma formulação poético-

ensaística, Information retrieval: a recuperação da informação2, revela a importância 

da retomada de Oswald pelo trio:
“num aparente paradoxo
os criadores da poesia concreta
têm sido
no Brasil
um grupo extremamente preocupado 
com o PASSADO
contrariando aparentemente
seu compromisso
com o NOVO
com a VANGUARDA
com o FUTURO
(...)

querem prova maior que a vanguarda informada
NÃO se incompatibiliza com o já-feito
ao contrário
tem melhores condições
de descobrir neles
o que tem de perene

1Disponível em http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia/ho/index.cfm?
fuseaction=documentos&cod=170&tipo=2. Acesso em 20/11/2014

2 LEMINSKI, Paulo. Ensaios e Anseios Crípticos.

http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia/ho/index.cfm?fuseaction=documentos&cod=170&tipo=2
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia/ho/index.cfm?fuseaction=documentos&cod=170&tipo=2
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia/ho/index.cfm?fuseaction=documentos&cod=170&tipo=2
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia/ho/index.cfm?fuseaction=documentos&cod=170&tipo=2


de permanentemente NOVO?
a recuperação da informação
pode exercer o papel

da produção da informação nova
a re-descoberta de sousândrade
por exemplo
vale sozinha
pelo trabalho de toda uma escola literária

mas só se descobrem
coisas ocultas
porque coisas como a obra de sousândrade
(“o guesa errante”, “o inferno em wall street”)
de kilkerry
permanecem ocultas?
por que o sistema literário oficial
os ignorou ou afastou?
(...)

BALANCETE
os criadores da poesia concreta
(em particular, os irmãos campos)
 ressuscitaram
no quadro da cultura brasileira
sousândrade
kilkerry
odorico mendes
e contribuíram definitivamente
na re-avaliação de oswald de andrade
e até mesmo na de gregório de matos
MEMÓRIA NACIONAL
E INFORMAÇÃO NOVA

(...)

ISTO É RECUPERAÇÃO (CRIATIVA) DA
INFORMAÇÃO
depois vêm dizer 
que a vanguarda nega o passado

a ninguém o passado deve mais
do que a esses futuristas”

 Outro marco desta retomada foi a encenação da peça O rei da vela, pelo grupo 

Oficina, dirigida em 1967 por José Celso Martinez Correa. A peça ficaria marcada pela 

agressividade estética e pela maneira direta e convocatória com que se direcionava ao 

espectador. O tema da antropofagia teve ainda diversas abordagens no cinema 

brasileiro. Em 1969, com Macunaíma, Joaquim Pedro de Andrade, apresenta o tema da 

antropofagia em um filme colorido e pop, em diálogo intenso com a estética televisiva. 

Nelson Pereira dos Santos representa o estrangeiro prestes a ser devorado em Como era 

gostoso o meu francês, 1971. O chamado cinema marginal apresenta o tema direta ou 



indiretamente em alguns de seus filmes, sempre com uma estética violenta. Em 1970, 

Orgia ou o homem que deu cria, de João Silvério Trevisan, amalgama desde versos do 

The Rolling Stones, ao cangaceiro de Glauber Rocha e à Carmem Miranda. Rogério 

Sganzerla e Júlio Bressane também evocam o tema. Esses filmes são marcados pelo 

entrelaçamento de gêneros cinematográficos, pela incorporação da linguagem do rádio, 

dos quadrinhos, dos jornais e da televisão, além da agregação de referências as mais 

variadas, com trilhas sonoras que iam de Luiz Gonzaga a Roberto Carlos, de Noel Rosa 

a Jimi Hendrix. O tema da antropofagia, de fato, ganha espaço significativo na 

discussão cultural do momento.

2.1 Tropicália 

O termo Tropicália, associado à antropofagia, foi formulado por Hélio Oiticica em 1967 

para nomear uma obra apresentada na exposição Nova Objetividade Brasileira no 

Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Só alguns meses mais tarde, o termo daria 

nome a uma canção de Caetano Veloso e passaria a designar o movimento musical e 

comportamental, do qual foi expoente ao lado de Gilberto Gil. No seu texto manifesto, 

Esquema geral da nova objetividade, lança algumas bases desse novo momento da arte 

brasileira que pretendia evidenciar com a exposição. Logo no início, para definir o 

primeiro item Vontade construtiva geral, estabelece uma profunda ligação com o caráter 

antropófago da sociedade brasileira:
“No Brasil os movimentos inovadores apresentam, em geral, esta característica 
única, de modo bem específico, ou seja, uma vontade construtiva marcante. Até 
mesmo no movimento de 22 poder-se-ia verificar isto, sendo a nosso ver,  o motivo 
que levou Oswaldo de Andrade à célebre conclusão de que seria nossa cultura 
Antropofágica, ou seja, redução imediata de tôdas as influências externas a modelos 
nacionais. Isso não aconteceria se não houvesse, latente na nossa maneira de 
apreender tais influências, algo de especial,  característico nosso, que seria essa 
vontade construtiva geral. (...) A Antropofagia seria a defesa que possuímos contra 
tal domínio exterior,  e a principal arma creativa, essa vontade construtiva, o que não 
impediu de todo uma espécie de colonialismo cultural, que de modo objetivo 
queremos hoje abolir,  absorvendo-o definit ivamente numa Super-
antropofagia.” (OITICICA, 1986, p.57)

 
 Em uma entrevista concedida a Mário Barata, em 15 de maio de 1967, Hélio 

comenta o desejo de proporcionar, com a Tropicália, a sensação de se estar, de novo, 

pisando a terra. Esta sensação retomava o que o artista sentia ao perambular pelos 

morros, nas quebradas das favelas. O ambiente, obviamente tropical, exigiria do 



participante, para que pudesse chegar aos penetráveis ali dispostos, que caminhasse 

sobre pedras de brita ou areia, que procurasse poemas entre folhagens. Através da 

Tropicália, o participante tinha condições de deixar florescer um novo comportamento. 

Para além de experiências sensoriais, poderia emergir um novo comportamento de 

ordem ético-social, que possibilitasse ao indivíduo dar novos sentidos às coisas. A 

sensação livre de pisar a terra pela primeira vez remetia à criação de novas condições. 

Um novo solo funciona como uma condição de criação original, que permite a “redução 

imediata de tôdas as influências externas” à novos modelos.

"Propositadamente quis eu, desde a designação criada por mim de TROPICÁLIA 
(...) até os seus mínimos elementos, acentuar essa nova linguagem com elementos 
brasileiros, numa tentativa ambiciosíssima de criar uma linguagem nossa, 
característica, que fizesse frente à imagética Pop e Op, internacionais, na qual 
mergulhavam boa parte de nossos artistas. (...) na verdade quis eu com a 
TROPICÁLIA criar o 'mito da miscigenação' - somos negros, índios,  brancos, tudo 
ao mesmo tempo - nossa cultura nada tem a ver com a européia, apesar de estar até 
hoje a ela submetida: só o negro e o índio não capitularam a ela.” (OITICICA, 1986, 
p.108)

 O maior penetrável do percurso reunia uma multiplicidade de experiências, 

tácteis, visuais e lúdicas, que possibilitava a ressignificação de elementos cotidianos. O 

participante, após pisar na areia, manipular elementos e fruir das cores dispostas no 

espaço chegaria a um canto escuro com um televisor permanentemente ligado. O artista 

pretendia possibilitar, através desse exercício experimental com imagem, a tomada de 

consciência de que o mundo está imerso numa gama global de manipulações de 

imagens e confrontar essa percepção com um tempo e espaço que remetem ao 

primitivo.  

“O ambiente é propositadamente anti-tecnológico, talvez até não-moderno nesse 
sentido: quero fazer um homem voltar à terra - há aqui uma nostalgia do homem 
primitivo. Esse caráter já era,  nas obras isoladas, sugerido: coloquei aqui dois 
Penetráveis, nos quais estão presentes o problema do mito (característica do 
coletivo) e o da absorção do homem moderno pela alavancada informativa e 
imagética do nosso mundo.” (OITICICA, 1986, p. 69)

 
 Segundo Hélio, esta seria a obra mais antropofágica da arte brasileira. Hélio 

consegue descolar a imagem pop da associação direta à cultura norte americana e ao 

consumo, e criar um ambiente ao mesmo tempo tipicamente brasileiro (tenta reproduzir 

uma chácara no Rio) e pop. Ao entrar em contato com a contundência da imagem após o 

percurso sensorial da Tropicália, ele declarava ter a sensação espantosa de estar sendo 



devorado pela imagem. A imagem, por ser mais ativa que o criar sensorial do 

participante, devorava-o impiedosamente. Waly Salomão, ao comentar a trajetória do 

artista plástico Hélio Oiticia, ajuda a retomar o fio de um processo cultural mais amplo 

que culmina na Tropicália e na Nova Objetividade Brasileira:

“3.TROPICÁLIA é a redução eidética (de eidos, please) contida numa pílula b       
ambiental sintética preparada pelo feiticeiro Hélio Oiticica, nosso Kurt Schwitters.

(...) TROPICÁLIA nasceu num rio de HÚMUS generoso. E o desembocar 

MEÂNDRICO do ateliê de Ivan Serpa, do círculo Mário Pedrosa, do Suplemento 

Dominical do Jornal do Brasil, do movimento neoconcreto, da teoria do não-objeto, da 

idéia de superação do espectador, do Bicho de Lygia Clark, da arquitetura das favelas, 

do buraco quente, das quebradas do Morro da Mangueira, do Tuiuti, da Estrada de Ferro 

Central do Brasil, dos fundos de quintal da Zona Norte, do Mangue, do samba, da 

prontidão, da liamba (Cannabis sativa), e outras bossas.” (SALOMÃO, 1996, p. 65)

  Neste trecho de HOmmage, publicado no livro Hélio Oiticica: qual é o 

parangolé?, Waly Salomão, ao mesmo tempo que situa os caminhos do termo tropicália 

e da produção do artista plástico, ajuda a compor o quadro cultural em que estava 

inserido. Esse prolongamento histórico do que vai culminar na Tropicália é interessante, 

uma vez que há uma distorção do fundamento desse termo, que costuma ser associado 

ao grupo de cantores e compositores do tropicalismo musical.  Certamente, foi essa a 

maior explosão midiática da retomada de Oswald de Andrade por essa geração. O 

tropicalismo musical, capitaneado por Gilberto Gil e Caetano Veloso, é, sem dúvidas, 

pela projeção que alcançou, um marco fundamental de virada no olhar sobre o Brasil, 

mas na verdade apresenta uma continuidade na colocação de problemas que já estavam 

sendo levantados. Geléia Geral, composição de Torquato Neto, uma das músicas 

emblemáticas do movimento, evoca, com citações diretas, o Manifesto Antropófago: “A 

alegria é a prova dos nove’/ E a tristeza é teu Porto Seguro/ Minha terra é onde o Sol é 

mais limpo/ Em Mangueira é onde o Samba é mais puro/ Tumbadora na selva-

selvagem/ Pindorama, país do futuro.” 

 Em 1968 Caetano, Gilberto Gil, Gal Costa, Nara Leão, Torquato, Duprat, 

Mutantes, Tom Zé, entre outros artistas, lançariam o disco-manifesto Tropicália ou 

Panis e Circenses. Vale considerar que a importância desse movimento, extrapolava a 



música e apresentava uma estética que perpassava desde as capas dos discos, às roupas 

e à atitude dos artistas. Para além da música, a estética tropicalista abarcava todo um 

repertório visual pop e um gestual de grande irreverência: “O maior valor do 

tropicalismo é a capacidade (presente até hoje nas ramificações tropicalistas e 

tribalistas) de repensar o lugar do corpo, da alteridade, das novas subjetividades, da 

visualidade e da voz na cena performática.” (DINIZ, 2009, p.4) Ou, seja, os músicos 

tropicalistas não se atinham ao campo específico da música. A linguagem musical, no 

caso deles, era perfurada por outras formas de expressão. As músicas incluíam, ainda, 

diversas ruidagens como sons de rua, de filmes e de programas de rádio. Hélio Oiticica 

chegaria a considerar o tropicalismo uma diluição da ideia de Tropicália concebida por 

ele. Diria3: “a crítica que a ideia de Tropicália gerou em torno do culto do “bom 

gosto” (isto é a descoberta de elementos creativos nas coisas nas coisas consideradas 

cafonas, e que a ideia de “bom gosto” seria conservadora) foi transformada em algo 

reacionário pelos diluidores da mesma: instituiu-se a cafonice estagnatória, já que 

instituir a ideia de cafono conduz a glorificacão permanente de coisas passadas (olha-se 

para trás)” No entanto, não é possível compreender com exatidão sua posição em 

relação ao movimento musical, uma vez que mais tarde, no mesmo texto, diz que 

Caetano Veloso e Gilberto Gil estariam fazendo os maiores avanços na música 

brasileira. 

2.2 Tropicália e antropofagia nos embates culturais dos anos 
1960/1970:

 Hélio ao trazer o conceito de “super-antropofagia” traça princípios de um projeto 

estético que, “sob o signo da devoração” como diria Waly  mais adiante, busca romper 

com certas balizas que marcaram a cultura da esquerda nacional na década de 60. Dois 

conflitos foram emblemáticos neste período: arte engajada X arte alienada e arte 

revolucionária X forma revolucionária. O Centro Popular de Cultura (CPC)  encarnava 

o pólo da arte engajada e revolucionária. Rivalizava, por um lado, com a Jovem Guarda, 

3 Disponível em http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia/ho/index.cfm?
fuseaction=documentos&cod=170&tipo=2. Acessado em 20/11/2014

http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia/ho/index.cfm?fuseaction=documentos&cod=170&tipo=2
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia/ho/index.cfm?fuseaction=documentos&cod=170&tipo=2
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia/ho/index.cfm?fuseaction=documentos&cod=170&tipo=2
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia/ho/index.cfm?fuseaction=documentos&cod=170&tipo=2


de Roberto e Erasmo Carlos, considerada o grande ícone da alienação. O CPC, engajado 

em um processo revolucionário embasado na ideia de uma cultura popular 

autenticamente nacional, com raízes fixadas entre os camponeses e favelados, 

considerava absurda a reprodução de estéticas da cultura pop internacional em território 

nacional. Essa postura seria considerada uma submissão aos poderes socio-econômicos 

dos países então classificados como primeiro mundo. O rock’n’roll e a guitarra elétrica 

integrados à produção musical brasileira seriam uma aceitação acrítica do imperialismo 

norte-americano, submetida à interesses mercadológicos. A acepção nacional popular 

tomava a cultura de massas com penetração cada vez maior, advinda da chegada da 

televisão, o crescente consumo e os apelos publicitários, como ameaças à autenticidade 

da cultura popular. O artista cepecista era concebido como formador de opinião ao invés 

de apenas um entertainer, de modo que o engajamento político era considerado 

imprescindível à qualquer obra de arte. No entanto, para que o projeto cpecista se 

concretizasse, não bastava o direcionamento político adequado, deveria haver 

comunicação direta com o povo. O novo e o experimental não valeriam por si, eram 

desqualificados caso atrapalhassem a comunicabilidade da obra. Do ponto de vista desta 

majoritária intelectualidade jovem universitária, caso não fosse capaz de mobilizar as 

massas, qualquer elaboração artística seria desprestigiada. A simplicidade das canções 

de protesto agradava a muitos pela sua eficácia política. No entanto, as vanguardas 

construtivistas brasileiras, o Concretismo, o Neoconcretismo, o Grupo Frente, entre 

outros, embora tivessem divergências entre si, encontravam-se ao não se dispor a 

separar uma política progressista de uma liberdade, ou mesmo necessidade, de 

experimentação estética. Diria Augusto de Campos: “Sem forma revolucionária, não há 

arte revolucionária”. (COELHO, 2002, p.80) Eis o segundo conflito. O próprio Glauber 

Rocha e uma parcela do cinema novo, embora estivessem intensamente relacionados 

com o CPC e apresentassem claros posicionamentos políticos à esquerda, muitas vezes 

entravam em embate com os preceitos formais limitadores do grupo. É emblemática, 

por exemplo, a ausência de Glauber Rocha no filme 5 X favela, 1962. O diretor pouco 

tempo depois lançaria Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964) e Terra em Transe (1967), 

muito mais ousados em termos de experimentação do que os cinco curtas-metragens 



que compunham o longa do CPC. A aceitação tortuosa, sobretudo de Terra em Transe, 

pela esquerda universitária demonstra a dificuldade de Galuber de se encaixar nos 

padrões Cpcistas. Hélio também esbarraria nas exigências de simplicidade cpecista. 

Waly Salomão consideraria no mesmo Hommage, a caixa CARA DE CAVALO 

“antípoda do cepecismo Stalin/Zdanovista do filme CINCO VEZES FAVELA”. Esses 

dois pólos, o engajamento e a experimentação, geravam, contudo, um embate frutífero. 

Segundo de Frederico Coelho: “Para uma parcela da intelectualidade que surgia nesse 

momento, se fora da arte política não havia arte popular, era hora de mudar as noções de 

arte, de política e de popular”. 

         A tropicália de Hélio, e em seguida do grupo baiano, cria uma terceira via que 

supera as dicotomias colocadas pelo grupo do nacional-popular. Em um espaço de ação 

dominado pelas díades engajados/alienados, nacional/estrangeiro, erudito/popular, 

arcaico/moderno, introduz-se novas formas de posicionamento. Anuncia-se, então, uma 

percepção internacionalista e simbioticista da cultura brasileira, que remonta 

diretamente ao conceito oswaldiano de antropofagia. A atualização desta discussão 

modernista naquele momento ajudou a compreender a possibilidade de um processo de 

assimilação crítica de valores culturais estrangeiros, além de uma ampliação da 

percepção da cultura nacional, capaz de realçar elementos culturais reprimidos ao longo 

do processo de colonização. É fundamental, nesse período, a descoberta de alteridades 

que viviam muito próximas, mas eram pouco representadas. Ao direcionar o olhar para 

a figura do marginal, as expressões violentas do banditismo na favela e no sertão, 

encontravam-se figuras como Cara de Cavalo e Antônio das Mortes. Os inimigos 

externos, seja o estrangeiro ou o marginal, ao invés de serem aniquilados devem ser 

devorados e incorporados com nobreza e força, o conhecimento e a técnica do outro 

alimentam e transformam o devorador, que constitui a si mesmo nesse processo. 

Segundo Haroldo de Campos: 

“Ela (a antropofagia) não envolve uma submissão (uma catequese), mas uma transculturação; 
melhor ainda, uma transvalorização: uma visão crítica da história como função negativa 
(Nietzsche) capaz tanto de uma apropriação como de desapropriação, desierarquização e 
desconstrução.” (CAMPOS, 1992, p.234)



 A antropofagia cria transvalorações. Não apresenta, por exemplo, uma nova 

forma de relação com a alteridade, sem destituir o valor de uma noção de “bom 

selvagem”. O conceito denota uma concepção que é a do “mau selvagem”, capaz de 

resistir à catequização, à dominação. Diferente do legado de Gonçalves Dias e José de 

Alencar, no caso de Oswald não se trata de uma perspectiva de um “bom selvagem” 

selvagem, submisso e reconciliável com os modelos de virtude europeus. Os 

antropófagos não querem “o guarani de Alencar dançando valsa.” O antropófago, 

devorador do homem branco, segundo Haroldo de Campos, é um “mau selvagem”, 

desabusado. Era, ainda, “polemista” e “antologista”. “Pólemos” do grego remete à luta, 

combate; já o antologismo se deve a uma importante característica deste tipo de 

devoração. Não se tratava de gula, mas de ritual. Logo, não deveriam comer qualquer 

homem outro que aparecesse, apenas os inimigos considerados bravos para deles extrair 

suas próprias forças espirituais e físicas. Essa característica demarca uma importância 

crucial em relação ao canibalismo evocado em 1920, no manifesto dadaísta Caniballe, 

de Francis Picabia. O canibal não visava a assimilação enriquecedora, mas a eliminação 

do outro. É interessante comentar que Oswald teria entrado em contato com esse 

manifesto em suas passagens por Paris na década de 1920, de forma que o próprio 

conceito de antropofagia pode ser de certa forma, encarado como uma devoração 

antropófaga desta concepção dádá. Na tese A crise da filosofia messiânica Oswald 

explica essa diferença crucial:

“Na expressão de Colombo, comiam los hombres [sic]. Não o faziam, porém, por gula ou por 
fome.  Tratava-se de um rito que,  encontrado também nas outras partes do globo, dá a ideia de 
exprimir um modo de pensar, uma visão de mundo, que caracterizou certa fase primitiva de toda 
a humanidade. (...) Antes pertence como ato religioso ao rico mundo espiritual do homem 
primitivo. Contrapõe-se, em seu sentido harmônico e comunial,  ao canibalismo que a ser a 
antropofagia por gula e também a antropofagia por fome, conhecia através da crônica das 
cidades sitiadas e dos viajantes perdidos.” (ANDRADE, 2011, p. 138) 



  A violência como manifestação cultural, rompe com a visão conformada e 

pacifista que se tinha do “povo”, que se manteria dócil mesmo explorado pelo 

capitalismo e imperialismo. Hélio Oiticica e Glauber Rocha são duas figuras que 

apresentam uma inversão no posicionamento do intelectual diante das massas 

oprimidas. Larga-se o papel do redentor que esclarecerá as massas e passa a se deixar 

influenciar pela violência criativa terceiro mundista, vivamente conhecida pelos 

miseráveis. No seu manifesto Estética da fome, o cineasta declara: “a mais nobre 

manifestação da fome é a violência”4. Já o artista plástico dedica diversas obras ao 

bandido Cara de Cavalo, encontrado morto com mais de 60 tiros. Os dois, embora 

geograficamente distantes em 1964, já se encontravam na descoberta de novos brasis: a 

miséria, o samba e o carnaval da favela da Mangueira, pelo carioca; o sertanejo, o 

cangaço e o banditismo, pelo baiano. Ambos apresentam uma noção de cultura 

brasileira mais complexa, miscigenada e visceral do que a classe média costumava ver. 

Privilegiam os submundos e os fora da lei. Já em 1968, encontram-se efetivamente para 

a realização do filme Câncer. Em entrevista, Glauber diria: “fiz o Câncer assim. Quer 

dizer: 27 planos longos e três atores improvisando situações cujo tema - que eu lhes 

dava - era o da violência”. (ROCHA apud COELHO, 2002). Hélio, no mesmo período, 

realizaria um Parangolé com o escrito: “sexo e violência, eis o que me interessa”. 

Assumem uma postura pró conflito. A revolta cultural é colocada como saída para os 

impasses político-sociais colocados naquele momento. O uso criativo da violência gera 

questionamento e força estética. São dois ícones da intelectualidade ou 

desintelectualidade brasileira. Intlectuais herméticos e bem preprarados que eram, 

abrem-se para a experiência do cotidiano. Hélio Oiticica assim inicia o célebre texto “A 

dança na minha experiência”:

“Antes de mais nada é preciso esclarecer que o meu interesse pela dança, pelo ritmo, no meu 
caso particular o samba, me veio de uma necessidade de uma livre expressão, já que me sentia 
ameaçado na minha expressão de excessiva intelectualização. Seria o passo definitivo para a 
procura do mito, uma retomada desse mito e uma nova fundação da minha arte. É, portanto, para 
mim, uma experiência da maior vitalidade, indispensável, principalmente como demolidora de 
preconceitos,  estereotipações, etc. Como veremos mais tarde,  houve uma convergência dessa 
experiência com a forma que tomou a minha arte no Parangolé e tudo o que a isso se relaciona 

4 Disponível em http://www.contracampo.com.br/21/esteticadafome.htm. Acesso em 
15/10/2014.
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(...) Não só isso, como que foi o início de uma experiência social definitiva que nem sei que 
rumo tomará.” (1986)

 Waly Salomão considera HO “um gigante canibal da América do Sul”. Este, 

além de ser despido de qualquer complexo de inferioridade do mundo periférico, livre 

de modismos estrangeiros, equilibra formas hiper sofisticadas e uma inocência em 

“estado bruto de criação”. O poeta destaca a importância da “perambulação vagabunda” 

como uma experiência de valor semelhante à leitura de Cassirer, Suzanne Langer ou 

Merleau-Ponty para a formação do artista plástico. Consegue reunir brutalidade e 

matemática, delírio e rigor, geometria e carnaval. Promove efetivamente um Brasil 

transvalorizado, como ressaltava Haroldo de Campos. Esse estranho equilíbrio de 

opostos também é encontrado em diversas manifestações artísticas do período, como na 

música tropicalista, no teatro do Oficina e no cinema marginal e, sobretudo, na 

produção poética de Waly. É nesse ambiente de convívio entre artistas de diversos 

campos unidos por um projeto de Brasil antropofágico que se situa Waly  Salomão. No 

artigo Intempestividade e Perspectivismo: exercícios de releitura de Oswald e Murilo 

Mendes, a pesquisadora Marília Rothier assinala a importância do pensamento 

oswaldiano para o contexto político e cultural pós-68:

“O esforço gnosiológico-político,  resultado do movimento pós-68 de romper com o 
etnocentrismo e admitir perspectivas plurais, teria entre seus precursores, na linhagem 
nietzschiana, o humor especulativo de Oswald de Andrade, cujo princípio de orientação era: “Só 
me interessa o que não é meu” (ROTHIER, 2011, p. 33). 

  Em entrevista, intitulada pela frase dele: “Temos que criar um outro conceito de 

criação”, Viveiros de Castro ao relacionar o conceito de Antropofagia ao tropicalismo 

musical, destaca a importância crucial do pensamento oswaldiano daquele momento à 

atualidade:

“O tropicalismo unia finalmente Vicente Celestino e John Cage, a cultura popular e a cultura 
erudita, passando estrategicamente pela cultura pop, que foi a grande bandeira deles. Tudo isso 
veio evidentemente da antropofagia oswaldiana, a reflexão meta-cultural mais original produzida 
na América Latina até hoje.  A antropofagia foi a única contribuição realmente anti-colonialista 
que geramos, contribuição que anacronizou completa e antecipadamente o célebre tópos 
cebepriano-marxista sobre as ‘idéias fora do lugar’. Ela jogava os índios para o futuro e para o 
ecúmeno; não era uma teoria do nacionalismo, da volta às raízes, do indianismo. Era e é um 
teoria realmente revolucionária...(DE CASTRO, 2008, p. 168) 



 Oswald de Andrade procura na organização das sociedades indígenas, 

supostamente ociosas, coletivistas e matriarcais, um contraponto aos rumos do 

desenvolvimento e do progresso da sociedade ocidental moderna. Seu pensamento 

representa, segundo Rothier, uma linha de fuga em relação à tradição do pensamento 

ocidental, assim como a experimentada por Nietzsche (outra grande influência de Hélio 

e Waly). A ambição dos ensaios e manifestos estava para além da criação de uma marca 

identitária brasileira embasada na mestiçagem. Seu propósito era propor uma mudança 

nos fundamentos da epistemologia do Ocidente. Os ensaios de Oswald desconsideravam 

fronteiras entre campos distintos do conhecimento, eram como redes que entrelaçavam 

saberes artísticos e científicos, sociais e da natureza. Oswald, assim como aposta no 

hibridismo cultural, na miscigenação dos povos como uma saída possível para o 

desastre do imperialismo e das ditaduras latino-americanas, aposta no espaço híbrido de 

sua escrita para estabelecer diálogos improváveis entre antropologia, filosofia, artes e 

política. Se levarmos em consideração, por um lado, o nacionalismo purista dos 

defensores da cultura popular, e, por outro lado, os grandes esforços em prol da 

construção de uma identidade nacional embebida de ufanismo por parte do governo 

ditatorial, era uma estratégia libertadora retomar Oswald de Andrade na década de 70. 

São famosas as propagandas de época, como o slogan: “Brasil: ame-o ou deixe-o”. 

Avessos às campanhas nacionalistas, os artistas em diálogo com o pensamento 

oswaldiano iam de encontro com o autoritarismo. “Nós somos contra os fascistas de 

qualquer espécie e contra os bolchevistas também de qualquer espécie. O que nessas 

realidades políticas houver de favorável ao homem biológico, consideramos bom. É 

nosso.5” Nesse sentido, assim como Oswald, esses artistas tratam de retirar do exotismo 

inoperante os ritos e narrativas afro-indígenas e integrá-los à suas produções, e à cultura 

nacional, de uma maneira não hierarquizante, sem desprezar também o estrangeiro e o 

industrial, a cultura pop internacional. Ali, Oswald também se deparava com modelos 

nacionalistas problemáticos, representados pelos grupos Anta e Verde-amarelo. Nesse 

momento da história brasileira tão penoso do ponto de vista político e comportamental, 

essa nova relação com o Outro, proposta por Oswald serve de impulso para a 

5 Número 2 de Antropofágia (CAMPOS, A. 1978, p. 113.)



transformação de valores e regras estabelecidas. Antropofagia designa, em sua acepção 

original, as práticas ritualísticas comuns em algumas sociedades tribais, como os 

brasileiros Tubinambás, que consistiam na devoração literal dos inimigos. Acreditavam 

que através da carne dos aprisionados poderiam apoderar-se de sua força, saberes e 

energia. Uma metáfora de cunho tão violento, a da antropofagia cultural, pode ser capaz 

de produzir um choque de autocrítica no homem civilizado, que se horroriza com a ideia 

de devoração do Outro, mas o domestica e explora com facilidade. Nas palavras de 

Marília:

“As disputas de então e de hoje sobre o direito de propriedade, o controle do Estado, a constitui- 
ção da família ganham alternativas de encaminhamento quando examinadas da perspectiva de 
tribos que mantinham organização matrilinear, garantiam o sustento comunitariamente, 
minimizavam os poderes do chefe e reconheciam que bichos, espíritos e até plantas e minerais 
produziam suas definições diversas e específicas sobre natureza. Mais do que isso, a divulgação 
das perspectivas ameríndias, nas elucubrações estetizadas de Oswald, desqualificam a 
superiridade do Mesmo, (pedra de toque da hegemonia ocidental) para reconhecer a importância 
do Outro – o inimigo cuja força se incorpora, o animal de cujo saber se utiliza, o estrangeiro com 
que se pode estabelecer aliança.” (ROTHIER, 2011)

  A postura sugerida pelo conceito de antropofagia sempre foi crítica dos rumos 

da cultura ocidental moderna e assimiladora de outras perspectivas que fugiam ao 

cânone da ciência e da história da arte. Com os novos diálogos que ela estabelecia, 

valendo-se de rituais indígenas, por exemplo, descentralizava a posição do homem 

civilizado, dotado da lógica, como único sujeito de conhecimento possível. E foi, dessa 

forma, fundamental para o debate estético, político e comportamental a partir da década 

de 1960.

2.3 Waly Salomão e a antropofagia

“Existe um culto da transparência, eu não acredito nesse culto. Porque é mascarado 
que você vai adiante.  Esse é o culto da banalidade.”

“Waly queria resgatar o sentido original de poesia, que em grego é poesis, significa 
ação, obra, trabalho, tal. ele acreditava que agindo de maneira não convencional, já 
estava praticando poesia: ação”

  Aqui, o antropólogo Viveiros de Castro, leitor de Oswald, contribui pela 

tangente para chegarmos agora, especificamente, à relação do Waly Salomão com 

Oswald. Na entrevista Temos que criar um novo conceito de criação, ele estabelece uma 



diferença aparentemente sutil, embora necessária e profunda, entre pensar “no Brasil” e 

pensar “o Brasil”. Segundo ele, a mera supressão da preposição demarca uma brutal 

diferença entre duas concepções sobre a questão da brasillidade. De um lado, quando se 

pensa no Brasil, isso é apenas uma consequência. Ou seja, se um indivíduo é brasileiro, 

a não ser que troque de língua, ou se exile, tudo o que fizer é brasileiro. Fatalidade. Para 

tal, ele nos deixa uma única sugestão: “relaxe e goze”. Já, a outra concepção quer a 

brasilidade como causa. Para tal, nos deixa um alerta: “e de causa se chega rápido a 

desculpa, a princípio sagrado, sabe-se mais a quê” (DE CASTRO, 2008, p. 169). É de uma 

pretensão de quem se considera dono do Brasil, que tem tempo e meio para pensar o 

Brasil, o que serve em primeira e última instância, para mandar em quem não tem 

tempo nem meios de pensar o Brasil que inventam. E despojadamente conclui:

 “O pessoal do nacional-popular quer que sejamos brasileiros por necessidade,  por 
destino. E isso não dá certo. Não dá pra fazer assim, tem que se esquecer o assunto e 
olhar para o outro lado.  Quem sabe aí, inadvertidamente, se produza alguma coisa... 
Quem se preocupa com identidade, língua, cultura, seja lá o que for, já 
‘perdeu’.” (DE CASTRO, 2008, p. 169) 

Esse pequeno desvio me ajuda a tocar numa característica chave do Waly, que soube 

olhar pro lado, pros lados. 

 Artificialidade. Desnaturalização do mundo. Nada no Waly é destino ou 

necessidade, máscaras se sobrepõem a máscaras, sem que haja um real único, uma 

essência fundadora. O presente é teatro e a memória, não esqueçamos jamais, é uma ilha 

de edição. A sua relação, tanto com o passado, quanto com o presente, projeta o mesmo 

fim. Ambas negam o imediato, o dado, o fato e o natural como as possibilidades únicas 

do real. Tudo e qualquer pessoa é ficcionalizável, ou seja, passível de ser criado e 

recriado, escrito e reescrito. Lembrado pela produção de poemas espontâneos, imediatos 

e marcados pela presença do cotidiano, a poesia de Waly é, de fato, bastante perfurada 

por esse último termo. Contudo, sua alta erudição e a artificialidade de suas criações o 

distanciavam desta caracterização. Citado frequentemente pelo Waly, João Cabral de 

Melo Neto era um dos seus mestres declarados. A produção poética dos dois tem mais 

semelhanças do que se supõe à primeira vista. Ambos recusam o natural e o imediato, o 

que culmina em textos notavelmente elaborados e artificiais. Contudo, a recusa se dá 

por motivos bem distintos. Cabral defende o potencial construtivo da racionalidade 



humana. Escreve rigidamente como se seguisse um projeto ou planta bem traçada. 

Admira poetas que “se impõem o poema, e o fazem geralmente a partir de um tema, 

escolhido por sua vez, a partir de um motivo racional” (SALOMÃO, 2014, p.509). Já 

Waly, ao contrário, não é um entusiasta do racionalismo. É crítico dos princípios da 

lógica clássica, escreve sob a “bandeira ilógica” pregada pela “antropofagia brasileira 

de letras”. Desconfia dos princípios fundamentais da contradição e identidade, tem um 

pensamento mais próximo dos orixás do que da ciência. Seu movimento é justamente 

contrário à supressão lógica da possibilidade de contraditoriedade e à noção de 

identidade. Em vez da racionalidade, sua busca é pela liberdade. A recusa ao imediato, 

ao naturalizado e às regras dadas se dá como esforço de evidenciar o caráter artificial da 

sua poesia, de modo que liberta sua criação de uma relação aprisionada por hipotéticas 

formas fixas da realidade. As camadas do processo de construção dos Babilaques 

também podem ser interpretadas nessa perspectiva. Essa busca por liberdade é também 

uma busca pela constante possibilidade de reescrever a si próprio. Waly, não poderia, 

portanto, fazer como os poetas preferidos do Cabral. Seguir um programa definido 

previamente não seria uma metodologia possível, pois a cada dia, ele seria outro, as 

regras também outras. Era justamente no sentido contrário que procurava agir. 

“Desprogramar bulas e posologias prévias”(ibid). 

 O próprio Waly era um personagem em constante elaboração. No filme Pan 

cinema permanente, as pessoas que conviviam com ele declaram a dificuldade de 

verificar uma identidade do poeta, uma vez que tinham sempre a impressão de que ele 

estava atuando e os personagens que assumia variavam bastante. A teatralização da vida 

no Waly tem uma especificidade, que para além de esclarecer sua diferença em relação 

a outras formas de teatralização, como a da Idade Média, ajuda a compreender o seu 

propósito. Lá, acreditava-se que o mundo era um teatro no qual o desempenho dos 

atores determinaria se a vida póstuma, a verdadeira, não mais teatralizada, se daria no 

céu ou no inferno. Já no teatro do Waly, a dimensão da transcendência é eliminada. 

Tudo se reduz à imanência. No seu teatro o que importa é a experiência do presente, 

uma performance situada neste mundo, que não espera recompensa de outro mundo. 

Eliminação da espera. Eliminação da culpa. Eliminação da esperança de recompensa. 



Eliminação do messianismo. A filosofia messiânica posta em crise. Libertar-se da 

cultura messiânica era se libertar do conjunto de ordenações, princípios e máximas 

fundadores do que “Frederico Nieztsche”6 , chamaria de moral dos escravos. Para 

Oswald, libertar-se da “cartilha do escravo perfeito”. A teatralizacão no Waly se dá com 

um intuito oposto ao da Idade Média. Se antes, a teatralização se dava para submeter o 

presente à regras, limitando-o, agora, a intenção era justamente desnaturalizar as 

condições de vida do presente para libertar-se delas, em um espaço híbrido, perpassado 

pela conjunção arte/vida, onde novas condições pudessem ser criadas. 

“Não se trata de opor o teatro ao não teatro. Ao afirmar que percebe as pessoas como 
personagens de um drama louco, Waly não quer dizer apenas que as interpreta como 
tais, mas também que se dá conta de que são personagens de tal drama. (...) Trata-se 
da representação de uma diferença, de uma clivagem (uma das palavras favoritas de 
Waly), de um abismo entre o homem e as máscaras que ele põe ou os papéis que 
representa. Ela significa que um homem não é necessariamente nenhum dos 
personagens que assume: que poderia ser outros, que poderia ser qualquer um; que 
em relação ao homem mesmo, todos esses papéis são acidentais e, em princípio, 
poderiam ser trocados; que a peça mesma, em suma, poderia ser outra.” (CÍCERO, 
2003, p. 14)

 O esforço do poeta é tornar visível o caráter humano e artificial da realidade. 

Tendo em vista esse caráter construído não se pode tomar o presente como natural, mas 

como possível. Um possível dentre uma infinidade de outros. Outros possíveis, 

possibilidade de ser outro. O que não é meu. Podemos compreender melhor essa 

perspectiva notando a presença de marcações que denunciam do interior das narrativas 

sua construtividade. Por exemplo, em Me segura qu`eu vou dar um troço encontra-se 

repetidas vezes o enunciado “THE END”, típico de final de filme americano, que 

anuncia o fim de uma narrativa. No entanto, a narrativa segue, mostrando que é possível 

quebrar padrões de início, meio e fim. Subverte-se o sentido comum “THE END” para 

tornar claro o caráter construtivista da narrativa. A alta mixagem entre erudição e 

cotidiano, saberes distintos e o desprezo pela lógica e por formas fixas, o distancia tanto 

da maioria de seus colegas de geração, como de seu mestre, João Cabral, e o aproxima 

de Oswald. 

6 Como Oswald chama Nietzche em diversos textos.Também outras figuras sofriam essa transformação. Ele chamava 
Karl Marx de Carlos Marx. 



 A forma como Waly e Oswald lidam com o passado tem grandes pontos de 

aproximação. Ao invés de meramente receptiva, o verso A memória é uma ilha de 

edição, remete a uma percepção interpretativo-construtiva da memória. A memória age 

segundo a atividade subjetiva do montador, que seleciona, corta e sobrepõe traços e 

dados. Desfaz-se a acepção puramente objetiva do passado para evidenciar o caráter 

maleável da infinidade de construções de identidade possíveis que a memória permite. 

Essa acepção posiciona o poeta contra a solidificação do passado: “Ossificação não. 

Instigação sim.” Uma frase presente em um dos seus Babilaques, chamado 

CONSTRUTIVISTA TABARÉU7. A sua memória é antropofágica, devora o outro para 

através de sínteses criativas, constituir o novo. Um poema de Waly  ajuda a compreender 

essa percepção:

“Contrariando o ditado latino e a canção brasileira
RECORDAR NÃO É VIVER
Segundo nós dois, eu e a Gertude Stein.
A composição enquanto PRESENÇA dalguma coisa
e essa alguma coisa
                                 SURGE
dentro da composição através dela pela única vez”

 Esse pequeno trecho é o prenúncio da maneira original de como o poeta 

trabalhará a tradição. A tradição não é aludida, figura de maneira presentificada no 

texto. As estratégias são diversas. Uma delas é a sua incorporação como elemento de 

um espaço ficcional, os nomes dos autores aparecem, por exemplo, na apresentação dos 

gostos de personagens. A tradição é transformada em personagem e trabalhada no 

espaço ficcional. Durante os escritos de Waly, deparamos sempre com o Waly leitor. 

Para ele, ler é um processo ativo e labiríntico de recriação. A recorrência das paródias é 

notável, assim como o alto potencial criativo que carregam. Waly consegue, através 

delas, evocar o objeto, mas ao mesmo tempo se distanciar enormemente do mesmo. 

Oswald e Waly, talvez pelo uso constante desse recurso, são conhecidos pelo modo 

irreverente de tratar a tradição. O livro Tarifa de embarque (2000), tem como prefácio 

escolhido por Waly, um “miolo desentranhado de uma conferência proferida por Oswald 

no MAM em 1949 (...) e parecem ignorar “:

7 Ver anexo 1



“que poesia é tudo:
jogo, raiva, geometria,
assombro, maldição e pesadelo
mas nunca
cartola, diploma e beca.”

 Em A crise da filosofia messiânica e nos ensaios de A marcha das utopias 

percebe-se, por parte de Oswald, um tendência fragmentária e associativa de ler a 

história. O autor não se prende à cronologia. Segundo Marília Rothier:

“É importante notar que, se o brasileiro valia-se do termo “messianismo” para 
resistir (seguindo o impulso de Nietzsche) às heranças judaica e cristã,  não se 
afastava muito do emprego livre (mas rigoroso) do materialismo histórico praticado 
por Benjamin. Compartilhando com esse contemporâneo, uma espécie de 
religiosidade agnóstica - “o sentimento órfico” - Oswald também valorizava aquele 
interrupção súbita da cronologia, produtora do movimento revolucionário. (...) 
Oswald,  por seu turno, ao surpreender numa fenda da história, a portência do 
“matriarcado de Pindorama” (ANDRADE, 1972, p.16) investe-se na tarefa de trazê-
la para o presente, avaliando que aí se confirma que “a alegria é a prova dos 
nove” (ROTHIER, 2011, p.12). 

 
É precisamente esse passado presentificado em forma de agora que aparece nas 

elaborações de Waly: “As vozes que soam e ressoam em Algaravias alcançam um 

camada de experiência mais sutil  que elabora formas de relação com o passado e com a 

memória atentando para o presente de sua enunciação.” (ZULAR, 2010)



3. B . A . B . I . L . A . Q . U . E . S

 As vinte séries de fotografias intituladas Babilaques desenvolvidas de 1974 a 

1977, em Nova York, Rio de Janeiro e Salvador, são um marco fundamental na 

produção de Waly Salomão. Os Babilaques são a materialização fotográfica de uma 

convergência de suportes e signos. Cadernos de espiral são os suportes primários desta 

proposta experimental. Esse objeto banal e elementar para a escrita é tomado 

intencionalmente como elemento plástico. Os diferentes formatos de caderno, a linha de 

divisão das páginas, as espirais, as cores das linhas e das capas, a maneira como são 

dispostos, se abertos, entreabertos, com páginas dobradas, rasgadas, todas essas 

variações são exploradas pelo artista. Na superfície das páginas do caderno, são 

dispostas palavras e elementos plásticos bem diversos. A caligrafia dos manuscritos, as 

cores de caneta, a própria disposição espacial do textos, desenhos e colagens de imagens 

impressas, convidam o leitor a ter uma visão do todo que extrapola em muito a 

significação das palavras. Para além do caderno, os locais em que são colocados e os 

objetos que o circundam também forjam a mise-en-scène, que se concretizará no ato 

fotográfico. As fotografias, através do trabalho de luz e enquadramento, sobrepõem 

camadas de significação às páginas e as encerram neste formato final. Todos os 

elementos contaminam e revitalizam o verbal, através do seu deslocamento para 

contextos incomuns e do diálogo com informações novas. Waly diria, em nota de 1979: 

“Esta experiência torna a palavra ainda mais voltada para si própria, como se uma nova 

vitalidade se instaurasse a partir deste inter-relacionamento, desta musicalidade poético-

visual. A palavra aqui é o agente que hibridiza todo o campo sensorial da 

experiência.” (SALOMÃO, 2007, p. 12).

 Declaradamente híbridos, os Babilaques são experimentos dificilmente 

classificáveis em categorias fixas da arte. Para Waly, a experimentação extrapola a 

categoria de poema visual, que segundo o autor seria uma “designação desatenta à 

somatória de linguagens” (ibid, p. 14). Definidos pelo poeta como PERFORMANCE 

POÉTICO-VISUAL, demoraram a ser absorvidos pelos circuitos tanto das artes 



plásticas, como da literatura. Foram raramente publicados, em esparsas revistas de 

poesia, e projetados em slides em alguns eventos acompanhados pelas eloquentes 

leituras do autor. A primeira vez que ganharam uma evidente projeção foi na exposição 

“Caminhos do contemporâneo - 50 anos de arte brasileira”, em 2002, mas só foram 

integralmente exibidos na exposição individual póstuma, “Babilaques: alguns cristais 

clivados”, em 2007, quando também publicaram um livro de mesmo título. 

 Influenciado pelas arte experimental brasileira e pela sua “família de afinidades” 

composta por “Apollinaire, Jean Arp, Jean Luc Godard, os futuristas italianos e 

russos” (ibid, 2007), Waly  afirma que sua formação já o encaminhava para uma busca 

polifônica e interdisciplinar. O multifacetado poeta, em toda a sua obra, mas 

especialmente nos Babilaques, além de transitar livremente por diferentes linguagens e 

suportes, não se atém a distinções entre cultura popular, erudita ou POP. Palavras-chave: 

amalgamar e alterar. Reunir elementos extremamente diversificados para gerar 

inusitados produtos.

  Recentemente, a exposição Biblioteca de grifos, em cartaz na Biblioteca Parque 

do estado do Rio de Janeiro, revela marcas do manuseio de livros feitas pelo autor. Seus 

grifos atestam igualmente sua ligação constante com a visualidade. Não são meras 

marcações para a memória, mas têm uma plasticidade explorada pelas cores berrantes e 

variadas. Muitas vezes um mesmo texto é marcado por cores distintas. As formas de 

destacar algo também são diversificadas. Os traços são ora mais tímidos, ora mais 

extravagantes. Às vezes, chegam a desembocar em desenhos. Em Jean Arp Document, 

encontram-se flores desenhadas em verde que ilustram a frase: “Tha human being is a 

very complex bouquet”. Na última página de uma edição espanhola do livro de 

Schopenhauer, “A arte de buen vivir”, ele escreve, em cima da etiqueta da editora 

“Substância do ócio”, com cor vibrante. Rosa Dias,  na apresentação da exposição, 

enxerga nos grifos autênticos proto-babilaques. 

 É sintomática a percepção da autora. Grifos e rasuras feitas espontaneamente 

para si, remetem e quase confundem-se com Babilaques, uma vez que esses 

experimentos, mesmo prontos, não deixam de ter um caráter declarado de work in 



progress. Nos Babilaques, as marcas do processo de escritura são aparentes e tomadas 

como elementos semânticos. No entanto, parecem mais uma opção estética afirmativa 

do que mero descuido. Essa primeira impressão é desconstruída ao notarmos que a 

espontaneidade da escrita se esbarra, por vezes, com um refinamento formal da 

composição, encarada em sua totalidade. A precisão de determinados detalhes desfaz a 

impressão imediata de desleixo, de que se trata de uma folha de rascunho, escrita com 

má caligrafia (às pressas?), rasurada, rasgada. 

 Rastros de cotidiano tocam ou transbordam os cadernos. Uma lata com resto de 

fruta, uma embalagem de café vazia colada no caderno, a bagunça da casa, em suma, o 

cotidiano em estado bruto perfura a composição. O precário é uma escolha e uma 

estratégia. Tudo parece precário desde a escolha do nome-conceito Babilaque. 

Babilaque, originalmente, é uma gíria, de uso corrente na década de 1970, que poderia, 

entre outras coisas, significar: documentos ou aglomerados de pertences. Para o autor, a 

precisa escolha se dá justamente pela imprecisão do sentido. Essa palavra selvagem e 

polissêmica, por ser ainda não dicionarizada, é especialmente capaz de carregar 

virtualidades infinitas. Segundo o poeta, é moderna, sem ser modernosa, e carrega, 

ainda, uma sonoridade capaz de extrapolar o seu caráter provinciano ou efêmero, de 

pertencença exclusiva a um gueto. Ericson Pires destaca o valor do precário como 

atitude estética e política: “Ser precário como única forma de viver. Viver o precário 

como tática de combate e devoração. 74-75-76-77-78. Perceber no precário o transitivo 

que cria. (...) O precário como luta. O precário como resistência.” (SALOMÃO, 2007, 

p. 56).

 O corpo do autor também invade a cena. A liberdade formal da caligrafia, a 

escolha das cores vivas e a organizacão dos elementos, por vezes caótica, são o próprio 

exagero gestual típico da figura pública que foi Waly  Salomão. Por isso, antes de 

manifestações poético-visuais, são performáticas.  Leminski ajuda a traçar a ligação 

entre o seu gestual de arte e vida:

“Na ‘rua Real Grandeza’ por onde Waly transita,  a grande figura é a hipérbole. A modalidade do 
exagero e do excesso. Esse exagero, confronto com o limite, sobretaxa de informação. Acaba por 
fundar uma liberdade. A liberdade de quem desenvolveu sua chama ao lado de incêndios 



chamados, Torquato Neto, Caetano Veloso, poesia concreta, Hélio Oiticica. E viveu todo o 
trauma e toda a delícia desses estuantes anos 1960 e 1970.”  (SALOMÃO, 2014, p. 68)

Ao que Silviano Santiago acrescenta: “Dizia-nos pela gestualidade que a arena da 

literatura - como a dos velhos pensadores e a dos antigos políticos - era a praça pública 

de um ‘14 de julho’ (título de um dos seus poemas).” (SANTIAGO, 2004, p. 78)

 A alegria irreverente, a agitação dos braços, a bravura da voz, o ritmo, as 

entonações e a incontestável eloquência afetavam com grande singularidade o sentido 

das palavras, exatamente como a caligrafia faz no papel, salta do papel. No Me Segura, 

Waly explica bem a sua colocação em relação à presença do corpo na escrita ao dizer: 

“a arte é extensão do corpo. eu expliquei pro polícia tudo.” Tanto a precariedade 

assumida, como as incursões do cotidiano e do corpo nos seus trabalhos, presentes na 

obra de Waly como um todo e exacerbadas no Babilaques, levam a pensarmos seu 

posicionamento acerca da conjunção arte/vida. Waly constituiu uma parceria 

fundamental Hélio Oiticica, não sob a égide hierárquica da influência, mas, 

espontaneamente, a partir de uma troca horizontal afetiva e estética, o que pode o ter 

aproximado de certas ideias do neoconcretismo. Vale uma pequena digressão sobre o 

mútuo impacto criativo que essa amizade pode ter gerado. 

 Havia uma forma muito particular de correspondência entre os dois, que 

constitui uma prática bem próxima aos Babilaques. Moraram próximos em Manhattan 

de 1973 a 1975, onde desfrutaram do convívio e da troca intelectual entre si e com o 

contexto cultural que os circundava. Contudo, ao decorrer de toda a década, quando 

distantes, mantinham intenso contato epistolar. Era Waly que mantinha Hélio 

esclarecido sobre os acontecimentos nesse sufocante período político do Brasil. O poeta 

o informava através de uma série intitulada GROOVE PROMOTION. A série consistia 

no deslocamento de fragmentos de notícias da imprensa popular carioca. Nos envelopes 

que chegavam à Nova York com notícias das ações do Esquadrão da Morte, fotos e 

manchetes trágicas, encontravam-se narrativas abertas a serem formuladas através do 

manejo do receptor. Hélio batizaria a iniciativa de Prosa-pacote ou Prosa-recorte. Se no 

Me segura qu`eu vou dar um troço é a palavra escrita que monta a prosa, no Groove é a 

tesoura e a organização no envelope. Nesta inventiva elaboração do poeta, está latente 



uma operação de apropriação e recriação de conteúdos alheios, recorrente característica 

da produção textual de ambos ao longo da década. 

! É interessante notar que, curiosamente, a abertura do poeta a novas linguagens 

se dá justo no período de maior atenção do artista plástico em torno da literatura, como 

demonstra Frederico Coelho em sua tese sobre o tema8 . Durante sua morada em 

Manhattan, Oiticica concentra seus maiores esforços na publicação de um livro. 

Oiticica, ao longo de sua estadia na cidade, batizada de Babylon, viveu intensamente 

essa proposta embora não chegasse a concluir a obra. Os Newyorkaises ou 

Conglomerados, projeto de publicação inconcluído, foram escritos quase diariamente e 

arquivados com rigor. Deixam transparecer o olhar de artista plástico, inclusive  com 

incursões plásticas nas cores, na diagramação e na caligrafia, muitas vezes bem 

parecidas com manuscritos de Waly. Existem hoje nos acervos como um work in 

progress, forma fragmentária que remete à poética dos Babilaques e Groovie. Obra 

aberta para os leitores, participantes semânticos, desvendarem e criarem os possíveis e 

labirínticos caminhos de leitura. A partir desses textos, é possível perceber uma clara 

continuidade entre a produção dos dois. Com “olhos afiados e ouvidos agudos”, como 

diz Waly no babilaque CONSTRUTIVISTA TABARÉU9, pela “instigação”, contra a 

“ossificação”, ambos apropriavam-se criativamente de suas leituras, estabelecendo uma 

relação muito fluída entre o lido e o escrito. Não esqueçamos Oswald como uma das 

importantes referências compartilhadas por esses que souberam aproveitar o legado 

crítico dos poetas concretos. 

 Novamente me permito usar o comentário poético de Waly sobre Hélio, para 

fazê-lo falar de si. A noção de experimentalidade, alegre obsessão do Hélio, tem a dizer 

sobre o poeta:
“Tem um trecho que ele fala claramente o seguinte, que só quem tem patrão, quem 
não anda na sua própria vida e no seu próprio desejo inteiramente é que tem que 
tudo temer colocar à prova, senão qualquer ação que você encete na sua vida ela 
independe de sucesso ou de fracasso, você transforma a sua vida num laboratório de 
experimentações. Acho que essa preeminência da idéia de experimentalidade no 
HO, esse fato da experimentalidade ser um dado chave,  ser uma chave mestra para o 
trabalho de HO, a partir de um ponto, isto pode ter vindo evidentemente do lado de 
experimentalismo científico do pai e por outro lado do outro pai intelectual, 

8 COELHO, Frederico. Livro ou Livro-me.

9 Ver anexo 1



Nietzsche, que em diversos textos nos mostra a força da idéia de tomar a vida como 
um experimento. Hélio gostava de repetir: "Eu sou filho de Nietzsche e enteado de 
Artaud. Desde os 13 anos que leio Nietzsche." (SALOMÃO, 1996, p.101).

! Duas importantes características devo destacar deste trecho. Primeiro, essa 

perspectiva de ter a própria vida, indistintamente do trabalho, como “laboratório de 

experimentações”, assumindo de corpo inteiro a radicalidade do termo. A segunda 

característica, menos óbvia, é o equilíbrio entre os dois pais, o biológico, científico; e 

Nietzsche10, que traz em si um dado de anti cientificismo, o questionamento dos limites 

da razão, a recusa à negação do corpo e evocação do poético como espaço de 

elaboração de si e de sua filosofia. Dado as figuras loucas, afetuosas e irreverentes que 

foram (muito principalmente o Waly), possivelmente caíam com facilidade em 

descrições que desprezam o primeiro pai. Sem a intenção de diminuir em um milímetro 

a importância do caráter niezschiano de suas criações, considero interessante lembrar do 

primeiro pai, o científico. Esse equilíbrio desfaz certas impressões de espontaneidade 

pura nas obras de Waly, como já foi comentado no primeiro capítulo. É interessante 

atentar para isso no olhar para os Babilaques, dado a sua extrema semelhança com uma 

pura bagunça total. A experimentação permite a revelação de produtos novos que 

abalam as categorias dadas. Ao abrirem-se ao empirismo, sem uma tese pronta em busca 

de comprovação, mas de maneira livre e errante, encontram novos elementos, formas de 

organização e maneiras de fazer. Dessa forma, sem nada “temer colocar à prova”, suas 

práticas dão origem a resultados dificilmente definidos, como Parangolés ou mesmo 

Babilaques. Encontram na experimentação um modo de estar sempre fora de categorias 

próprias ou fechadas.

 Oiticica pode oferecer ainda certos parâmetros para a leitura dos Babilaques se 

os considerarmos em sua proximidade com as bases da Nova Objetividade Brasileira. 

No texto manifesto lançado na ocasião da exposição, Oiticica a situa no contexto da arte 

mundial:

“A ‘Nova Objetividade’  sendo, pois, um estado típico da arte brasileira atual, o é 
também no plano  internacional, diferenciando-se pois das duas grandes correntes de 
hoje: Pop e Op. (...) A ‘Nova Objetividade’ sendo um estado, não é pois um 
movimento dogmático,  esteticista (...) mas uma ‘chegada’, constituída de múltiplas 
tendências, onde a ‘falta de unidade de pensamento’ é uma característica importante, 

10 Em outros momentos eles comentam a importância dessa referência em comum. 



sendo, entretanto, a unidade desse conceito de ‘nova objetividade’, uma construção 
geral dessas tendências múltiplas agrupadas em tendências gerais aí verificadas.”11

 Interessante notar como o conceito de “Nova Objetividade”, tendo a “falta de 

unidade de pensamento” como componente principal, se dá justamente pela sua 

inespecificidade. Sobre as tendências descritas por Oiticica, destaco a tendência de 

“Vontade construtiva geral”, comentada no primeiro capítulo, onde ele verifica no 

momento um estado de “super-antropofagia” e a tendência 4, “Tomada de posição em 

relação a problemas políticos, sociais e éticos”, onde encontramos  um posicionamento 

que pode tocar os Babilaques:

“O ponto crucial dessas ideias, segundo o próprio Ferreira Gular: não compete ao 
artista tratar de modificações no campo estético como se fôra êste uma segunda 
natureza, um objeto em si, mas sim de procurar, pela participação total,  erguer os 
alicerces de uma totalidade cultural, esperando transformações profundas na 
consciência do homem, que de espectador passivo dos acontecimentos passaria a 
agir sôbre êles usando os meios que lhe coubessem: a revolta, o protesto, o trabalho 
construtivo para atingir a essa transformação, etc. (...) No campo das artes ditas 
plásticas o problema do objeto, ou melhor de chegada ao objeto, ao generalizar-se 
para a criação de uma totalidade, defrontou-se com esse fundamental, ou seja, sob o 
perigo de voltar a um esteticismo, houve a necessidade dêsses artistas em 
fundamentar a vontade construtiva geral no campo político-ético-social. É pois 
fundamental à ‘nova objetividade’  a discussão, o protesto, o estabelecimento de 
conotações dessa ordem no seu contexto,  para que seja caracterizada como um 
estado típico brasileiro, coerente com as outras demarches. Com isso verificou-se , 
acelerando o processo de chegada ao objeto e às proposições coletivas, uma ‘volta 
ao mundo’, ou seja, um ressurgimento do interesse pelas coisas, pelo ambiente, 
pelos problemas humanos, pela vida em última análise. O fenômeno de vanguarda 
no Brasil não é mais hoje questão de um grupo proveniente de uma elite isolada, 
mas uma questão cultural ampla,  de grande alçada, tendendo às soluções 
coletivas.”12

! Nos Babilaques, a falsa dicotomia entre produto final e processo construtivo é 

definitivamente abalada, assim como as fronteiras entre realidade e espaço autônomo da 

obra. São um espaço de mediação, não uma mera representação, mas uma realização 

performática daquilo que se pretende representar. O que se encena é a própria 

enunciação. O poema instaura sua significação na relação entre tudo que o cerca, não é 

conceptível isolado. É fundamental compreender a participação do público também 

nesse sentido. Ou seja, não se trata de traçar uma demarcação direta entre a obra e o 

público. O poema e a imagem existem em relação ao público. Mesmo que os 

Babilaques não o façam de maneira explícita, como em obras que envolvem 

11 OITICIA, Helio. Aspiro ao Grande Labirinto, p. 84.

12 Ibid.



‘manipulação’ ou ‘participação sensorial-corporal’ o público é convidado a uma 

participação ‘semântica’ efetiva.13  A operação de leitura sugerida pelos Babilaques é 

extremamente livre e variável de acordo com o leitor. Para ajudar a compreender as 

diversas formas possíveis de leitura, proponho uma análise dos elementos de 

composição dos Babilaques. Aviso logo que o impulso não é de dividir, mas de 

tencionar qualquer possível divisão.  

3.1 O texto

 A materialidade dos textos é elemento fundamental para a leitura dos 

Babilaques. Esses experimentos envolvem em horizontalidade, mas sem pretensão de 

equivalência, diversas potências sígneas: indicial, icônica e simbólica. O apelo visual 

extravagante da caligrafia/desenho de Waly   torna impossível traçar uma distinção 

precisa entre palavra e visualidade. Não que se busque uma relação isomórfica entre 

palavra e  visualidade, mas há uma afetação sensível entre um e outro. Há de se ter em 

vista a contingência cada vez maior da proliferação de imagens produzidas e/ou 

difundidas pelas redes midiáticas, cinema, televisão e imprensa em geral que dera um 

salto quantitativo a partir dos anos 1960 e gerava uma cultura visual que afetaria cada 

vez mais a cultura letrada, mesmo quando não houvesse relação direta entre uma e 

outra. O texto reside entre o poder imaginativo da palavra e a difusão de imagens 

exteriores banalizadas que o afeta. Como na Tropicália de Oiticica, a televisão aparecia 

no fim do labirinto e devorava violentamente tudo. 

 Algumas palavras se desfazem em setas, signos bem definidos, ou formas 

abstratas. Não há um limite definido entre palavra e desenho, a escrita em processo 

aparente, torna-se imagem. Na escrita dos Babilaques há a convergência da 

conceituação com a percepção sensível, através da dimensão material da linguagem, que 

a transforma em objeto, mas sem desprover a linguagem da possibilidade de 

significação e de um campo de expressão subjetiva. Vale destacar o caráter muito 

13 “Participação semântica” é uma expressão tomada do texto “Nova objetividade brasileira”. OITICIA,Hélio. Aspiro 
ao Grande Labirinto, p. 84.



pessoal da caligrafia, quase íntimo. Parece que se tem ali quase que uma desnudação do 

corpo do autor. Muitos afetos parecem atravessar aquelas formas, ora alegres, ora 

desesperadas, ora exibindo traços singelamente infantis, ora exibindo o “ser fronteiriço” 

entre a normalidade e a loucura, que o próprio autor declarou ser.14  A escrita de Waly 

está imersa no contexto cultural dos anos 1970, onde encontra na performance, na sua 

capacidade de reter “pequenas intensidades estéticas” uma alternativa à narrativa, diante 

da descrença nas “grandes narrativas”, como explica Schollhammer: 

“Num período em que se perde confiança em narrativas do progresso, do conhecimento ou da 
emancipação, novos valores surgem relacionados à eficiência performática em detrimento das 
projeções narrativas. Constitui-se assim um campo de estudos em torno do conceito de 
performance que envolve um número considerável de disciplinas e aparentemente se divide em 
um grupo que enfoca seu papel culturalmente constitutivo e normativo e outro que exalta a 
dimensão singular e única de uma experiência não reproduzível e fugaz. (...) No caso da 
literatura, a performance opera no ritmo corporal imposto pela escrita, e que não só depende das 
palavras, mas também dos silêncios, das interrupções e dos cortes,  que acentuam a emergência 
da presença.” (SCHOLLHAMMER, 2007)

Esse pode ser um dos motivos da escolha da fotografia como o melhor suporte 

para o texto. Além, é óbvio, da composição como um todo, com seus objetos e cena, a 

própria escrita perderia muito de sua expressividade, da carga momentânea, singular e 

única da experiência do ato de escrita que carregam se fosse levada a outro suporte, 

como um livro comum. Dizem muito sobre o texto, mais ainda sobre um forma de se 

relacionar com o verbal, os babilaques sem escritos. O FIGURAS ALPINAS não tem 

palavras legíveis. Alpinas pode se referir ao que vem do Alpes, ou à um modelo de 

BMW chamado Alpina de 1965, ou à gíria que significa fugir. Todos esses significas 

dialogam com a composição. Na imagem aparece uma pilha de cadernos sobrepostos, 

formando o que poderia ser uma montanha de cadernos, alpes. Sobre o caderno 

superior, figuras de carros, que remetem tanto ao modelo de carro como ao ato de fugir. 

No caso de remeterem ao modelo de carro, denotariam uma bela ironia, pela 

precariedade das figuras, parecem carrinhos de brinquedo, muito diferentes da alta 

resolução das belas imagens publicitárias. A ausência da palavra se faz presente de 

maneira retumbante através da grande quantidade de cadernos reunidos, elemento 

diretamente relacionado à escrita. Dessa forma, através dos cadernos, mesmo quando 

14 NADER, Carlos. Pan-Cinema Permanente. 



não há palavras, elas figuram numa presença virtual e inquietante. Nesse babilaque a 

figura fugitiva dos carros sobre o branco do papel me faz pensar em pensamentos que 

correm tão rápido que não se permitem registrar pela caneta. No AS MANDÍBULAS 

DO TUBARÃO IMPERIALISTA VERSUS SOMBRA CHINESA DE CAPIM 

CABOCLO15 - dramatização em 5 quadros em aberto (nem sei se é possível dizer que 

não há palavras na composição diante de um título tão extenso e eloquente) a figuração 

clara da imagem lhe confere tamanha objetividade, que, caso houvesse texto, haveria o 

perigo da imagem se submeter à ilustração ou o texto à explicação. Essa relação não se 

dá dessa forma, porque diferiria bem da intenção primordial de uma horizontalizade 

amalgâmica dos babilaques. 

  Para além da anarco/folia caligráfica, as elaborações textuais dos 

Babilaques exalam grande liberdade. Com “olhos afiados e ouvidos agudos”, como diz 

Waly no babilaque CONSTRUTIVISTA TABARÉU16, pela “instigação”, contra a 

“ossificação”, apropria-se criativamente de suas leituras, estabelecendo uma relação 

muito fluída entre o lido e o escrito. A referência, declarada ou não, a outros textos, na 

forma de citação, paródia ou na apropriação de conceitos e expressões particulares, é 

alicerce fundamental das composições. Suas escritas não previam limites entre línguas, 

o trânsito inusitado entre português, inglês e e espanhol gera interessantes neologismos 

e sonoridades. São muitos os exemplos: “malícia against bullshitting”; “insideOutside 

outinside, os dentes do WITHIN”; “Old queen old bitty giló”, entre trantos outros. 

Raros são os totalmente em inglês ou totalmente em português. Os escritos também não 

previam limites de registro, com passagens abruptas da prosa à poesia, da poesia ao 

diário, do diário à carta, ao ensaio ao slogan publicitário. Traça-se uma transversalidade 

capaz de cortar diferentes domínios do conhecimento, da literatura à filosofia, do 

popular ao erudito, passando estrategicamente pelo pop. Não esqueçamos Oswald como 

uma das importantes referências. Localizando-se na praia da tropicália:“Quebra 

decisiva da idéia de ‘bom gosto’ e a descoberta de elementos criativos nas coisas 

consideradas ‘cafonas’ (SALOMÃO, 1998).

15 Ver anexo 2

16 Ver anexo 1



 O poeta transita com impressionante fluidez entre estilos e conteúdos raramente 

conectados com tanta maestria, passa em um pequeno trecho do íntimo do diário aos 

imperativos publicitários.  Formulações próximas da linguagem publicitária e 

corporativa dos standards da prestação de serviços aparecem repentinamente, 

encontramos enunciados como: “favor comparecer à sala de recepção”; “prestação de 

contas dos trabalhos realizados”. Esses enunciados se complementam pelo universo do 

consumo, evocado pela presença de objetos, como a superfície de uma lata de coca-

cola, os restos de uma embalagem de café, um ingresso para o Empire State, etc. É 

interessante nunca perder de vista a atualização do texto nos outros elementos de 

composição e vice e versa. 

 As paráfrases também são constantes. Em BRASILLY, temos a alusão da peça 

Seis personagens em busca de um autor de Pirandello, com a frase “X personagens em 

busca de um autor”. Certas palavras também brincam nesse sentido. Neste mesmo 

Babilaque temos um “monstruário de personagens”, em vez de mostruário. Um dos seus 

títulos é, em vez de SANTO GRAAL, SANTO GRAÁLFICO17. Encontramos também 

Olavo Biócio em vez de Olavo Bilac. Apesar da constante apropriação de suas 

referências, encontramos poucas citações declaradas. Gertrude Stein, referência que 

compartilhava com Hélio Oiticica, é a presença declarada mais repetida.

  No entanto, apesar da constante apropriação do outro, encontra-se também uma 

linguagem muito pessoal, com constantes toques de uma desleixada fala coloquial, 

próxima de uma conversa no bar, ou um diário displicente. Waly  não se furta ao uso de 

gírias, próprias do seu círculo social, a começar pelo próprio nome do experimento, 

Babilaque. Walestra e Walecture, inventadas pelo próprio, também dão esse tom muito 

pessoal. O cotidiano é muito vivo no texto. Além de saltar das páginas pelas situações, a 

bagunça do quarto, um camisa amassada, os objetos de colagem, aparece em pequenos 

relatos ou alusões. No VERTOZIGAGENS18 , ao descrever o olhar de Vertov para 

mundo diz “eu e Marta”, remetendo ao próprio ato de produção dos Babilaques em 

17 Ver anexo 3

18 Ver anexo 4



conjunto com sua companheira. Ela também aparece no LOGBOOK, onde, como num 

diário, comenta o passeio dos dois pelo Empire State.

  Permeando toda essa mistura, o leitor se depara ainda com imagens poéticas 

contundentes e originais como “a menina mete o avião nas coxas e montada galopa pelo 

parque” (SALOMÃO, 2007). A aparente displicência do texto é desmistificada em 

momentos de claro refinamento. Um momento eloquente é o  anagrama de “myself” em 

“Yes i mlsey amor fati”. Um característica dessa escrita é a constante repetição de 

palavras ou enunciados, o que pode aludir à primeira vista a um fluxo de consciência. 

No entanto, me agrada mais pensar nisso como uma estratégia de retroalimentação do 

texto em relação aos outros elementos da composição. O texto tem sua significação 

totalmente afetada pelo todo que o circunda e pelas próprias formas inusitadas que o 

compõem. Por isso, a repetição da leitura de um mesmo enunciado pode provocar 

experiências bem distintas através de um processo não analítico linear de leitura, mas de 

uma operação mais ampla, dinâmica, que comporte uma errância que vai e volta para a 

palavra, que mistura todos os elementos em jogo. Além do mais, a repetição reitera o 

caráter performativo da escrita:

“Zumthor reconhece esse elemento performativo, de modo privilegiado, no uso das repetições poéticas e 
da enumeração linguística,  sem nenhum perspectiva descritiva, que na poesia funciona na criação de um 
espaço de conexão emocional coletiva para o qual as energias vivas são absorvidas como por uma espécie 
de função fantasmática da presença. (...) Ou seja, estamos diante de um recurso poético cujo aspecto 
performativo se deve à presença produzida dentro de um corpo coletivo e com uma temporalidade própria 
que toma conta de todos os sentidos e cria uma unidade indivisível entre sentido e percepção 
sensível.” (SCHOLLHAMMER, 2007)

Se a caligrafia em páginas de caderno já esquentava o texto que historicamente a 

tipografia tratou de esfriar, a repetição parece querer aproximar ainda mais os 

Babilaques de uma temperatura oral. 

3.2 A página  

 Se procurarmos uma classificação dos Babilaques na poesia, não encontraremos 

seus elementos formais mais comuns, a estruturação em versos e estrofes.  Se quisermos 

classificá-lo em prosa, também não encontramos parágrafos que organizem um texto 

corrido. O espaço da página é explorado sem amarras convencionais. As cores vivas, a 



variação abrupta do tamanho das letras, as formas inusitadas que sangram das letras, a 

disposição anárquica das palavras, toda a plasticidade da grafia encontra na página mais 

do que um simples espaço limpo onde figurar. Os brancos e vazios da página, são 

tomados como elementos plástico e semânticos tão fundamentais quanto os elementos 

que os permeiam. 

 A página é um espaço de encontro entre palavra e desenho, restos de embalagens 

e fotografias. As suas margens são constantemente exploradas. O Z de “nitidez” sangra 

até ultrapassar a margem da página (SALOMÃO, 2007). Números e letras se cruzam e 

misturam neste espaço de abrigo do heterogêneo: o número 1 aparece saindo da letra P 

de “primeira” (Ibid). É interessante notar que mesmo a página como unidade é 

desconstruída, uma vez que encontramos no babilaque UNDER THE BARE19, por 

exemplo, uma justaposição de pedaços de folhas sobre uma folha inteira. Os diferentes 

pedaços de papel trazem diferentes formas de escrita para um mesmo espaço. Um 

pedaço de papel apresenta uma frase datilografada que é repetida em outros pedaços 

com escrita manual. A presença da palavra datilografada tenciona e reforça o caráter 

manual e pessoal da caligrafia ou o contrário, a palavra manual ressalta o caráter 

objetivo e impessoal da palavra datilografada. O choque da diferença ajuda a ressaltar 

as qualidades distintas das duas formas de escrita, que misturadas, conferem grande 

densidade à pagina, através da união do diferente. A composição retoma o embate ao 

dispor a geometria dura das linhas das tábuas de madeira junto com canetas coloridas, 

que remetem ao caráter humano, único e impreciso da escrita manual.

3.3 Os cadernos

 Os cadernos são elementos centrais das composições, os únicos que perpassam 

todas as séries de fotografias. Usualmente tomados como objetos cotidianos, 

ferramentas banais para a escrita, causam estranhamento pelas inusitadas situações em 

que são colocados. São deslocados dos seus contextos mais óbvios para aparecerem 

sobre uma folha de palmeira, pedras, um gramado vazio, a porta de um automóvel, 

panos coloridos, roupas, tábuas de madeira, ou pilhas de mais e mais cadernos. Longe 
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de serem um mero suporte para o texto, compõem a cena fotografada como personagem 

e elemento plástico fundamental. São usados ora como fundo, pilhas de caderno, ou 

capas coloridas sob um caderno que se destaca, ora como figura principal. 

 No MONDRIAN BARATO20, quatro cadernos, com capas coloridas, dois 

vermelhos, um azul e outro amarelo, compõem um quadro de blocos monocromáticos 

sobre os quais um caderno aberto é estendido. O espiral do caderno superior funciona 

como uma linha que separa uma página em branco, mais um bloco monocromático, da 

página escrita. As cores das palavras, vermelho e azul, retomam diretamente os 

cadernos de fundo, e o verde, complementar do azul com amarelo, retoma o amarelo. 

Como escritor, a relação de Waly  com o caderno poderia ser análoga à relação de 

Mondrian, como pintor, com a tela. Ferreira Gullar, na Teoria do não objeto, ajudaria a 

tornar essas relações análogas:

 “Mondrian limpa a tela, retira dela todos os vestígios do objeto, não apenas a sua figura,  mas 
também a cor, a matéria e o espaço que constituíam o universo da representação: sobra-lhe a tela 
em branco. Sobre ela o pintor não representará mais o objeto: ela é o espaço onde o mundo se 
harmonizará segundo os dois movimentos básicos da horizontal e da vertical.  Com a eliminação 
do objeto representado, a tela – como presença material – torna-se o novo objeto da pintura. Ao 
pintor cabe organizá-la, mas também dar-lhe uma transcendência que a subtraia à obscuridade do 
objeto material.” (GULLAR, 1960)

 No entanto, vale lembrar que o Mondrian aqui é um Mondrian barato. Há no 

centro da composição um texto anunciado como “Especial do Jornal do Jornal do 

Brasil” que suja toda a suposta pureza dos cadernos como blocos monocromáticos. Na 

página escrita há ainda um seta que aponta para fora do caderno. O objeto aqui se situa 

no movimento de “volta ao mundo” comentado por Oitica acima.

 O gesto de deslocar o objeto de sua função ordinária, estabelece novas relações 

entre ele e os demais objetos. O mérito de Waly nessa operação é criar uma imagem que 

valorize não só a significação do objeto deslocado, mas suas qualidades formais, como a 

geometria e a cor. A racionalidade da composição, os cadernos bem organizados, 

formando claras formas geométricas, se choca com o organicidade da caligrafia e do 

fundo rochoso em que estão colocados. O texto sobre o caderno aberto indica a 
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importância da relação entre o seu conteúdo e os objetos e cores que o circundam. 

Termina com uma frase, próxima à seta que aponta para o exterior da página, onde se 

diz: toward an outline. 

 Claramente, a escolha do caderno evoca a centralidade da escrita textual como 

tema. Sendo o caderno lugar de esboço, processo, remete ao ato mesmo de escrever, 

diferente do livro, que remete a um texto terminado. Mesmo quando não há texto, ele é 

remetido pelo branco do papel ou pelo mistério do caderno fechado. O espaço do texto 

verbal é problematizado. Os limites da folha e os espirais circundam e delimitam o 

espaço do texto, como molduras de um quadro. Mas, se por um lado, a palavra aparece 

sempre dentro do seu espaço mais convencional, o caderno, por outro lado, o caderno 

está totalmente integrado aos ambientes inusitados e ricos que o circundam. Fica 

estabelecida uma tensão entre a delimitação da página e a amplitude do espaço. A prisão 

na página, tencionada pelo fora, talvez sirva para reiterar ironicamente o quanto a 

palavra não precisa pertencer a um espaço delimitado. O leitor é convidado a rasgar 

mentalmente as margens e dissolver a palavra no espaço. Diluir as fronteiras entre o 

verbal e o visual e o objetual; entre o fixo (escrita) e o movimento (performático).

 3.4 A mise en scène 

Esse é o aspecto mais intrigante dos babilaques. A escolha das situações onde os 

cadernos são enquadrados varia entre ambientes naturais, ao ar livre, ou ambientes 

montados especificamente para a composição. Nelas, a expressão da subjetividade 

poética se choca com a concretude do espaço, dos objetos e da materialidade da imagem 

fotográfica. Há sempre um dado de espontaneidade e um dado de artificialidade 

imbricados nas composições. No KOAN, é possível perceber a mistura desses dois 

pólos. O ambiente é intencionalmente limpo. O dado de artificialidade da composição 

está numa perceptível lógica que condiz claramente com o texto, quase obviamente: 

apenas páginas em branco e lençóis lisos, de uma cor que harmoniza perfeitamente com 

a da capa, circundam o caderno, numa relação direta com o tema do budismo. No 

entanto, os lençóis encontram-se bem amassados, o que lhes confere um toque de corpo 



e de efemeridade, o dado do espontâneo. (Como reproduzir um amasso idêntico a um 

amasso recém desfeito?)

 A maravilha dos babilaques está no equilíbrio entre esses dois extremos. Não se 

trata de uma  artificialidade totalizante, de uma racionalidade controladora, como na 

poesia concreta, mas também não se chega à aleatoriedade inócua de uma busca cega 

pelo espontâneo, como se dá em alguns experimentos dadaístas. Essa linha frouxa entre 

controlar por completo ou não a significação  gera grande encanto, permite uma riqueza 

composicional que extrapola a subjetividade do autor, chocada com dados brutos. Vida. 

  Waly parece ter uma relação de encanto e inquietude com a civilização moderna 

tecnizada. O embate entre o moderno ocidental e o primitivo perpassa suas escolhas. 

Em LOGBOOK um remo de madeira se choca com o relato maravilhado sobre a visita 

ao arranha céu Empire State, com o bilhete de entrada do passeio. Em MAR... E AS 

SEREIAS DESAPARECENDO POR FALTA DE ESTÍMULOS COMERCIAIS21, a 

superfície da lata de coca cola, ou a imagem do rabo da sereia é colocado numa imagem 

diante de um céu azul e, em outra, com mesma luz e enquadramento, diante de um 

horizonte típico dos centros urbanos, repleto de prédios. Em STRIDE a palhoça sob o 

caderno indica um lugar de fala tropical, aludindo à 

“América do Sul, 

América do Sol, 

América do sal”

de Oswald de Andrade em embate com a fala sobre New York City.

 Há um trânsito e um choque entre orgânico e inorgânico, o artificial e o 

construído. A artificialidade do texto e do caderno é convidada a habitar um universo de 

grama, folhas, pedras, etc, posta em choque com a organicidade desses elementos. 

Alguns são bem simples. Parecem uma simples operação de deslocamento. É o caso do 

21 Ver anexo 7



STRIDE22. Já outros, parecem cenários cuidadosos, precisos. O caderno do 

VERTOZIGAGENS23 é colocado cuidadosamente diante de um livro sobre o Vertov com 

imagens de seus filmes. Esse arranjo, por sua vez, é disposto sobre uma bagunça tão 

rica que faz duvidar acerca de sua espontaneidade. Lá encontra-se, além de um caixote 

de maneira, típico de feira, uma panela, remos, que formam uma combinação incomum 

de objetos. Além do mais, o espaço ganha profundidade e complexidade através do 

espelho ali (cuidadosamente?) disposto. É difícil discernir fronteiras claras entre o 

forjado e o encontrado, meramente assimilado. Difícil saber se é o construtivista que 

figura sobre a bagunça ou se é a bagunça ela mesma o construtivismo. 

3.5 A fotografia

 A escolha da fotografia como suporte do experimento é crucial. A natureza 

indicial da fotografia revela um desejo de capturar o instante, fundamental para uma 

possível compreensão do s experimentos. Segundo André Bazin, no seminário 

“Ontologia da imagem fotográfica”:

“A imagem pode ser nebulosa, descolorida, sem valor documental, mas ela provém por sua 
gênese da ontologia do modelo; ela é o modelo. Daí o fascínio das fotografias de álbuns.  Essas 
sombras cinzentas ou sépias, fntasmagóricas, quase ilegíveis, já deixaram de ser tradicionais 
retratos de família para se tornarem inquietante presença de vidas paralisadas em suas durações, 
libertas de seus destinos, não pelo sortilégio da arte, mas em virtude de uma mecânica 
impassível; pois a fotografia não cria, como a arte, eternidade, ela ambalsama o tempo, 
simplesmente o subtrai à sua própria corrupção.” (BAZIN, 1991)

O cinema teria o potencial de, um pouco mais tarde, acrescentar à captura do instante, a 

captura da duração. Já na fotografia, o que existe é a inquietante presença paralisada, a 

marca de um instante como uma impressão digital. Nos Babilaques, temos o registro do 

orgânico, do corpo do texto e dos objetos. A escolha da fotografia remete à ideia de 

fixação do efêmero. Fixação desse texto corrido, despreocupado, pego em flagrante, 

desavisado. Fixação do processo, antes que se tornasse um produto final. Fixação do 

work in progress, como recusa a possibilidade de um produto final. Diz ele no 

22 Ver anexo 8
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CONSTRUTIVISTA TABARÉU24: “é da maior importância que os  babilaques não 

sejam tratados como assuntos fechados, coisas concluídas”. Vale dizer que este caderno 

está posicionado na porta de um automóvel, ou seja, basta alguém abrir a porta ou 

arrancar com o carro para que a cena seja desfeita. Essa ideia de captura do efêmero é 

claramente evocada no As mandibulas do tubarão imperialista versus sombra chinesa 

de capim caboclo - dramatização em 5 quadros em aberto, onde o que varia nos cinco 

quadros é a sombra da flor do capim, ao causar cada vez uma interferência distinta na 

imagem do avião. Outro exemplo eloquente é o do MAR... e as sereias desaparecendo 

por falta de estímulos comerciais. Ali, destaca-se a captura do que imediatamente será 

desfeito: as gotas a escorrer sobre a superfície da lata de coca-cola. 

 Outra proposição interessante advinda das propriedades da fotografia é o recurso 

da dupla exposição, concretizada no ALTERAR25  Caltdernaro ou Antiduplicadernaro. 

Esse é um dos Babilaques mais sóbrios. Nele, não há uma série de objetos misturados, 

nem uma caligrafia e cores muito variadas. O próprio texto se dá pela repetição de uma 

única palavra, “alterar”. E os desenhos, ao invés de anárquicos, se limitam a repetição 

de linhas horizontais. O fundo também é sóbrio, predominantemente preto, quase 

abstrato. No entanto, diante dessa rarefação atípica, a fotografia reage com uma dupla 

exposição, que soprepõe da cena, a outra imagem da mesma cena. Os poucos elementos 

em jogo são forçados a se duplicar. Esse gesto evidencia a importância de relação entre 

elementos nos Babilaques. O texto não vale por si, mas pela sua relação com objetos e 

espaço. 

 O desfoque é outro recursos interessante da fotografia. No babilaque KOAN, 

onde o texto evoca o tema do budismo e todos os elementos levam ao etéreo e ao 

rarefeito, a fotografia, com o desfoque, colabora para a dissolução do sentido. Sugere 

uma relação com a palavra mais como borrão do que como significação. Esse babilaque 

destaca o caráter sensível desses experimentos, expresso no desejo de se libertar do 

mero conteúdo do texto. 

24 Ver anexo 1
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 Marta Braga, companheira de Waly no período, é a fotógrafa responsável pela 

maior parte dos Babilaques. Esse dado, possivelmente desprezível, pode ajudar a situar 

esses experimentos colados à experiência íntima, cotidiana. O fato de ser sua 

companheira a fotógrafa, e não alguém chamado especificamente para isso, colabora 

para pensarmos os Babilaques como um estratégia de construção de si, uma forma de 

relacionar poesia e cotidiano, arte e vida. 

3.6 Desbordamentos
 Por que analisar algo que tem sua potência justamente na algutinação. Na 

devoração? Na digestão orgânica do diferente? Na inespecificidade da singularidade? 

Espero que as fronteiras aqui traçadas arbitrariamente (aleatórias?) sirvam, antes de 

mais nada e sobretudo, para tensionar as demarcações.  

 A radicalidade do experimento não poderia se dar sem um desbordamento do 

literário, aberto em direção a outras formas de arte, variados registros discursivos e 

apropriação de objetos variados. O poeta exilado, desterritorializado, constitui uma 

escrita babylônica, onde o próprio, o específico, não tem vez. É uma escrita fundada no 

impróprio. O encontro e apropriação constante do outro forma um todo, embora muito 

singular, mais ainda inespecífico. Nas investidas experimentas, Waly encontra a 

“Alegria dos que não sabem e descobrem”. Oswald, no Manifesto da Poesia Pau Brasil, 

declara não à especialização dos saberes, à especialização do poeta e sua apreensão por 

modelos acadêmicos prévios:

 “A volta à especialização. Filósofos fazendo filosofia, críticos fazendo crítica, 
donas de casa tratando da cozinha. 
 A poesia para os poetas. Alegria dos que não sabem e descobrem.
(...)
 Contra o gabinetismo. A prática culta da vida. Engenheiros em vez de 
juriconsultos, perdidos como chineses na genealogia das ideias.
 A língua sem arcadismos, sem erudição. Natural e neológica. A contribuição 
milionária de todos os erros. Como falamos. Como somos. 
(...)
 Nenhuma fórmula para a contemporânea visão do mundo. Ver com olhos 
livres.” (ANDRADE, 2011).



4. Inespecificidade e invenção do comum
“A saúde como literatura, como escrita, consiste em inventar um povo que falta”. 

G. Deleuze

 

 Nos Babilaques, há cruzamento de diversos meios e suportes, da escrita à 

fotografia, da instalação à performance; diversos registros de discurso, do diário ao 

publicitário, da literatura à teoria; além da conexão de diferentes regiões do mundo, do 

Brasil aos EUA. Os Babilaques são uma escrita fora de si, uma escrita lançada ao 

espaço, ao visível, às formas e às cores, à performance e ao audível, sobretudo, se 

considerarmos as Walestras ou Walecture.26  A moldura constituída pelos cadernos, ao 

mesmo tempo que reserva um espaço para o escrito, é tencionada pelo todo que os 

engloba. A moldura aparece como a fuga mesmo das molduras, da possibilidade de 

haver moldura, não apenas que distinguem o espaço da arte do espaço da vida, mas 

também as que distinguemo espaço de uma forma de arte de outra. A fala circula para 

além da língua, neste espaço de linguagens múltiplas, de choque e encontro do 

heterogêneo. Esse modo de fazer, modo de organizar a diversidade, encontra-se na 

busca de estar sempre além de categorias próprias ou fechadas, da sustentação fácil em 

um identidade que assegure um lugar específico.

  É característico das práticas artísticas contemporâneas a mistura cada vez maior 

de meios, suportes e operações muito diferentes entre si. Embora sua face mais evidente 

esteja no entrecruzamento de meios e suportes, a aposta no inespecífico encontra-se 

também no interior de uma mesma linguagem.  Assim, é capaz de desnudar a infinidade 

de possíveis, de outros que tocam e transformam uma linguagem, que desnudam seus 

aspectos mais inesperados e radicais, que ampliam limites impensáveis. Os Babilaques 

são a literatura posta em crise através do questionamento de sua especificidade, do 

disciplinar, da noção de pertencimento a uma dada forma de arte. Afirmam, justamente 

o contrário, uma positividade propositiva do não pertencimento.

  O não pertencimento, apesar do prefixo negativo que o nomeia, aparece não 

como falta ou incapacidade de pertencimento claro, mas como obscuração intencional 

da própria noção de pertencimento. Esse poeta estrangeiro em seu próprio país, preso 

26 Apresentações com slides e leituras de Waly.



pelos seus costumes, auto exilado, opta por uma escrita da esquiva, de não captura 

identitária. Os Babilaques, se considerados literatura, só o serão plenamente, ao 

refigurarem o espaço literário enquanto tal. Essa classificação só seria possível, 

portanto, através de uma abordagem do literário, não como um campo fechado, mas em 

suas conexões profundas com as demais práticas artísticas e experiências 

contemporâneas, onde, ainda, é difícil, talvez impossível ou desnecessário, distinguir as 

fronteiras entre arte e vida. É possível afirmar que essa problematização contemporânea, 

esse questionamento acerca da possibilidade de pureza identitária de uma dada forma de 

arte, ou seja do pertencimento ou da especificidade, que encontra sua potência na 

constante assimilação do outro, que encontra no outro a possibilidade de constituição de 

si, que funda sua singularidade no encontro de heterogêneos, remeta ao conceito de 

antropofagia. Vejo no encontro de diferenças, no espaço desierarquizado dos 

Babilaques, uma configuração antropofágica do mundo sensível. 

 Ao longo da história da literatura, sobretudo a partir da modernidade, sua 

especificidade é constantemente reformulada e posta em choque, assim como seus 

limites e subdivisões internas. Na poesia, Baudelaire e Mallarmé são exemplos radicais. 

O primeiro amplia os limites da lírica poética ao deixar seus versos desembocarem em 

prosa. Com a constituição de uma prosa poética, já não será mais o verso o divisor de 

águas entre prosa e poesia. O encontro com “o outro de si” que é a prosa, descentra o 

lugar do verso como marca identirária da poesia. Expõe a “vontade de crise” da poesia e 

pede novos critérios para tal classificação. No segundo, considerado por Haroldo de 

Campos o "Dante da Idade Industrial", salta aos olhos a sintonia profunda estabelecida 

entre o autor e o seu tempo. A série de mudanças fundadoras da experiência moderna, 

acaba por suscitar na literatura uma resposta estética à altura desta radicalidade de 

transformações. A reconfiguração do espaço dada pelo crescimento populacional das 

cidades, pela organização do trabalho industrial, a emergência do capitalismo, avanços 

técnicos nos meios de transporte, a velocidade dos trens e bondes elétricos, tonavam a 

vida nas cidades profundamente diferenciada a partir do século XIX. O aumento da 

circulação de mercadorias produzidas em massa, as revistas de moda, os catálogos de 

mercadorias, as vitrines, cartazes, toda a cultura do consumo oferecia uma série de 



novos estímulos estéticos e sensoriais ao sujeito observador deste século, que era 

acometido por uma circulação de imagens nunca antes tão intensa em decorrência das 

novas técnicas de reprodutibilidade, da fotografia à impressão fotográfica em jornais. 

Isso tudo sem mencionar a nova gama de opções de entretenimento, cujo maior 

expoente seria o cinema. Segundo Benjamin, Mallarmé seria o primeiro a elaborar, na 

figuração da sua escrita, as "tensões gráficas" deste período, uma vez que Um lance de 

dados27  é o primeiro poema funcionalmente moderno. Segundo o filósofo, é Mallarmé 

quem devolve a escrita para as ruas, a transforma contundentemente ao conectá-la com 

os regimes de atenção da modernidade. A escrita havia se permitido deitar-se ao longo 

dos séculos. Primeiro na forma de manuscritos elaborados na disciplina de escritores 

nas suas escrivaninhas, mais tarde no livro impresso, onde encontrou na horizontalidade 

das linhas das páginas um espaço autônomo onde pode se estabilizar. No entanto, diante 

da leitura vertical do jornal, dos anúncios e da leitura de imagens propriamente ditas, ela 

seria impelida a se erguer e os poetas a tornarem-se “expertos da grafia”. Em diálogo 

com os novos estímulos e formas de percepção do seu cotidiano, Mallarmé desenlaça 

convenções da poesia, ampliando inexoravelmente suas possibilidades: 

"Agora tudo indica que o livro, nessa forma tradicional encaminha-se para o seu fim. 
Como se vislumbrando, no âmago da cristalina construção de sua escritura 
certamente tradicional, a vera imagem do vindouro, Mallarmé no COUP DE DÉS 
reelaborou pela primeira vez as tensões gráficas do reclame na figuração da escrita 
(Schriftbild). (...) Fica assim, patente a atualidade da descoberta, daquilo que 
Mallarmé, monadicamente no mais íntimo recesso do seu estúdio, porém em pré 
estabelecida harmonia com todos os eventos do seu tempo na economia e na técnica, 
deu à publicidade. A escrita, que tinha encontrado asilo no livro impresso, para onde 
carreara o seu destino autônomo, viu-se inexoravelmente lançada à rua, arrastada 
pelos reclames, submetida à brutal heteronomia do caos econômico. " (BENJAMIN, 
2002, p. 71). 

 Neste movimento, há um entrelaçamento de poderes da letra e da imagem, através 

de uma cultura tipográfica e iconográfica. Essa cultura, segundo Rancière28, é capaz de 

embaralhar as regras de correspondência entre o dizível e o visível, próprias à lógica 

representativa. Além do mais, chega a produzir uma crucial diluição entre o que ele 

considera arte pura e arte aplicada:

27 No original Un Coup de dés, “Um lance de dados” é o título dado por Haroldo de Campos na 
sua importante tradução. 

28 RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível. 



“Embaralha também a partilha entre as obras da arte pura e as decorações da arte 
aplicada. É por isso que teve um papel tão importante - e geralmente subestimado - 
na transformação radical do paradgima representativo e nas suas implicações 
políticas. Penso principalmentem seu papel no movimento Arts and Crafts e todos 
seus derivados (Art Decó, Bauhaus, construtivismo) em que se definiu uma ideia do 
mobiliário - sentido amplo- da nova comunidade, que também inspirou uma nova 
ideia de superfície pictural como superfície de escrita comum.” (RANCIÈRE, 2009)

 Eis um exemplo vigoroso de estilhaçamento do específico da literatura. Em 1987, 

Mallarmé não só mina separeções claras entre o visual e o verbal, como conecta sua 

poesia às manifestações formais que extrapolavam o campo estritamente artístico, como 

cartazes publicitários, jornais, etc., questionando a própria possibilidade de 

determinação precisa deste campo. Na década de 1920 no Brasil, as experiências de 

artistas plásticos, poetas, romancistas e críticos modernistas, desde a Semana de Arte 

Moderna ao Manifesto Antropófago, encontram pontos de contato no desejo de romper 

as fronteiras de gêneros e disciplinas. Nesse sentido, houve uma intensa investida no 

intercâmbio estético entre artes e letras. A busca por uma escrita da simultaneidade e da 

sinestesia conectava essas práticas com o condensamento da experiência urbana e 

desafiava a especificidade dos campos artísticos. No modernismo brasileiro Oswald 

aparece como uma das figuras centrais desse desejo de alargamento ou desfacelamento 

mesmo do campo literário:

“Temos o primeiro caderno do aluno de poesia Oswald de Andrade (1927), 
concebido como caderno escolar, misturando desenhos e poemas; O perfeito 
cozinheiro das almas deste mundo, diário coletivo em que Oswald e os amigos que 
se reuniam numa garçonnière misturavam colagem, desenhos, poemas, bilhetes, etc.; 
a prosa antropofágica de Serafim Ponte Grande (1933), que extrapola o espaço físico 
do texto intervindo no copyright: ‘Direito de ser traduzido, reproduzido e deformado 
em todas as línguas” (GERHEIM, 2008, p. 50)

 Enquanto a imagem pictórica se textualizava, na busca de romper com o 

naturalismo, a produção textual, na busca de efeitos sinestésicos, introduzia artifícios 

sonoros e o visuais, com o intuito de refletir uma sensualidade mais próxima da 

realidade urbana. Segundo Schollhamer:

“É importante destacar que o intercâmbio entre as artes visuais e os poetas 
brasileiros, enquanto durou o movimento modernista, foi relevante por motivos que 
iam além do mero interesse de inovação estilístico e expressivo. Juntos, eles 
partiram para uma revalorizacão da iconografia nacional, buscando elementos 
constitutivos para dar expressão genuína à identidade brasileira numa linguagem tão 
moderna quanto universal e, ao mesmo tempo, arcaica,  primitiva e nacional. Nesta 
ambiguidade criativa, o movimento modernista se orientava, por um lado, pela 
vontade de transgressão da tradição e, por outro, pelo desejo de remissão e redenção 
do passado.” (Schollhamer, 2007, p. 110-111). 



 Esses movimentos traçados pelo grupo dos antropófagos, na pintura de Tarsila 

do Amaral, como na escrita de Oswald, encontram ressonância nos Babilaques de Waly. 

O artista, no intercâmbio entre imagem e texto e na mescla de objetos muito diversos, 

conecta seu discurso com uma iconografia ao mesmo tempo, por um lado, moderna e 

urbana e, por outro, primitiva e propriamente nacional. Como em alguns exemplos já 

citados no capítulo anterior, AS MAND´IBULAS DO TUBARÃO IMPERIALISTA 

VERSUS SOMBRA CHINESA DE CAPIM CABOCLO29 mostra essa dualidade. Nele, o 

avião do “tubarão imperialista” é colocado debaixo da sombra de uma árvore, sobre 

tecidos de cores vivas. Assim como BRASILLY, onde português e inglês se misturam 

indistintamente, tem o caderno colocado sobre as cores azul e amarela que remetem a 

bandeira nacional. Ainda, os temas de seiva e metrô, no TRYING TO GRASP THE 

SUBWAY GRAFFITTI’S MOOD30, coabitam o mesmo espaço, onde fios de algo como 

metal ou aço e restos de fruta sobre uma lata se cruzam. Para finalizar os exemplos, a 

própria mistura de uma caligrafia despojada e infantil com uma tipografia dura de 

palavra digitada em UNDER DE BARE TREE31 representa essa icnonografia que mescla 

algo de primitivo com uma imagem moderna e internacional.

 Nos Babilaques, figura uma literatura imiscuída no mundo. As fronteiras entre o 

mundo autônomo que seria a obra e o mundo exterior onde ele é lida e sentida, são 

manchadas. Vale citar: “Escrever é um caso de devir, sempre inacabado, sempre em via 

de fazer-se, e que extravasa qualquer matéria vivível ou vivida. É um processo, ou seja, 

uma passagem de Vida que atravessa o vivível e o vivido.” (DELEUZE, 2011, p.11). A 

“passagem de Vida” no processo de escrita dos Babilaques está escancarada na 

impossibilidade mesmo de distinguir o processo de escrita da escrita acabada naquelas 

folhas onde não se sabe o que é rascunho ou rasura e o que é acabamento. Parece que há 

uma revelação no processo na escolha de exibir um work in progress ao invés de um 

produto acabado. Essa, e algumas outras escolhas, fazem com que o texto se instaure 

numa zona conturbada, de indistinção entre a realidade e a literatura. Ao suspender as 

29 Ver anexo 2

30 Ver anexo 10

31 Ver anexo 5



formas de identificação entre a literatura e a realidade onde é produzida, as potências de 

cada pólo perfazem um rico intercâmbio. Os dados documentais, como o ingresso do 

Empire State e a embalagem usada de café, são a marca de uma realidade que ilumina-

se a partir do texto inventado, encontra lugar no universo artificial ficcionalizado. O 

texto, por sua vez, mescla sem demarcações prévias o relato do vivido com o lido e o 

inventado. O documental confere um ar de realidade à ficção, assim como a ficção 

sustenta o documental na “realidade” que cria, lhe dá um chão. No cerne desta 

indistinção está a indistinção entre o que é arte e o que não é arte. Essa mistura esquisita 

entre elementos ultra cotidianos e texto literário, entre diário e formulação poética, tem 

um potencial transformador, capaz de questionar os hábitos de observação e 

experimentação da arte. Latente nessa zona nebulosa, está a afirmação de que qualquer 

vida ou evento pode ter lugar na arte. Nas misturas e composições imprevisíveis e 

inclassificáveis, o dado político consiste na construção de um “cenário de igualdade”. 

Desfaz-se hierarquias entre o que é representável e o que não é. Esse democrático 

desmantelamento hierárquico, acontece desde literatura moderna quando autores 

passam a investir em microeventos, deixando de lado a necessidade de elaborar uma 

trama tradicional. Dessa forma, uma autora como Virginia Woolf, questiona a “tirania 

da trama” e, ao apresentar recortes de vidas de pessoas quaisquer, cria uma “grande 

democracia dos eventos” (RANCIÈRE, 2009). Rancière comenta a derrocada do regime 

de representação na modernidade, que é essencialmente hierárquico. Neste sistema, há 

uma seleção distintiva do que pertence ou não a ele. Em entrevista recente diz:

“Nele, um sujeito pode inclusive definir uma forma artística: no mundo clássico 
tínhamos a tragédia para os nobres e a comédia para as plateias populares, por 
exemplo. Meu argumento é que a modernidade estética, ao romper com esse 
universo representativo hierárquico, oferece uma definição da arte como mundo 
autônomo mas também, ao mesmo tempo, postula a arte como um espaço 
desierarquizado, aberto a qualquer um e no qual não há separação rígida entre 
formas artísticas.”32

 Os Babilaques se encontram justamente nesse movimento de desierarquização 

onde não há distinções claras entre as formas artísticas, daí a dificuldade em considerá-

los simplesmente como poemas visuais. A recepcão desses experimentos, não deve se 

ater, tampouco, a busca por significações objetivas. Encontram-se também no 

32 RANCIÈRE, Jacques. Forma de vida: Jacques Rancière fala sobre estética e política.



movimento de autonomização da arte, no qual   deixa-se de tecer o elo entre forma e 

conteúdo através de relações de necessidade: 

“Essa igualdade de indiferença é consequência de uma opção poética: a igualdade de 
todos os temas, é a negação de toda a relação de necessidade entre uma forma e um 
conteúdo determinados. Mas esta indiferença, o que é ela senão a igualdade de tudo 
que advém numa página escrita, disponível para qualquer olhar? Essa igualdade 
destrói todas as hierarquias da representação e institui a comunidade dos leitores 
como comunidade sem legitimidade, comunidade desenhada tão somente pela 
circulação aleatória da letra.” (Rancière, 2005, p. 19)

 Ainda nesse sentido desierarquizador, é possível pensar a relacão dos Babilaques 

com o espectador. Waly não busca prever a significação que os Babilaques deveriam 

produzir no espectador. Desde a escolha do nome do experimento, a intenção é 

proporcionar uma experiência aberta, onde o espectador seja tão autor como o autor e o 

autor tão espectador quanto o espectador. Dentre as qualidades da palavra babilaque, 

Waly destaca que “Dispara diversos sentidos embutidos em seu interior”; “carrega, 

portanto, possibilidades virtualmente infinitas” (SALOMÃO, 2007, p. 22). Não bastava 

uma palavra com significado dado, uma vez que nem mesmo o autor previa o que o 

experimento deveria significar. Os Babilaques e a pequena produção crítica do Waly  à 

respeito, fazem supor um processo de criação totalmente aberto ao novo, sem um ponto 

de chegada previsível, ou seja, aberto à ignorância do próprio autor. O poeta se lança ao 

desconhecido ao romper os limites estabelecidos da poesia e testar o seu texto em 

contextos novos. Essa forma de relação horizontal entre autor e espectador, ação e 

contemplação contém em si um potencial crítico. Rancière:

“Pois em todas essas performances busca-se unir o que se sabe ao que se ignora, ser 
ao mesmo tempo performers a exibirem suas competências e espectadores ao 
observarem o que essas competências podem produzir num contexto novo, junto a 
outros espectadores. Os artistas, assim como os pesquisadores, constroem a cena em 
que a manifestação e o efeito de suas competências são expostos, tornados incertos 
nos termos do idioma novo que traduz uma nova aventura intelectual. O efeito do 
idioma não pode ser antecipado. Ele exige espectadores que desempenhem o papel 
de intérpretes ativos, que elaborem sua própria história. Uma comunidade 
emancipada é uma comunidade de narradores e tradutores.” (2012, p. 25)

 Essa inquietação de espectador/autor, ignorante do seu próprio feito aparece em 

constantes  passagens e interrogações. No CONSTRUTIVISTA TABARÉU33, onde diz 

que “é da maior importância que babilaques e walestra não sejam tratados como 

assuntos fechados, coisas concluídas”, também demonstra a tentação de cair em 

33 Ver anexo 1



caminhos mais fáceis e dominadores. Diz “É sempre mais tentador se empenhar em 

algo familiar. Porque se preocupar34  em achar o que todos de antemão já conhecem 

como achado? O já familiar. O já codificado.” Em outro Babilaque, este é apenas uma 

página de caderno solta35, encontra-se a inquietação deste lugar ambíguo autor/

espectador. Ele diz: “Just listen. Rewind and listen to your work.” Na mistura anárquica 

entre números, palavras datilografadas, caligrafias coloridas e desenhos, ele repete de 

maneira aleatória e incessante os seguintes enunciados: “to the beginning” e “buscamos 

otra cosa”. Essa leitura sem fim nem começo convida autor e espectador a um constante 

recomeço e ressiginificação, não devemos tomar um sentido encontrado como o sentido 

do texto, o que se busca é sempre outra coisa. Ele pergunta ainda: “where is my 

home????”. Ele, que deixou sua casa para se destinar ao eixo Rio São Paulo e agora 

deixa sua língua materna para aprender e se expressar em inglês na Babylon36, reflete na 

sua arte um prática do não pertencimento. Os Babilaques se perguntam where is my 

home???? ao constituírem uma prática que extrapola o abrigo seguro do campo 

literário. 

 Encontra-se nessas práticas do não pertencimento, de novas formas de 

organização do heterogêneo na arte, a revelação de novas possíveis formas de 

organização da sociedade. Funda-se a imagem de uma comunidade onde o comum tem 

seus laços no inespecífico. Dessa forma, neste questionamento da ideia de arte como 

portadora de uma especificidade, reside um potencial político da arte. “As práticas 

artísticas são ‘maneiras de fazer’ que intervém na distribuição geral das maneiras de 

fazer e nas suas relações com maneiras de ser e formas de visibilidade.” (Rancière, 

2005, p. 17). O sentido convencional de arte política costumava denotar, por parte do 

artista o desejo de expor injustiças e afirmar reformas sociais. Em um contexto artístico 

não representativo, onde já não se busca prever o efeito da obra sobre o espectador, 

sobretudo, porque não se prevê mais um público homogêneo, a definição de arte política 

34 Tento reproduzir o grifo e destaque de coloração do original. Em todo o caso, é possível 
conferir no anexo 1.

35 Ver anexo 11

36 Como Oiticica, grande amigo, temporário vizinho e colaborador batizou Nova York naquele 
período. 



é mais fugidia. Para Rancière, o modelo mais interessante “parece ser aquele no qual a 

arte não é apenas um meio para transmitir noções sobre a vida, e sim uma forma de vida 

ela mesma.”37  Ele exemplifica esse desejo com Vertov (cineasta devorado por Waly no 

VERTOZIGAGENS38). Esse cinema, ao invés de tentar representar a sociedade 

comunista, procura constituir em si um laço comunitário. “É uma arte que se pensa 

como capaz de criar, por sua prática, o tecido de novas formas de vida.”39. É nesse 

sentido que agia Hélio Oiticica, como demonstra claramente a seguir: "São dirigidas aos 

sentidos, para através deles, da percepção total, levar o indivíduo a uma supra-sensação, 

ao dilatamento de suas capacidades sensoriais habituais, para a descoberta do seu centro 

criativo interior, da sua espontaneidade expressiva adormecida, condicionada ao 

cotidiano." (OITICICA, 1986, p. 52). Essa é precisamente a forma de agir dos 

Babilaques, no encontro de heterogêneos, no convívio iconográfico entre o urbano 

moderno e o natural, orgânico e primitivo,  no cruzamento d línguas e fronteiras, Waly 

não se propõe a representar algo. Diz ele “Com BABILAQUES surta outra 

realidade40, que é a de assumir por inteiro a visão de MULTILINGUAGEM.” Dessa 

forma, os Babilaques não representam uma sociedade, mas criam uma reconfiguração 

da partilha do sensível que apresenta uma forma de organização do comum, uma forma 

de vida nova que implica novos possíveis.

 Segundo Garramuño, em suas reflexões sobre as práticas do não pertencimento 

na arte contemporânea: “Para além do questionamento do ‘meio específico’, essas 

práticas questionam a especificidade do sujeito, do lugar, da nação e da língua”. Ao que 

Roberto Esposito acrescenta: “Não é o próprio, mas o impróprio - ou, mais 

drasticamente, o outro - o que caracteriza o comum. Um esvaziamento parcial ou 

integral da propriedade em seu contrário. Uma desapropriação que investe e descentra o 

sujeito proprietário e o impele a sair de si mesmo. A se alterar. (...) Não se encontra 

senão esse vazio, essa distância, esse estranhamento que os faz ausentes de si mesmos”. 

37 RANCIÈRE, Jacques. Forma de vida: Jacques Rancière fala sobre estética e política. 

38 Ver anexo 4

39 mesma entrevista. 

40 Grifo meu. 



Há, nesses movimentos da arte, o desmantelamento da ideia do próprio como idêntico a 

si mesmo. Não mais o próprio que se diferencia do outro. O inespecífico revela a 

artificialidade e fragilidade dos específicos forjados, o que se aplica tanto à categorias 

da arte, como literatura, ou classificações outras, como nacionalidade: 

“Talvez não seja necessário reter a categoria de campo para pensar a literatura 
contemporânea fora de si, atravessada por forças que a descentram e também a 
perfuram, sendo elas essenciais para uma definição dessa literatura que não pode 
nunca ser estática, nem sustentar-se em especificidade alguma. (...) essa ideia de 
zonas imaginadas ou virtuais pode abrigar um resto de amparo para imaginar 
coletividades ou comunidades que são anteriores e se contrapõem às autorizadas 
pelo nacionalismo ou pelo capitalismo, e que podem encontrar nos estudos 
comparados o espaço produtivo do qual emergir, desmontando a restrita 
continuidade da tradição nacional e a opressiva relação entre literatura e 
território.” (Garamuño, 2014, p. 44)

 As práticas do não pertencimento, ao questionarem a especificidade das artes, 

remetem ao conceito de antropofagia, ao questionar a especificidade de uma cultura. 

Tanto o não pertencimento, como a antropofagia, encontram no outro, não aquilo que se 

diferencia do eu, ou do específico, mas  uma substância passível de constituir a si. A 

retomada do pensamento Oswaldiano pelo antropólogo Viveiros de Castro torna patente 

a atualidade desse pensamento filosófico muito aproveitado sensivelmente por diversos 

artistas que o tomaram como referência. Segundo o antropólogo:

“Descartes nos ensinou, a nós modernos, a dizer, ‘eu penso, logo existo’, - a dizer, 

portanto, que a única vida ou existência que consigo pensar como indubitável é a minha 

própria -, o perspectivismo ameríndio começa pela afirmação duplamente inversa: ‘o 

outro existe, logo pensa’. E se esse que existe é outro, então seu pensamento é 

necessariamente outro que o meu. Quem sabe até deva concluir que, se penso, então 

também sou um outro. Pois só o outro pensa, só é interessante o pensamento enquanto 

potência de alteridade. O que seria uma boa definição de antropologia. E também uma 

boa definição de antropofagia, no sentido que este termo recebeu em certo alto 

momento do pensamento brasileiro, aquele representado pela genial e enigmática figura 

de Oswald de Andrade: ‘Só me interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do 

antropófago.’ Lei do antropólogo.” (2008, p. 162)

 Viveiros segue a entrevista, na qual afirma que “O perspectivismo é a retomada 

da antropofagia oswaldiana em novos termos” (Ibid, p. 164), declarando seu 



desconforto com o preceito de que para afirmar o outro, é preciso negar o eu. Ele sugere 

como emblemática do pensamento moderno ocidental, essa formulação. Essa é a base 

do conflito contemporâneo no que tange o reconhecimento dos direitos indígenas. Os 

índios, inevitavelmente, ao entrarem em contato com a nossa cultura, modificam seus 

hábitos e sua aparência e acabam, por isso, sendo taxados pejorativamente de 

inautênticos. Viveiros de Castro nos lembra que é falso o problema da autenticidade: 

“Não há culturas inautênticas, pois não há culturas autênticas”. E derruba 

definitivamente o problema ao afirmar que se haveria uma única cultura capaz de 

autenticidade, seria a do homem branco ocidental. Afinal, a autenticidade é mais do que 

uma invenção da metafísica ocidental, é o seu fundamento:

“(...)entenda-se, é o conceito mesmo de fundamento, conceito arquimetafísico. Só o fundamento 
é completamente autêntico. Pois o Autêntico é o avatar do Ser, uma das máscaras utilizada pelo 
Ser no exercício de suas funções monárquicas dentro da onto-teo-antropologia dos brancos. Que 
diabo teriam os índios a ver com isso?” (Ibid, p. 170)

 Por outro lado, declara amor ao “pensamento de um outro que afirma a vida do 

outro como implicando um outro pensamento” (Ibid, p. 150). Trata-se do pensamento 

indígena, que se identifica radicalmente com o sentido da antropologia do Viveiros e da 

antropofagia de Oswald. Ele termina a entrevista concluindo a familiaridade política e 

poética da antropofagia com o perspectivismo ameríndio, sendo ambos situados na 

mesma linha de combate contra a sujeição cultural da América Latina aos paradigmas 

europeus e da religiosidade cristã e pela indistinção entre índios e não índios. Mas, 

encontram-se sobretudo, pela incorporação da alteridade como potência de constituição 

do eu. 

 A contundência do Manifesto Antropófago ainda hoje reside na importância da 

desconstrução do pensamento identitário ocidental. A rica dialética entre o primitivo e o 

moderno, o nacional e o cosmopolita, a apreensão do outro como traço contitutivo é o 

que tange os Babilaques na década de 1970 e muitas das releituras contemporâneas. 

Não cessam de surgir associações com a antropofagia na produção cultural brasileira. 

Para citar alguns exemplos: na dácada de 1980, João Ubaldo retoma a figura do 

antropófago no livro Viva o povo brasileiro; o manifesto foi tema da XXIV Bienal de 

São Paulo em 1998; em 2002 houve uma exposição organizada por Jorge Schwartz 



chamada Da antropofagia à Brasília. Mais recentemente, a artista Adriana Varejão tem 

apresentado obras que remetem ao tema. Vale considerar, contudo, que o contexto de 

saberes e poderes em que as obras são realizadas, acaba por remodular as implicações 

da antropofagia. Segundo Schollhammer:

“Se para Oswald, a antropofagia era a expressão de uma vitalidade de uma cultura nacional 
híbrida na incorporação de impulsos diversos da cultura indígena, africana e européia, ela 
reaparece no contexto do tropicalismo como emblema da sensualidade, do afeto e da experiência 
comunitária em relação ao outro, esse outro podendo ser mesmo um estranho, separado por 
barreiras amorosas, sociais, raciais ou culturais.” (SCHOLLHAMMER, 2007, p. 206).

 A experiência singularizada que os Babilaques proporcionam é, no entanto, 

desprovida de amarras à noções de pertencimento ou identidade. O singular está em 

relação constitutiva com o outro ou os outros. Tendo em vista que uma possível 

pergunta de fundo para a arte política é: o que constitui uma comunidade? O questionar 

das formas de pertencimento, do próprio e do específico,  que os Babilaques trazem em 

sua constituição lhes dão um sentido político ancorado na antropofagia. Se pensarmos a 

arte não como pedagogia, explicação ou mera representacão do mundo, podemos 

encontrar nas práticas artísticas uma reconfiguração do mundo sensível. Nesse sentido, 

uma revolucão formal pode significar uma “repartição política da experiência 

comum” (RANCIÈRE, 2012). No caso desses experimentos, penso que abrem um 

espaço fértil para o comum, onde já não são as características próprias, específicas, que 

definem esse comum, ou essa comunidade, que passa a ser definida justamente pela 

constituição de um espaço de abertura ao outro. Os Babilaques, na sua inespecificidade, 

propiciam imagens de comunidades onde o comum não se sustenta por essência ou 

identidade. A desconstrucão do próprio é o que conjuga essa forma de comunidade. O 

comum é caracterizado pelo impróprio, ou mesmo pelo outro. A liberdade contagiante 

dos Babilaques nas misturas as mais imprevisíveis justificadas sob a “bandeira 

ilógica” (ANDRADE, 1991, p. 290) se inscreve na “antropofagia brasileira de letras”41 

como mais uma bomba de efeito amoral lançada sobre as balizas da cultura ocidental.

41 Como a coluna dos antropófagos aparecia no jornal “Diário de São Paulo” em 1929, a partir 
do quinto número.



5 Conclusão 

O primeiro livro de Waly Salomão, lançado em 1972, tem o seguinte prefácio:

Viva a Banda Viva 

Do Brasil

Alimento para 

As novas gerações

Por ocasião das 

Retrospectivas

Da semana de Arte

Moderna de 22

Um livro prospectivo

Incremento para as

Novas gerações

(SALOMÃO, 2014, p.15)

1972. A ocasião era o cinquentenário da semana de arte moderna de 1922. Esse 

lançamento inaugural de sua produção artística colocava a questão: o que há de 

retrospectivo e o que há de prospectivo na sua criação? Mesmo que de maneira 

negativa, o ponto de referência do retrospectivo estava dado: o modernismo brasileiro 

da década de 20. Já o ponto de chegada do prospectivo não se anuncia para além do 

desejo de tocar as novas gerações. O sentido do prospectivo, evidentemente, não 

poderia seguir um rumo definido. Seria construído, ao longo de sua produção, de 

maneira experimental, com o devido rigor errático imprescindível à qualquer 

experimentação. Chegado o texto às novas gerações, caberá a nós interpretar o que se 

deu de novo em sua poesia. Desconfio, em primeiro lugar, de uma oposição clara entre 

o retrospectivo e o prospectivo. Essa primeira impressão, que espero ter destrinchado ao 

longo dos capítulos, é que o novo advém da devoração de um passado. O novo aqui 

atualiza esse passado e o relança para o futuro. Dessa forma, os Babilaques, ao 

remeterem, em sua constituição, de maneira muito original, ao conceito de antropofagia, 

são esse entrelaçamento entre o retrospectivo e o prospectivo. 



Procurei, no primeiro capítulo, traçar a trajetória do retrospectivo à atualidade da 

criação dos Babilaques. Espero ter demonstrado como a antropofagia surgiu na década 

de 1960 como nova saída para impasses desgastados. Em um espaço de ação dominado 

pelas díades engajados/alienados, nacional/estrangeiro, erudito/popular, arcaico/

moderno, a antropofagia introduzia uma nova forma crítica e criativa de se posicionar 

frente questões estéticas, políticas e comportamentais. 

Já no segundo capítulo espero ter conseguido tensionar qualquer linha de fronteira entre 

os elementos os mais diversos que se encontram nos Babilaques. Espero que tenha 

ficado claro que todos os elementos se contaminam horizontalmente. Criam um 

complexo heterogêno desierarquizado, fundado no inespecífico, de modo que desnudam 

a infinidade de possíveis, de outros que tocam e transformam uma linguagem, revelam 

seus aspectos mais inesperados e radicais. Apresentam, ainda, possibilidades infinitas e 

labirínticas de leitura, que deixam a cargo do espectador, assumido como participante 

ativo, em relação desierarquizada com o autor, a criação de sentido. 

No terceiro capítulo, finalmente, pretendi demonstrar o dado prospectivo dos 

Babilaques. São prospectivos na medida em que inauguram novas possibilidades de 

vida, através da maneira particular com que são capazes de reorganizar a partilha do 

sensível. O questionar das formas de pertencimento, do próprio e do específico, que os 

Babilaques trazem em sua constituição lhes dão um sentido político ancorado na 

antropofagia. Encontra-se nessas práticas do não pertencimento, de novas formas de 

organização do heterogêneo na arte, a revelação de novas possíveis formas 

de organização da sociedade. Funda-se a imagem de uma comunidade onde o comum 

tem seus laços no inespecífico.
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ANEXO 1 - CONSTRUTIVISTA TABARÉU



ANEXO 2- AS MANDÍBULAS DO TUBARÃO IMPERIALISTA VERSUS SOMBRA CHINESA DE 
CAPIM CABOCLO - dramatização em 5 quadros em aberto



ANEXO 3- SANTO GRAÁLFICO



ANEXO 4-  VERTOZIGAGENS



ANEXO 5- UNDER THE BARE



ANEXO 6- MONDRIAN BARATO



ANEXO 7- MAR... 
E AS SEREIAS DESAPARECENDO POR FALTA DE ESTÍMULOS COMERCIAIS



ANEXO 8- STRIDE



ANEXO 9- ALTERAR



ANEXO 10- TRYING TO GRASP THE SUBWAY GRAFFITTI’S MOOD



11- Sem título


