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“PISAR A TERRA”: ESPACIALIDADE TROPICAL E SUBTERRÂNEAS NA ARTE 
BRASILEIRA NOS ANOS 60/70 

 
André Luiz Masseno Viana (UZH) 

 
 
RESUMO: Através da ênfase da obra do artista plástico Hélio Oiticica na proposição de “pisar 
a terra”, pode ser entrevisto o desejo de uma grande parcela de artistas dos anos 60/70 
interessada na abordagem do “solo brasileiro”, isto é, dos eixos ético e artístico pertencentes à 
cultura em questão, porém indo mais além da superfície deste terreno ao buscar discursos 
espaciais silenciados durante o processo de construção das narrativas oficiais e, portanto, 
hegemônicas. Neste artigo, sustento que o ato de “pisar a terra” promovido por certas produções 
artístico-literárias do período se tratava de um movimento de avanço para dentro dos substratos 
socioculturais brasileiros, no intuito de chegar à condição subterrânea de uma cultura, opondo-
se por conseguinte ao discurso oficial empreendido pelo Estado vigente, marcado pela coesão e 
coerção das manifestações públicas sobre diversidade e liberdade política, cultural e social. 
Partindo destes pressupostos, entrevê-se uma arte brasileira que discute a espacialidade tropical 
brasileira como terreno composto por uma genealogia sem origem, cujos movimentos de 
construção, desmontes e deslocamentos rechaçam qualquer discurso essencialista de uma 
“identidade espacial/cultural brasileira”, por sua vez constantemente móvel, residual e impura. 
Além da instalação ambiental Tropicália e do texto-manifesto “Subterrânia” – ambos de Hélio 
Oiticica –, cito como exemplos a cenografia de Lina Bo Bardi para a peça teatral Na Selva das 
Cidades, encenada pelo Teatro Oficina (1969), para o qual foi criado um espaço cênico 
composto por restos de uma construção e que era destruído diariamente durante o espetáculo; a 
obra literária Panamérica (1967) de José Agrippino de Paula, repleta de imagens de 
fragmentação e dissolução espacial do solo em que pisam os personagens; os escritos de 
Rogério Duarte, reunidos na coletânea Tropicaos.  
 
Palavras-chave: arte brasileira; Hélio Oiticica; anos 60/70; literatura brasileira. 
 

 

“A pureza é um mito” – assim escreveu Hélio Oiticica na parte superior da parede de 

um dos Penetráveis pertencentes à instalação ambiental Tropicália (1967), cuja materialidade 

composta por elementos baratos e populares se apresenta como evocação artística a uma suposta 

espacialidade tropical, isto é, a uma condição de impermanência advinda do trânsito de diversos 

substratos sociais, históricos e culturais. Na obra de Oiticica, o visitante sai da posição de 

observador para tornar-se participante, sendo convidado a adentrar-se na instalação para 

percorrer descalço um caminho feito de areia e pedras de brita. Segundo o artista, “o ambiente 

criado era obviamente tropical, como que num fundo de uma chácara, e, o mais importante, 
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havia a sensação de que se estaria pisando a terra” (OITICICA, 2009, p. 50). De acordo com 

Hélio Oiticica, Tropicália foi a primeira tentativa consciente de impor uma imagem “brasileira” 

ao contexto das vanguardas e das manifestações da arte nacional de seu tempo (OITICICA, 

2008, p. 99). O artista investiu numa espacialidade tropical fundada na ressemantização dos 

materiais “tipicamente” nacionais ou considerados clichês de “brasilidade”, como, por exemplo, 

a folhagem verde das plantas suculentas, os papagaios e o tecido colorido de padrões florais 

(conhecidos popularmente como pano de chita). Tais materiais não são rechaçados, porém 

utilizados como elementos primordiais para acionar tanto uma mítica dos trópicos quanto a 

espacialidade tropical com seus agentes.  

A necessidade de criar um ambiente obviamente tropical surgiu juntamente com o 

desejo de que Tropicália fosse uma experiência que retomasse a sensação de pisar o solo, por 

sua vez resultante da deambulação frequente de Hélio Oiticica pela favela, que lhe oferecia a 

vivência de “estar pisando a terra” novamente (OITICICA, 2008, p. 101). Através dessa 

experiência tátil do pisar, Tropicália propõe ao público uma participação ativa, que ele seja uma 

presença importante para o funcionamento de uma obra em que a intervenção corporal é 

imprescindível para a criação de experiências e conexões com o espaço. O contato do sujeito 

com a terra surge como ponto de referência à (re)tomada da convivência intensa entre o sujeito e 

o ambiente. Pisar descalço um caminho feito de areia e pedra seria uma estratégia de 

(re)encontro sensorial com o espaço e de seu (re)conhecimento a fim de indagar de que é 

composto o solo histórico e cultural em que se pisa.  

Através da ênfase de Oiticica na proposição de “pisar a terra”, pode ser entrevisto o 

desejo de se chegar à uma condição subterrânea da cultura nacional e que irá atravessar o 

percurso do artista a partir de então, elucidando este desejo em diversos escritos pertencentes ao 

período de transição entre as décadas de 60 e 70. A subterrânea – além de ser uma alternativa 

terminológica à denominação underground, que estava bastante atrelada ao debate 

contracultural estadunidense – apresenta-se como espaço composto por substratos culturais 

historicamente silenciados ou usurpados no território nacional. Entretanto, para (re)volver essa 

camada (sub)cultural sem cair no gesto essencialista da busca de um espaço original, é 

necessário levar em conta a alteridade como um confronto imprescindível, e que pode ser 

acionado por meio da instauração de uma postura artística situada na afirmação da impureza 

enquanto condição inerente às trocas culturais. 

Vejamos, por exemplo, o texto-manifesto “Subterrânia”, redigido por Hélio Oiticica em 

Londres em 21 de setembro de 1969, e no qual argumenta que “Tropicália é o grito do Brasil 

para o mundo – subterrânea do mundo para o Brasil” (OITICICA, 1969). O texto surgiu dois 

meses após o astronauta Neil Armstrong pisar o território lunar em 20 de julho. Na versão 

manuscrita, há um desenho situado entre o título e o texto, e composto por pontilhados entre os 

quais é inserido um cabeçalho: na extrema esquerda, está o nome da cidade em que o texto foi 
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escrito e logo abaixo o nome do artista; e na extrema direita, a data de escrita do texto, seguida 

do sobrenome do artista. Os pontilhados formam o que seriam, ao mesmo tempo, sutis linhas 

horizontais que intercalam com os dados do cabeçalho acima mencionado, e um desenho que 

remete a três pequenos redemoinhos que, unidos entre si, se assemelham a uma nebulosa ou a 

um conjunto de nuvens vistas do alto. Essa imagem parece corroborar com uma das passagens 

em que Hélio Oiticica afirma: “eu sou o astronauta o Brasil é a lua cuja poeira mostrar-se-á ao 

mundo sublixo” (OITICICA, 1969). Hélio Oiticica incorpora o acontecimento da chegada do 

homem à Lua para criar uma equivalência com a sua condição de artista brasileiro morando em 

território londrino e mirando o Brasil à distância. Hélio equivale-se ao astronauta sobre um 

terreno (re)descoberto e empoeirado que, ao ser pisado, levanta partículas que se propagam pelo 

entorno. O manifesto de Hélio reivindica uma ultrapassagem de um território nebuloso e árido a 

fim de alcançar a camada subterrânea da cultura nacional, ganhando-se distância, portanto, de 

um lócus (seja este cultural, artístico ou geográfico) para então submergir afetivamente sobre 

aquele. Para atingir ao subterrâneo local, é necessário pisar a sua terra, porém sem desconsiderar 

a importância de seus estudos à distância, de confrontá-la com tantos outros registros culturais 

considerados estrangeiros, mas que, de fato, são agregados e apropriados durante as trocas 

locais.  

Ademais, há um duplo movimento nesta estratégia de pisar o terreno subterrâneo, que 

seria não somente de recuperar os substratos culturais soterrados, mas também de reconhecer a 

presença da subterrânea no próprio indivíduo (neste caso, o artista) que revolve tais territórios, 

verificável na sentença “embaixo da terra/ longe do falatório/ dentro de você” e na passagem 

“longe dos olhos – perto do coração: ou da cor da ação: debaixo da terra como rato de si 

mesmo: RATO é o que somos símbolo flama”. 

Estar “debaixo da terra como rato de si mesmo”, seria, portanto, incorporar a condição 

de um roedor de sobras, de elementos descartados e aterrados pelo tempo, tanto na esfera 

sociocultural quanto no âmbito do sujeito; em suma, chafurdar em si o que resta da cultura da 

(sub)terra. No gesto de (re)descoberta de sei e de uma cultura, é possível vislumbrar a busca de 

éticas de vida alternativas perante os padrões socialmente normativos de produção, eficiência e 

operância. 

A proposta ético-estética de Oiticica não era uma gesto isolado, porém compartilhado 

por certa parcela de artistas que, naquele período, estavam também interessados em “pisar a 

terra” para, assim, entrar em contato com uma cultura subterrânea brasileira. Eles propunham ir 

mais além da superfície das narrativas hegemônicas a fim de se aprofundar seja no resgate de 

substratos culturais silenciados ou na denúncia das práticas de silenciamento. Como alguns 

exemplos artísticos dessa abordagem, e salvaguardando suas peculiaridades, apontarei a seguir a 

colaboração entre Lina Bo Bardi e José Celso Martinez Corrêa na montagem teatral Na Selva 
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das Cidades (1969), o texto-relato “A grande porta do medo” (1968), de Rogério Duarte, e o 

livro Panamérica (1967), de José Agrippino de Paula. 

 

Lina Bo Bardi e José Celso Martinez Corrêa – Na Selva das Cidades (1969) 

A estreia em setembro de 1969 de Na Selva das Cidades, de Bertold Brecht (1923), 

marca uma ruptura no elenco do Teatro Oficina. Na montagem de José Celso Martinez Corrêa, a 

Chicago de 1912 da peça brechtiana é transposta para a São Paulo de 1968, quando o Brasil era 

regido pelo governo militar. A encenação incorporava signos visuais pertencentes à cidade 

paulistana do período, situada entre a tomada da rua pela manifestação estudantil, que faziam 

passeatas contra o regime autoritário, e a implementação do discurso visual ditatorial, que se 

promovia por meio do investimento em obras monumentais, como a construção de grandes 

viadutos (LIMA, 2007, p. 39). São Paulo estava se tornando uma metrópole afetada pela 

chegada de campesinos que, movidos pela busca de oportunidades de trabalho, se deslocavam 

para as áreas periféricas da cidade. Lina Bo Bardi resolveu criar para o palco um ringue de 

boxe, que era o cenário predominante da montagem. Além disso, acumulava-se em cena 

elementos aleatórios que, em sua maioria, eram retirados do lixo e dos restos de obras públicas 

pelas quais passava a cidade paulistana – no caso, a construção do Minhocão no Bexiga, bairro 

sede do Grupo Oficina. Conforme relatado por José Celso no texto do programa da peça teatral, 

“[..] o teatro está que é um lixo fantástico. Um caos absoluto. Não se tem por onde passar. 

Entulho, lixo, folhas, cheiro de peixe podre” (CORRÊA, 1998, p. 139). Ao optar pelo uso das 

sobras encontradas na rua, a cenógrafa trazia à cena elementos de fácil reconhecimento para a 

plateia e que lhe aproximavam à realidade circundante, gerando, segundo Evelyn Furquim 

Werneck Lima, uma crítica ao mundo do consumo (LIMA, 2007, pp. 37-8). A peça era 

constituída por 11 rounds; no fim de cada um deles, e sob o comando de José Celso, que gritava 

“quebra!”, os móveis e os adereços eram destruídos pelos atores em cima do ringue. A peça 

desenvolvia um movimento entrópico crescente, até chegar ao instante de destruição do próprio 

ringue, conforme declara o diretor: “No final, os atores estão tirando o chão do teatro e 

chegando na terra” (CORRÊA, 1998.).  

A montagem era uma aposta em novos rumos estéticos e existenciais para o Teatro 

Oficina, de uma investida em voos mais radicais tanto sobre a relação com o espaço cênico 

quanto sobre as possibilidades de novas formas de diálogo com a plateia naquele ano de 1969:1 

																																																													
1 Cabe lembrar que, desde a montagem em 1967 da peça teatral O rei da vela, de Oswald de Andrade, o 
grupo Oficina foi se direcionando a um posicionamento cada vez mais crítico acerca da instituição teatral 
e seus agentes, culminando com a montagem de Na selva das cidades, quando então surgiu uma reflexão 
arguta sobre o exercício da função artística e a transição para modelos diversos de produção e encenação 
teatrais: 

O próprio tipo de representação que estamos fazendo agora, em que repetimos 
 todas as marcações, todas as falas, está ultrapassado. Melhor seria que a 
 representação se modificasse cada vez que fosse levada. Eu gostava muito mais 
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É o fim definitivo de um certo tipo de teatro e um mergulho 
arqueológico no trabalho do Oficina: quebrar tudo, virar a mesa, 
espatifar as cucas e se preparar para destruir dez anos de “Oficina”, 
que ameaça se transformar em instituição. Quebrar tudo e se preparar 
para aceitar o desafio que é agora, e não em 1964 (CORRÊA, 1998, p. 
142).  
 

Para Zé Celso, o “mergulho arqueológico” é a oportunidade de repensar a ética do 

artista e reformular os modos de intervenção artística no contexto contemporâneo, composto por 

um âmbito cultural fragilizado devido ao acirramento das práticas censora e coercitiva, então 

respaldadas pela instauração do AI-5 no ano anterior. A ação de “quebrar tudo” configurava-se 

como estratégia de provocação ao espaço da arte como instituição e, ao mesmo tempo, como 

exercício de (auto)crítica perante o momento vigente, que estimulava o autocontrole, a 

vigilância e o auto-comedimento sobre o fazer artístico e a conduta de vida. 

 

Rogério Duarte – “A grande porta do medo” (1968) 

“A grande porta do medo” é um texto-relato de Rogério Duarte escrito em 1968, porém 

publicado somente 45 anos depois na coletânea Tropicaos (2003). O tema central é a tortura 

sofrida por ele e seu irmão, Ronaldo Duarte, após serem detidos, em 04 de abril de 1968, 

durante uma missa de sétimo dia na Candelária, Rio de Janeiro, em memória do estudante 

Edson Luís da Silva Couto.2 Rogério e Ronaldo permaneceram oito dias em poder dos militares, 

sob o peso das torturas física e psíquica.  

Em certo sentido, o texto aponta uma espacialidade subterrânea sombria, que seria 

àquela onde as práticas de tortura eram exercidas silenciosamente nas dependências dos 

equipamentos públicos, ou em imóveis alugados para tal intento, enquanto uma nação tropical 

progressista e desenvolvimentista ia sendo difundida pelo discurso nacionalista.3 Para evadir-se 

do sofrimento da tortura, o narrador Rogério tenta idealizar um espaço tropical. Contudo, essa 

idealização não consegue ser plena, já que a experiência da tortura e a presença dos discursos 

																																																																																																																																																																																			
 da Selva nos ensaios quando os móveis eram todos quebrados mesmo, quando, 
 no fim, o cenário estava destruído. Em virtude de estarmos presos a uma 
 estrutura comercial, tivemos que criar uma “embalagem” para a peça, 
tornando-a mais vendável (CORRÊA, 1998, p. 150).		

2 O estudante foi morto em 28 de março de 1968 por um tiro a queima-roupa disparado por um policial 
militar durante o protesto estudantil contra a demora no término das obras no Restaurante Calabouço, 
além do aumento dos preços de sua refeição, já que era o ponto central de alimentação dos estudantes no 
Rio e onde também funcionava o Instituto Cooperativo de Ensino. Para uma análise mais aprofundada 
sobre as relações entre o relato autobiográfico de Rogério Duarte e a experiência da tortura, cf. 
MASSENO, 2015. 
3 Rogério Duarte e seu irmão foram umas das primeiras figuras públicas a recorrer aos meios de 
comunicação de massa para declarar que foram vítimas de tortura. A declaração pública ocorreu em 14 de 
abril de 1968, resultando em uma matéria no Jornal do Brasil, no momento em que a repressão ainda não 
estava totalmente “oficializada” pelo Ato Institucional nº 5 (AI-5), outorgado somente em dezembro do 
mesmo ano durante o governo do General Costa e Silva.		
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oficiais parecem assombrar, através de uma rede imagética associativa e incontrolável, o espaço 

de um suposto refúgio nos trópicos:   

[...] sempre o sonho de uma banda militar [...]. Quero me lembrar da 
prisão e o meu cuidado viaja para a Bahia. Tenho chegar ao escuro do 
cubículo e chego ao verde praial do Brasil. Me lembro de Nando, Dedé 
Conceição e Judith. Ou erro em todas as balas em direção ao papa-
capim. Cacau Petróleo e Paulo Afonso, são riquezas da Bahia, para a 
Bahia. Governar em Juracy vamos votar. Os silogismos sempre mais 
perfeitos dos jingles das campanhas eleitorais (DUARTE, 2003, p. 33). 

 
Entrevê-se na passagem acima um espaço tropical, repleto de uma discursividade 

ufanista disseminada em propagandas políticas e empreendimentos nacionais, e que contamina 

as lembranças pessoais do narrador, sejam as mais prazerosas, sejam as indesejáveis resultantes 

da tortura. Ocorre um movimento cíclico em que as recordações pessoais acabam por retornar 

ao contexto nacional, que, por sua vez, remetem aos acontecimentos privados, e assim 

sucessivamente. Logo, “A grande porta do medo” oferece uma visão diversa da subterrânea, que 

neste caso não seria o território de uma contracultura a ser resgatada, mas sim um espaço oficial 

a ser denunciado e onde o nacionalismo exerceria a sua faceta mais sombria, de caráter opressor 

e punitivo sobre os comportamentos desviantes. No texto de Rogério Duarte, a subterrânea não 

é o espaço de vozes plurais silenciadas, mas efetivamente terreno de produção de silenciamento 

da plurivocidade, abrangendo impunemente todo o território latino-americano, dominado pelo 

silêncio forçado e impedido de reconhecer as vozes de protesto:  “O corpo de Ronaldo era 

golpeado e nós estávamos em algum ponto da América Latina” (DUARTE, 2003, p. 43). 

A partir das obras artísticas analisadas até aqui, pode-se entrever a espacialidade 

tropical composta por vários tipos de subterrâneas e muitas vezes conflitivos entre si: a 

subterrânea pode ser tanto a evocação da insurreição (contra)cultural como ato de 

reconhecimento em si de traços não conformes com o quadro social vigente; em outras 

instâncias, a subterrânea pode ser o território onde ocorrem práticas coercitivas de 

aniquilamento do sujeito. No entanto, a espacialidade tropical pode apresentar uma subterrânea 

incapturável e que se resvala de qualquer definição – como ocorre com a obra literária 

Panamérica (1967), de José Agrippino de Paula. 

 

José Agrippino de Paula – Panamérica (1967) 

O romance de José Agrippino de Paula – que tem o subtítulo de epopeia – é considerado 

um dos principais representantes do movimento tropicalista no campo literário. Na realidade, é 

sabido que Panamérica surgiu antes mesmo do tropicalismo musical; trata-se de uma obra 

literária fundamental para refletir, por exemplo, o seu impacto produzido nas canções do 

compositor Caetano Veloso, que, juntamente com Gilberto Gil, se consolidaria como um dos 

mais importantes porta-vozes da Tropicália na esfera musical. 
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A narrativa de Panamérica estabelece-se por meio de um discurso em primeira pessoa, 

proferido por um narrador multifacetado e completamente absorto no universo da cultura de 

massa estadunidense, levando-o a conviver intensamente com as estrelas míticas do cinema e do 

show business hollywoodianos. O universo narrativo é caótico e destituído de lógica no 

encadeamento dos acontecimentos, beirando a um imaginário semelhante ao produzido pelas 

experiências lisérgicas. Ao longo da narrativa, há uma menção recorrente à figura de Marilyn 

Monroe, com quem o narrador mantém relações afetivo-sexuais. Em certa passagem do 

romance, o narrador relata o momento em que um moderno carro prateado rompe o piso de 

vidro de uma plataforma sobre a qual ele e Marilyn se encontravam:  

O braço de Marilyn escorregou nas minhas mãos e ela continuou se 
desculpando de não permanecer ao meu lado, e inclinou o corpo na 
direção da escada e se desprendeu de mim e partiu veloz descendo a 
escada. O automóvel prateado e aerodinâmico mantinha a cabeça 
elevada e estava na plataforma de cima. O automóvel prateado deslizou 
da plataforma e caiu com um estrondo. Eu desviei o corpo e o 
automóvel prateado passou veloz ao meu lado. O solo de vidro fendeu 
com a queda do automóvel prateado e subiu para cima. Ao longe 
Marilyn Monroe deslizou no solo de vidro e todas as plataformas se 
fraturaram em desordem. Eu ouvi o grito de Marilyn Monroe e a queda. 
As amplas plataformas se fendiam e desabavam umas sobre as outras. O 
solo de vidro se fraturou e eu ouvi o ruído estridente de estilhaços de 
vidro se fragmentando, o solo se fechou sobre mim, e eu caí deslizando 
no solo em movimento (PAULA, 1967, p. 74). 
 

Há um chão de vidro feito em estilhaços e que parecem abrir um abismo sem fim no 

qual Marilyn e o narrador caem. Esse chão móvel, fragmentado, remete a um solo abismal que 

jamais se encerra sobre si mesmo.  

Entre as obras aqui abordadas, talvez a de Agrippino seja a menos utópica e otimista, já 

que o espaço tropical em Panamérica é formado por uma cultura oficial completamente 

alicerçada sobre os produtos culturais massivos estrangeiros, sem que haja uma referência a 

traços culturais considerados “nacionais”, ou no mínimo pertencentes a um suposto clichê da 

cultura tropical brasileira. Argumento que, no caso de Panamérica, “pisar a terra” tropical é por 

os pés sobre um solo frágil prestes a romper-se, confirmando uma subterrânea de vazio abismal, 

um buraco sem fundo por onde caem também os produtos e os estilhaços de uma cultura4 em 

um contínuo movimento de queda livre.  

Em Panamérica, a afirmação de que a pureza é um mito parece reverberar tanto na 

cultura oficial globalizada quanto na subterrânea abismal. Todavia, não é possível apreender as 

peculiaridades da impureza da subterrânea da obra de Agrippino, já que, a meu ver, Panamérica 

estaria menos interessada em demarcar as fronteiras entre pureza e impureza, entre cultura e 

																																																													
4 Com a expressão “estilhaços da cultura” me refiro ao estudo pioneiro de Evelina Hoisel sobre a obra de 
José Agrippino de Paula na década de 1980, quando Panamérica ainda não recebia o reconhecido 
interesse por parte do âmbito acadêmico nacional. Cf. HOISEL, 1980. 
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contracultura, do que ressaltar a “pisada em falso”, a queda livre sempre presente no desejo de 

(re)pousar os pés sobre a espacialidade tropical, uma queda sempre inevitável em um território 

para além de toda cultura oficializada. E para além de uma subterrânea, argumento que 

Panamérica é uma superterrânea, algo que constitui a espacialidade tropical sobre um estado de 

explosão e excesso; uma superterrânea que incorpora também o abismo da subterrânea, que faz 

as vezes de elemento desestabilizador e recorrente noinstante em que a narrativa parece sugerir 

a instauração de uma determinada ordem espacial e dos acontecimentos. 

 

Comentários finais 

A título de conclusão, argumento que, a partir de um breve panorama de determinadas 

manifestações artísticas ocorridas durante os últimos anos de 1960, o exercício crítico aqui 

proposto foi o de apontar, de modo breve e sucinto, a subterrânea como o espaço do impuro na 

cultura e história nacionais, cuja condição não essencialista é trazida à tona por meio de 

procedimentos de convivência entre os traços subterrâneo e estrangeiro – no caso de Hélio 

Oiticica, a afeição à cultura das favelas e sua permanência no território londrino sob a condição 

de “exilado”; na colaboração entre Lina Bo Bardi e Zé Celso, o estabelecimento de um diálogo 

com a peça teatral brechtiana e a apropriação do lixo da cidade paulista; em Rogério Duarte, a 

busca por uma figuração do espaço tropical por meio da ressemantização da experiência da 

tortura; em José Agrippino de Paula, a evocação às estrelas da cultura de massa estadunidense 

em prol de uma Panamérica estilhaçada. Reconhecer o solo histórico-cultural em que se pisa é 

fazer um movimento em direção a um “debaixo da terra”, porém sem descartar a apropriação 

crítica das superfícies alheias e, também, sem desconsiderar as “pisadas em falso” inevitáveis 

nessa abordagem sobre as (sub)culturas das terras do sul,5 exigindo uma recusa a qualquer 

espécie de demarcação binária e peremptória das fronteiras entre a cultura e a subcultura, entre o 

local e o global, que são bastante porosas e cambiantes. Portanto, “pisar a terra” surge como 

gesto de reconhecimento artístico das subterrâneas, para assim propor uma reflexão crítica 

acerca dos modelos de produção artístico-conceituais fomentados pela cultura vigente.  
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