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RESUMO 

 

LIMULJA, Anita Juliene Lins Rocha. Arte Contemporânea como investigação histórica: a 
produção de Cildo Meireles. 2016. 148f. Dissertação (Mestrado em Artes). Programa de Pós-
Graduação Interunidades em Estética e História da Arte, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2016.  
 

O presente trabalho se propõe a refletir sobre a Arte Contemporânea como objeto de 

investigação histórica a partir da análise da obra do artista brasileiro Cildo Meireles (1948-). 

Para tanto, buscamos situar a produção do artista enquanto evidência histórica tanto do 

processo de constituição da linguagem artística, quanto do contexto social e político mais 

amplo no qual emergiu. Ao longo da pesquisa, analisamos os modos pelos quais o artista 

dialoga com a história, seja por meio da formulação de intervenções diretas na sociedade, seja 

por meio de reconfigurações das leituras hegemônicas sobre o passado.  

 

 

Palavras-chave: Arte Contemporânea, História, Memória, Documento Histórico, Cildo 

Meireles. 

  



 
 

ABSTRACT 

 
LIMULJA, Anita Juliene Lins Rocha. Arte Contemporânea como investigação histórica: a 
produção de Cildo Meireles. 2016. 148f. Dissertação (Mestrado em Artes). Programa de Pós-
Graduação Interunidades em Estética e História da Arte, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2016.  

 

The present study aims at reflecting on contemporary art as an object of historical research by 

analysing the work of the Brazilian artist Cildo Meireles (1948-). Therefore, we seek to 

situate the production of the artist as historical evidence both of the process of constitution of 

artistic language and of the broader social and political context in which it emerged. In the 

course of the research, we have analysed the ways in which the artist establishes a dialogue 

with history, whether through the development of direct intervention in society or by 

reconfiguring the hegemonic readings about the past. 

 

Keywords: Contemporary Art, History, Memory, Historical Document, Cildo Meireles. 
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APRESENTAÇÃO 

 

As revisões historiográficas levadas a cabo especialmente a partir de meados do século 

XIX objetivaram desenvolver investigações que superassem os limites previstos pelas 

concepções da história tradicional, restritas às esferas institucionais e oficiais. Com elas, o 

campo de pesquisa se expandiu vertiginosamente, e o que antes não era considerado objeto de 

investigação histórica passou a ser perscrutado enquanto tal, culminando na busca por 

diversos tipos de vestígios produzidos não somente pelas elites mas por todas as demais 

camadas sociais.  

Tal revolução documental caracterizou-se pela ampliação da concepção de documento 

com a adoção de indícios de diversas naturezas, produzidos intencionalmente ou não e que, 

postos em confrontação com os discursos hegemônicos formalizados por meio da linguagem 

escrita – privilégio de poucos –, permitiram subsídios para a constituição e o fortalecimento 

de uma pluralidade de perspectivas de análise. Tidos não mais como matéria inerte, neutra ou 

isenta, os documentos passaram a ser problematizados levando-se em conta o contexto em 

que foram produzidos e as intermediações pelas quais passaram. A investigação desses novos 

objetos históricos resultou em um interesse pelo campo artístico, mais notoriamente 

pesquisado por historiadores europeus a partir de 1980. 

Neste trabalho apresentamos reflexões sobre as relações possíveis entre arte e história 

a partir da análise da obra do artista contemporâneo brasileiro Cildo Meireles (1948-). Para 

tanto, investigamos a trajetória desse artista considerando sua produção enquanto objeto e 

sujeito histórico, submetida a certos condicionamentos e capaz de apontar indícios do 

processo de formação do panorama artístico e social brasileiro a partir da década de 1960. 

Além dos trabalhos artísticos são analisados textos, manifestos, entrevistas e revistas 

produzidos por Cildo Meireles. Esse conjunto de materiais importa na medida em que permite 

acessar intenções e motivações do artista presentes nos processos de criação, que por vezes 

não estão explicitadas na formalização final das obras. 

O diálogo com a produção de outros artistas eventualmente foi efetivado com o intuito 

de ampliar a compreensão sobre o campo de referências e as possibilidades de produção e 

recepção da obra que caracterizaram o contexto no qual Cildo Meireles estava imerso. Longe 

de pretender definir estilos e tendências artísticas que forçosamente generalizariam 

especificidades ao homogeneizar processos criativos díspares, bem como evitando estabelecer 

traços quaisquer de inventividade, originalidade e autoria – conceitos que vêm sendo 

sistematicamente problematizados pelas vanguardas desde o final do século XIX –, 
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recorremos à produção de outros artistas e seus desdobramentos conceituais apenas como 

materiais que auxiliam no entendimento mais amplo do tecido cultural em análise. 

O primeiro capítulo se detém sobre os condicionamentos sociais nos quais Cildo 

Meireles estava imerso e com os quais foi possível se tornar um artista, ou seja, um sujeito 

histórico passível de elaborar comentários do contexto social através de sua produção 

artística. A despeito de as questões formais não se encontrarem separadas dos assuntos sociais 

abordados, intentamos aqui destacar, sobretudo, os embates travados especificamente no 

interior da linguagem artística que, por vezes, em leituras anacrônicas, passam despercebidos. 

Buscamos investigar quais possibilidades de configuração artística Cildo Meireles encontrou 

e quais foram as contribuições que deixou na história da arte.  

No segundo capítulo analisamos parte significativa das obras produzidas pelo artista 

durante o regime militar instaurado no Brasil entre 1964 e 1985, ampliando, deste modo, a 

compreensão de alguns dos nexos efetivos que tiveram lugar nas várias dimensões sociais 

produzidas nesse período. Selecionamos e analisamos uma série de obras que explicitamente 

tratam das questões relativas à supressão dos direitos civis imposta pelo Estado. Ao driblar a 

censura e a repressão política o artista se utiliza de dados históricos e sociais na própria 

composição das obras, dando a entrever aspectos sobre o período que de outro modo não 

poderiam ser apresentados. Nesse sentido, são comentários insubstituíveis, que operam por 

meio de ferramentas distintas daquelas proporcionadas pela linguagem verbal ou escrita, 

desdobrando-se em leituras da história sob uma perspectiva peculiar.  

O terceiro e último capítulo é dedicado a um conjunto de obras do artista cujo tema 

identificamos como sendo um objeto histórico por excelência. São trabalhos que tomam de 

empréstimo desde acontecimentos históricos pontuais e emblemáticos até teorias e 

metodologias historiográficas, além de processos acerca da tessitura da memória individual e 

coletiva, bem como a apropriação da prática de arquivamento e documentação. O passado 

histórico é então tido como matéria-prima que, numa fusão de linguagens, passa a agregar 

releituras tanto através de uma revisão das leituras históricas anteriormente atribuídas ao 

assunto tratado, como por meio da reconfiguração dos modos de apresentação, alterando 

substancialmente, também, a recepção da história. 
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INTRODUÇÃO 

 

Diálogos entre arte e história 

 

Quero algum dia que cada trabalho seja visto 

não como um objeto de elucubrações esterilizadas, mas 

como marcos, como recordações e evocações de 

conquistas reais e visíveis (MEIRELES, 1970). 

 

A produção do artista contemporâneo Cildo Meireles analisada aqui enquanto objeto 

histórico nos possibilitou a abordagem de três eixos interligados que separamos apenas com o 

intuito de serem melhor compreendidos: (1) a história da arte com a qual Cildo Meireles se 

deparou e na qual interveio substancialmente, permitindo-nos entrever os embates e as 

transformações que conformaram a linguagem artística; (2) a história do contexto social em 

que as obras foram produzidas sob a perspectiva do artista, expressa em sua produção; e (3) a 

história como objeto artístico, ou seja, o emprego de dados históricos na composição de obras 

de arte. Assim, parte das obras analisadas foi selecionada não só porque apresenta aspectos de 

seu tempo – configurando aquilo que denominamos de evidências históricas, intrínsecas a 

todas as produções humanas –, mas também por indicar reflexões sobre o processo de 

elaboração relativo à produção de leituras sobre o passado. São trabalhos artísticos que 

propõem reconfigurações inauditas ao manejar versões oficiais da história largamente 

difundidas, fomentando assim, a nosso ver e a seu modo, uma espécie de revisão 

historiográfica.  

O início da trajetória artística de Cildo Meireles se deu pouco depois da instauração do 

golpe militar em 1964 e se desenvolveu ao longo de todo o período compreendido pelo 

regime ditatorial. Assumindo um posicionamento de combate direto, especialmente nos anos 

mais violentos, entre 1968 e 1973, a variada produção do artista recebeu frequentemente 

leituras superficiais que a reduziram a mero reflexo da sociedade subjugada ao estado de 

exceção. Algumas dessas análises compreendem as obras como simples receptáculos de 

conteúdos extraídos do contexto político que, traduzidos de forma mecânica para a linguagem 

plástica, funcionariam como espécies de panfletos políticos. Vistos sob tal perspectiva, os 

trabalhos artísticos perdem o potencial polissêmico próprio de todas as produções simbólicas 

e passam a operar como ilustrações de discursos elaborados em outras esferas e linguagens. 

Conforme comenta o crítico de arte Felipe Scovino: 
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Cildo não se preocupa com rótulos, categorias ou discursos redutores sobre 
sua obra, que muitas vezes são forçosamente praticados por curadores e 
críticos ao, por exemplo, comparar sua obra com uma possibilidade real e 
concreta de leitura política contra a ditadura no Brasil. [...] Seu trabalho já 
foi interpretado como “arma contra a ditadura” e “arte política”, para 
citarmos os mais corriqueiros. Porém não podemos confundir essa visão 
deturpada com uma obra que gera certa disposição estratégica para produzir 
uma força de deslocação que põe o indivíduo no centro político da obra. 
(SCOVINO, 2009, p. 13) 

 

Buscando alternativas que desvinculassem a produção artística de Cildo Meireles da 

lógica empobrecedora que a coloca enquanto simples estetização da política, apontamos para 

seu aspecto político no sentido mais amplo, inerente não apenas às obras explicitamente 

políticas mas a toda e qualquer obra artística. Isto porque consideramos que as escolhas 

levadas a cabo pelo artista, que vão desde a seleção de um assunto a ser perscrutado e o modo 

com que isso se efetivará até os materiais empregados, bem como os espaços em que serão 

apresentados, entre outros elementos constitutivos de um trabalho artístico, configuram 

necessariamente posicionamentos políticos, posto que estão permeados de intenções que se 

desdobram em recortes nunca imparciais, inevitavelmente implicados em campos de disputa 

de forças sociais. 

 Nesse sentido, concordamos com a afirmação de Scovino (2009) de que o aspecto 

político, no caso de Cildo Meireles, está relacionado sobretudo à forma com que o artista 

convoca o espectador, que deixa de ocupar um lugar passivo de apreciador para ser 

requisitado enquanto coautor da obra. Em algumas de suas propostas, se não houver a 

participação ativa do espectador, a obra não acontece. Foram várias as concepções formuladas 

ao longo da história da arte a respeito dos modos de participação do espectador. 

Especificamente, algumas das previstas por Cildo Meireles estão diretamente relacionadas à 

intenção de, a um só tempo, questionar as acepções tradicionais artísticas e formular 

estratégias de oposição ao regime militar. Por isso, ao contrário do que aponta Scovino 

(2009), consideramos sim que algumas das obras do artista possam ser entendidas como 

“arma contra a ditadura”, na medida em que, mesmo operando em uma dimensão utópica, têm 

em seu cerne a formulação de táticas reais contra ela, driblando a censura e a repressão 

impostas pelo regime militar.   

Os vários sentidos que cada obra pode abarcar não residem exclusivamente no período 

histórico em que surgiu. Estarão sempre em relação com o tempo de quem com elas se 

depara. Há, portanto, um dado de historicidade inerente tanto à produção artística quanto à sua 

recepção, independentemente de estarem ou não fazendo referência direta ao seu contexto 
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histórico. Os entrelaçamentos entre arte e história receberam diversos matizes ao longo do 

tempo, e as revisões historiográficas têm cada vez mais considerado o campo artístico como 

importante objeto histórico que, investigado por teorias-metodológicas específicas e 

confrontado com outros tipos de evidências históricas, enriquece a pesquisa sobre o passado 

histórico com materiais que de outro modo não seriam acessados1.  

Sobre as transformações inerentes à escrita da história, Peter Burke sintetiza: 

 
Desde os tempos de Heródoto e Tucídides, a história tem sido escrita sob 
uma variada forma de gêneros: crônica monástica, memória política, tratados 
de antiquários, e assim por diante. A forma dominante, porém, tem sido a 
narrativa dos acontecimentos políticos e militares, apresentada como a 
história dos grandes feitos de grandes homens – chefes militares e reis. Foi 
durante o Iluminismo que ocorreu, pela primeira vez, uma contestação a esse 
tipo de narrativa histórica (BURKE, 2010, p. 15). 

 

A ênfase dada aos assuntos políticos e militares foi retomada no século XIX pelo 

historiador alemão Leopold von Rank (1795-1886), que, mesmo tendo se interessado por 

assuntos socioculturais, excluiu esses temas da abordagem histórica. Autor da famosa frase 

“os fatos históricos tal qual eles se apresentaram”, Rank foi um dos fundadores do 

Historicismo, teoria que desembocou na elaboração da escrita da história a partir de 

pressupostos orientados pelo cientificismo positivista. No bojo da profissionalização do 

historiador e da consolidação da história enquanto campo de conhecimento autônomo, alguns 

aportes teóricos foram erigidos com o objetivo de alcançar o grau e o tipo de cientificismo 

difundido nas demais áreas do saber, especialmente as experimentais como as biológicas.  

Instaurou-se assim a busca pela reconstituição do passado tal qual ele se deu por meio 

da aplicação de metodologias que prometiam eliminar todo e qualquer fator subjetivo do 

processo de construção do conhecimento, como se entre o passado e a escrita da história 

houvesse uma correspondência mimética. Pretendia-se, desse modo, chegar a verdades 

absolutas que, atestadas por documentos, se imporiam como irrefutáveis. A aparente 

imparcialidade na escrita da história escamoteava os interesses conservadores veiculados por 

uma perspectiva que legitimava e fortalecia a manutenção da estrutura social vigente. Os 

temas circunscritos às esferas institucionais, pautados pelo uso de documentos 

                                                
1 As relações entre arte e história assumiram diversos contornos, e uma abordagem dialética sobre elas pode 
auxiliar na compreensão dos diferentes lugares que as artes ocuparam nas sociedades, ampliando o entendimento 
sobre as mesmas. Como exemplifica Peter Burke: “De acordo com um guia contemporâneo de etiqueta, os 
retratos do rei Luís XIV da França expostos no palácio de Versalhes deveriam ser tratados com o mesmo 
respeito que se mostraria ao rei, se ele próprio estivesse na sala onde se encontravam os retratos. Os espectadores 
não tinham permissão para ficar de costas para essas imagens.” (BURKE, 2004, p. 74). 
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exclusivamente oficiais e essencialmente escritos, propagavam a glorificação da fundação dos 

Estados nacionais, limitando-se aos assuntos relativos à sucessão eclesiástica e dinástica, 

assim como à narrativa heroica das batalhas militares travadas ao longo dos séculos. 

Impunha-se, assim, a versão da história contada pelos vencedores. 

Contrapondo-se a tais paradigmas, os historiadores passaram a formular teorias-

metodológicas que levassem em conta dimensões sociais outras, como a economia e a cultura, 

bem como que considerassem as demais parcelas da população2. Como explicita Jacques Le 

Goff, fazia-se necessária a produção de uma: 

 

História econômica, demográfica, história das técnicas e dos costumes, não 
apenas história política, militar, diplomática. História dos homens, de todos 
os homens, não unicamente dos reis e dos grandes. História das estruturas, 
não apenas dos acontecimentos. História em movimento, história das 
evoluções e das transformações, não história estática, história quadro. 
História explicativa, não história narrativa, descritiva – ou dogmática (LE 
GOFF, 1988, p. 38). 

 

A consideração de que, embora o passado seja imutável, a leitura que se faz dele é 

sempre uma construção permitiu aos historiadores tecer reflexões sobre a variedade de 

elaborações na escrita da história. Nesse sentido, a adoção da produção artística enquanto 

documento histórico enriqueceu a investigação sobre o passado, uma vez que o caráter 

polissêmico da obra de arte corroborou com as tentativas de suspensão dos automatismos 

deterministas que explicavam com precisão a totalidade de um dado acontecimento histórico. 

Perscrutar a obra de arte como objeto histórico contribuiu, também, para o reconhecimento de 

uma multiplicidade maior de vozes que teceram comentários sobre seu contexto e que, por 

meio de linguagens outras que não somente a escrita – nem sempre acessível a todas as 

camadas sociais e a todas as sociedades –, enriquecem a análise do passado acrescentando 

perspectivas outras. Como bem explicita o autor: 

 

A história nova ampliou o campo do documento histórico; ela substituiu a 
história de Langlois e Seignobos, fundada essencialmente nos textos, no 
documento escrito, por uma história baseada numa multiplicidade de 

                                                
2 A oposição aos preceitos veiculados pelo Historicismo se consolidou com a formulação de outras perspectivas 
teóricas de investigação sobre o passado. O Materialismo Histórico de meados do século XIX, a Escola dos 
Annales, de 1929, e a chamada História Nova, iniciada na década de 1960, trouxeram as principais revisões 
historiográficas. Guardadas as especificidades de cada uma e as divergências que travaram entre si, destacamos 
que em comum voltaram-se contra o cientificismo positivista, especialmente ao propor análises de longa 
duração, em que estruturas passaram a ser analisadas em detrimento de eventos fatuais, assim como 
apresentaram interesse pelas demais camadas sociais, adotaram documentos não oficiais de diversos tipos e 
negaram o paradigma que girava em torno das grandes narrativas. 
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documentos: escritos de todos os tipos, documentos figurados, produtos de 
escavações arqueológicas, documentos orais, etc. Uma estatística, uma curva 
de preços, uma fotografia, um filme, ou, para um passado mais distante, um 
pólen fóssil, uma ferramenta, um ex-voto são, para a história nova, 
documentos de primeira ordem (LE GOFF, 1988, p. 28). 

   

As concepções sobre aquilo que poderia ser considerado documento e fonte histórica, 

portanto, se ampliaram substancialmente, fazendo-se necessária a formulação de 

metodologias de pesquisa voltadas para as especificidades de cada tipo. A abordagem dessa 

multiplicidade de objetos históricos também se beneficiou com o maior diálogo travado com 

outras ciências, como a antropologia e a geografia. Especificamente o diálogo com as artes 

não apenas culminou na adoção de obras de arte como documentos históricos, mas também 

estimulou reflexões sobre a relação entre ficção e realidade presente em toda elaboração da 

escrita da história. 

O historiador Adam Schaff, ao perpassar brevemente por interpretações divergentes 

tecidas a respeito de um mesmo evento histórico, a saber, a Revolução Francesa, aponta para 

a inviabilidade de se lograr uma leitura única e estática sobre o passado. Ao discutir a relação 

entre objetividade e subjetividade na construção do conhecimento histórico, o autor coloca: 

 
Mas se não é esse o caso, se admitindo a probidade subjetiva dos sábios e 
dos seus esforços intelectuais, estará Clio verdadeiramente no seu lugar entre 
as musas das ciências, não será preciso arrumar a história entre as artes e 
deixar de lhe aplicar os critérios científicos? (SCHAFF, 1995, p. 66) 

 

Para o autor, o caráter científico da história não exclui a assunção de aspectos 

subjetivos em seu processo de elaboração. O desejo positivista por uma produção da história 

pautada somente em pressupostos objetivos visa alcançar uma verdade absoluta sobre o 

passado. Em contrapartida, o conhecimento histórico visto como processo em constante 

formação, constituído por meio do acúmulo de verdades parciais e provisórias, parte do 

entendimento de que objeto e sujeito do conhecimento atuam reciprocamente um sobre o 

outro, dentro de um determinado contexto histórico (SCHAFF, 1995, p. 75). O fator subjetivo 

não significa o abandono de critérios com validação comum, como explicita o autor: 

 
Com efeito, não concebemos este fator como um elemento do conhecimento 
que pudesse ser independente do objeto, constituindo esse tipo de 
subjetivismo, na nossa opinião, pura ficção especulativa. Não o reduzimos 
também às opiniões individuais, opostas às opiniões tendo valor universal, 
porque – com exceção da mentira consciente praticada com fins de 
propaganda – a fronteira entre estas opiniões é muito fluída. O que 
entendemos, em contrapartida, é o papel ativo do sujeito no processo de 
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conhecimento, a sua influência neste processo e nas suas produções por 
intermédio dos fatores que determinam o psiquismo e as atitudes do sujeito. 
Estes fatores são nomeadamente: a estrutura do aparelho perceptivo do 
sujeito, a língua com a qual este pensa e que o dota de um aparelho 
conceitual determinando uma articulação e uma percepção determinadas da 
realidade, e os interesses de classe ou de grupo que decidem conjuntamente a 
escolha pelo indivíduo do seu sistema de valores, etc. (SCHAFF, 1995, p. 
90) 
 

Considerando que a interação entre objetividade e subjetividade está presente tanto na 

produção historiográfica quanto na artística, intentamos situar a obra de Cildo Meireles a 

partir de sua imbricação com o contexto histórico mais amplo. A subjetividade do artista, 

portanto, nos interessa não em sua dimensão particularista mas na medida em que se relaciona 

com as estruturas políticas, sociais, econômicas e culturais de seu tempo e lugar, conformando 

vestígios que dizem respeito, assim, não somente ao artista, mas a toda a sociedade na qual 

emergiram. Não obstante, vale ressaltar, a adoção da produção artística de Cildo Meireles 

enquanto documento histórico exigiu um esforço elementar porém complexo de considerar 

efetivamente os elementos das obras enquanto material insubstituível de análise do contexto 

social, e não, como frequentemente se pratica, mera ilustração de conteúdos produzidos em 

outras esferas não artísticas3.   

Ao aproximarmos os campos de conhecimento da arte e da história na formulação de 

perspectivas históricas, estamos, entretanto, cientes das divergências profundas que as 

distinguem. Longe de abolir as fronteiras que especificam os campos da história e da arte, sem 

as quais haveria total indistinção entre as esferas da ficção e da realidade4, pretendemos aqui 

tão somente investigar em que medida os diálogos travados entre ambos os campos podem 

auxiliar no enriquecimento tanto de leituras sobre o passado quanto sobre os modos variados 

de apreendê-lo e divulgá-lo. Mais do que verificar se as obras são fidedignas em relação aos 

acontecimentos históricos aos quais, de alguma maneira, fazem referência, pretendemos focar 

a análise nos modos por meio dos quais Cildo Meireles construiu ferramentas de abordagem 

sobre a história, configurando em suas obras possibilidades de leituras sobre o passado.  

                                                
3 Na icônica obra de Pierre Francastel, escrita ao longo de 15 anos e publicada em 1965, o autor aponta: “Para os 
historiadores a obra de arte só conta quando ela se reduz a um signo suscetível de se integrar nos sistemas 
verbais de significação. [...] A Arte não reproduz, num sistema formal destacável de suas significações, seres de 
razão preexistentes ao ato que através de uma Forma materializa Esquemas de reconhecimento e de 
interpretação. Pensar ou figurar não é transcrever ou exprimir. É sempre integrar dentro de um sistema, ao 
mesmo tempo material e imaginário, elementos cuja justaposição cria novos objetos suscetíveis de 
reconhecimento, de conexão e de interpretação” (FRANCASTEL, 2015, p. 8).  
4 Sobre as relações entre realidade e ficção, ver: A partilha do sensível: estética e política, de Jacques Rancière 
(2009). 
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CAPÍTULO I  

ARTISTA, UM SUJEITO HISTÓRICO 

 

1.1 Construção de Brasília: a história no processo formativo de Cildo Meireles 

 

O candango não é geométrico.5 

 

Em oposição à concepção de arte que a compreende enquanto esfera autônoma da 

sociedade, pretensamente constituída por elementos autorreferentes que seriam organizados 

por uma lógica interna, cuja análise estaria exclusivamente sob o domínio de aspectos 

formais, nossa tentativa empreendida aqui buscou situar a produção artística de Cildo 

Meireles em sua perspectiva histórica6. Com isso queremos dizer que a investigação sobre a 

poética desenvolvida pelo artista perpassou por subsídios que não se restringiram 

exclusivamente a sua produção artística, e que isto não nos parece deslegitimar as relações 

que por nós foram tecidas, uma vez que estas se basearam na confrontação de um conjunto 

maior de materiais com os quais certamente Cildo Meireles se deparou ao longo de sua 

trajetória. 

Assim, consideramos objeto de estudo não somente as obras do artista em si, mas 

especialmente as relações que a partir delas é possível estabelecer com o passado histórico do 

qual inexoravelmente são evidências. A tessitura dessas relações se deu por meio da análise 

da produção artística de Cildo Meireles e de seu respectivo contexto histórico, amalgamando 

leituras de ambas as esferas e reconfigurando assim cada uma delas. Esse movimento 

pendular nos possibilitou traçar a historicidade inerente a sua produção artística, situando os 

enfrentamentos e dilemas presentes em seu processo criativo e que conformaram as pesquisas 

formais desenvolvidas pelo artista. Do mesmo modo, o contexto histórico aqui brevemente 

abarcado recebeu uma perspectiva outra, na medida em que foi perscrutado a partir do recorte 

efetivado pela óptica de Cildo Meireles. Conforme comenta a historiadora Antonia Terra: 

                                                
5 Cildo Meireles, em entrevista concedida a Frederico de Morais, publicada originalmente no catálogo da 
exposição Algum desenho 1963-2005, editado pelo Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de Janeiro, em 2005. 
6 Contrapondo-se à teoria da Forma tal como se desenvolveu a partir da década de 1930 por Heinrich Wölfflin e 
Henri Focillon, Francastel pontua: "Não caberia considerar a Forma como uma coisa em si. As Formas não têm 
vida autônoma; a cadeia das Formas não constitui um universo que se desenvolva à parte; as Formas não 
possuem um conteúdo determinado e imutável; as Formas não remetem apenas à sua própria gênese. Dois pontos 
são decisivos. Nenhuma Forma se identifica absoluta e definitivamente com um sentido; as Formas não são 
sistemas constituídos de uma vez por todas. As Formas, além disso, não constituem objetos, coisas, elas devem 
ser distinguidas dos suportes materiais que utilizam. Faltou a Wölfflin e Focillon levar em consideração a noção 
de estrutura, pois a Forma não é o objeto, mas precisamente a estrutura." (FRANCASTEL, 2015, p.10).  
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No reconhecimento de que a obra não se confunde com as coisas da 
realidade é que se sente a presença do autor, isto é, daquele que se exprime e 
representa, que fala, que constrói significados. O autor é um criador de 
imagens e do sistema de imagens da obra. O autor, quando se expressa, faz 
de si um objeto para o outro e para si mesmo, dando realidade à sua 
consciência. Assim, compreender implica a presença de duas consciências: a 
consciência do autor e a consciência de quem toma conhecimento da 
presença do autor na obra (TERRA, 2001, p. 96). 

   

Importante para nós, portanto, foi não perder de vista essa condição de autor, de 

produtor de significados e de sujeito histórico que atua e transforma o seu contexto social. 

Procuramos, então, investigar as condições materiais que permitiram Cildo Meireles se tornar 

um artista, a sua inserção no sistema de artes, assim como o panorama da linguagem artística 

que ele encontrou e no qual interveio substancialmente. Por isso, nossa atenção será dedicada, 

neste primeiro capítulo, para o autor da obra, buscando compreendê-lo enquanto sujeito 

histórico que delineou certas perspectivas e as expressou em sua produção. Em consonância 

com Schaff (1995), buscamos situar o processo formativo de Cildo Meireles levando em 

conta: 

 
[...] o papel ativo do sujeito no conhecimento, referindo-nos às 
determinações sociais do sujeito considerado como o “conjunto das relações 
sociais”. [...] demonstrar que o sujeito não é um aparelho registrador passivo, 
mas que introduz no conhecimento um fator subjetivo, ligado ao seu 
condicionamento social. Esta contribuição do sujeito explica as diferenças 
existentes não só na avaliação e interpretação dos fatos, mas também na 
percepção (articulação) e na descrição da realidade; diferenças que 
caracterizam o conhecimento de sujeitos pertencendo a diversas épocas 
históricas ou, se são contemporâneas, a diversos meios (étnicos, sociais, etc.) 
(SCHAFF, 1995, p. 84). 

 

Cildo Campos Meirelles nasceu no Rio de Janeiro em 1948. Viveu dos 10 aos 19 anos 

em Brasília, fato que marcou profundamente sua formação artística, frequentemente 

comentado em depoimentos e por vezes presente de forma explícita em algumas de suas 

obras. Cildo Meireles e sua família chegaram à futura capital federal em 1958, assim como 

milhares de pessoas de vários outros estados que desempenharam diferentes funções na 

construção da cidade. Segundo dados do IBGE, em 1957 a estimativa era de 2500 migrantes 

na cidade, alcançando 28 mil no ano seguinte. Grande parte dos “candangos”, como passaram 

a ser chamados, eram do Nordeste (44%). Outra parte considerável era originária de Goiás 

(23,3%) e Minas Gerais (20,3%) (FAUSTO, 2012, p. 234).  
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A passagem da década de 1950 para os anos 1960 correspondeu a uma época de 

grande efervescência no país. A transferência da capital do Rio de Janeiro para o centro-oeste 

pode ser vista como síntese de um conjunto de fatores centrais na história do Brasil. O modelo 

econômico, social e político de desenvolvimento que vinha sendo adotado e que foi 

enfatizado nos governos posteriores, até fins dos anos 1970, privilegiou os processos de 

urbanização rápida e industrialização acelerada, provocando bruscas transformações no 

cenário brasileiro. Ainda que a geração de riqueza tenha sido profundamente desigual, havia a 

propagação de uma crença arraigada num futuro promissor que, destinado ao progresso 

ininterrupto, colocaria finalmente o país ao lado das grandes potências mundiais. Os 

resultados do Programa de Metas, levado a cabo pelo governo do presidente Juscelino 

Kubitschek e que teve como propaganda o lema “cinquenta anos em cinco”, disseminaram 

grande otimismo e entusiasmo em amplos setores da população. De fato, o crescimento 

econômico foi espetacular. Segundo Boris Fausto, entre 1955 e 1961, o valor da produção 

industrial cresceu 80% ao ano. De 1957 a 1961, o PIB anual cresceu 7%, sendo três vezes 

maior do que o restante da América Latina (FAUSTO, 2012, p. 236).  

A promessa de um milagre econômico serviu de justificativa para a implantação de um 

conjunto de medidas, entre elas a dispendiosa construção de Brasília, símbolo máximo de 

uma política que superaria o atraso do Brasil e modernizaria sua sociedade. A ideia da 

transferência da capital do litoral para o interior surgiu ainda no Império, foi retomada 

algumas vezes ao longo da história e esteve prevista na Constituição desde 1891. Mesmo 

enfrentando forte resistência principalmente por parte do partido de oposição ao governo, a 

UDN (União Democrática Nacional), Juscelino efetivou a transição da capital do país. 

Embora a construção de Brasília tenha consumido uma soma significativa de investimentos 

financeiros que acabaram comprometendo o orçamento federal, a inauguração da cidade foi 

largamente celebrada na data simbólica de 21 de abril do ano de 1960. 

No Plano Piloto de Lúcio Costa, selecionado através de concurso nacional, juntamente 

com o projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer, indicação direta de Juscelino Kubitschek, 

houve a preocupação, entre outros aspectos, de acentuar espaços de convívio social. As 

escalas e a disposição dos conjuntos arquitetônicos foram planejadas tendo em vista as 

necessidades tanto administrativas, com espaços amplos para os monumentais edifícios 

públicos, quanto sociais, prevendo uma urbanização integradora.  

As superquadras do Plano visavam garantir, mesmo em uma cidade grande, ambientes 

de convívio social tais como aqueles característicos de cidades pequenas, com o intuito de 

fortalecer sentimentos de pertencimento e coletividade. A opção por estabelecer a 
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continuidade entre o piso da rua e o piso dos edifícios residenciais apontava para um maior 

fluxo entre as esferas do público e do privado a partir da acessibilidade democrática dos 

espaços. Mesmo a realidade brasileira sendo historicamente constituída pelas discrepantes 

diferenças sociais, o que se reflete inclusive no processo de construção de Brasília, 

considerando a especulação imobiliária e o alto custo de vida que provocaram a 

marginalização dos migrantes trabalhadores removidos às cidades-satélites, havia no projeto 

urbanístico e arquitetônico um forte teor utópico de construção de uma sociedade mais 

humana e igualitária.  

Em 1962 é fundada a Universidade de Brasília, aglutinando em torno de si importantes 

intelectuais brasileiros e estrangeiros, como Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira e o próprio Oscar 

Niemeyer. Até a instauração do golpe militar em 1964, Brasília viveu um rico movimento 

cultural voltado para a fomentação de projetos educacionais que melhorassem a formação 

integral dos sujeitos7. É nesse contexto que Cildo Meireles construiu a base de sua trajetória 

artística, incentivada por um conjunto de elementos, entre eles o importante acesso às 

investigações artísticas que estavam sendo desenvolvidas nos países centrais e com as quais 

Cildo Meireles dialogou intensamente. Como destacou o artista:  

 

Em Brasília estava também a biblioteca da Universidade, muito completa, 
principalmente na seção de periódicos. Tinha acesso direto ao material. 
Todas as revistas de arte dos Estados Unidos e Europa eram recebidas cinco 
ou seis dias depois de publicadas. Isso proporcionava uma carga de 
informação de difícil acesso naquele momento. (SCOVINO, 2009, p. 95). 

   

Em 1963 matriculou-se no curso da Fundação Cultural do Distrito Federal, dirigida 

por Ferreira Gullar, um dos principais teóricos do Neoconcretismo e autor de um texto 

seminal na produção de Cildo Meireles, intitulado “Teoria do Não-Objeto”8. Ainda naquele 

ano passou a frequentar o ateliê do ceramista e pintor Felix Alejandro Barrenechea (1921-

2013). Outro fato de importância fundamental em sua formação, destacado por Cildo 

Meireles, foi a visita à exposição apresentada pela Universidade de Brasília, chamada Arte 

Negra, com peças do Museu da Universidade do Senegal, em Dacar. Por motivos comumente 

                                                
7 O artista comenta: “[...] no campo nacional da segunda metade dos anos de 1950 com Kubitschek, o Brasil 
viveu um momento cultural muito próspero. O Cinema Novo aparece nos anos 1954-56 com Rio 40º e Rio Zona 
Norte, de Nelson Pereira dos Santos, o movimento Concretista em São Paulo, a Bossa Nova na música...” 
(SCOVINO, 2009, p. 101). 
8 O texto “Teoria do Não-Objeto” apareceu pela primeira vez em uma edição do Suplemento Dominical do 
Jornal do Brasil, na ocasião da II Exposição Neoconcreta, que aconteceu no Palácio da Cultura do Rio de 
Janeiro, em 1960. A Revista Malasartes, da qual Cildo Meireles era um dos editores, também publicou o texto 
de Ferreira Gullar, em 1975. 
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apontados pelos cubistas, as máscaras e esculturas africanas impactaram profundamente o 

artista.      

Cildo Meireles começou a expor em 1965, apresentando duas telas e um desenho no II 

Salão Nacional de Arte Moderna. Dois anos depois foi convidado por Mário Cravo Júnior, 

então diretor do Museu de Arte Moderna da Bahia, a realizar uma exposição em Salvador. 

Cildo Meireles desistiu do vestibular para arquitetura e iniciou ali definitivamente sua 

trajetória nas artes plásticas. De Salvador foi para o Rio de Janeiro, onde frequentou o curso 

de gravura oferecido pelo Museu de Arte Moderna. Foi admitido na Escola Nacional de Belas 

Artes, porém abandonou o curso após dois meses, devido à ênfase dada à arte acadêmica, a 

seu envolvimento com outros projetos e ao fato de a instituição de ensino ter se tornado o 

epicentro da eclosão dos movimentos estudantis, contribuindo para a aproximação do artista 

com as questões políticas prementes do período, despertando assim seu interesse em atuar em 

outras esferas sociais.  

Em 1967, Cildo Meireles iniciou a série de trabalhos intitulada Espaços virtuais: 

cantos. Trata-se de 44 desenhos feitos com lápis de cor sobre papel milimetrado que, em 

seguida, foram projetados no espaço por meio de estruturas representando cantos do interior 

de uma casa. Os cantos são constituídos por paredes formadas pela junção perpendicular de 

telas pintadas medindo três metros de altura circunscrevendo uma área cujo piso é de taco de 

madeira. São pesquisas sobre o espaço que estabelecem a existência de três planos de 

projeção para definir um objeto: o plano vertical, o horizontal e o de perfil. O artista inseriu 

efeitos virtuais de ortogonalidade por meio de planos oblíquos, perpendiculares e retos, 

formando ângulos que se desvelam somente a partir do deslocamento do espectador. 
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Figuras 1, 2, 3 e 4: Cildo Meireles. Espaços virtuais: cantos, 1967-1968. 
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Em entrevista concedida no ano de 1981, o artista comentou sobre algumas das 

diferenças de percepção do público relativas à arte contemporânea e à arte tradicional, 

apontando: “O que acontece quando você vê uma tela? Não é necessário um prévio 

conhecimento, só que ali já existe um registro muito maior de informações, que está inserido 

em toda a história da pintura” (SCOVINO, 2009, p. 81). Ponderou ainda que, apesar de as 

concepções de formulação artística terem se alterado substancialmente, os modos de 

apreensão, em grande medida, permaneceram inalterados, pautados em critérios e juízos de 

valor apropriados à arte tradicional, hegemonicamente constituídos e disseminados 

culturalmente ao longo do tempo. 

 Assim, o artista indicou o aspecto de historicidade contido na formação de processos 

de recepção e produção das obras. As continuidades e rupturas acerca das distintas definições 

de arte elaboradas em diversas sociedades podem ser encontradas, em grande medida, na 

própria produção artística, constituída por diálogos, releituras e referências que os artistas 

fazem uns com os outros. A historiadora Antonia Terra comenta que parte das obras são esses 

“diálogos múltiplos internos às obras, que interferem na construção dos enunciados, dos 

sentidos que elas constroem e comunicam, das compreensões mais diversas que delas podem 

ser apreendidas” (TERRA, 2001, p. 94). Nas obras reside, portanto, parte do contexto da 

linguagem artística com o qual o artista necessariamente terá que lidar. A historiadora 

prossegue comentando sobre a importância de: 

 
[...] salientar a ideia de que uma obra (texto, oralidade, gravura, música, 
pintura, fotografia, cinema, arquitetura...) sintetiza uma série de diálogos que 
foram travados entre seu autor (um sujeito específico) e sua própria época, e 
sujeitos produtores de outras obras e outras culturas anteriores a ele e num 
tempo futuro que vai além do que ele – o criador – poderia imaginar. 
Simultaneamente, as obras, referendadas explicitamente ou não em outras 
obras (numa proximidade temática ou de forma) e dialogando com outros 
sujeitos de muitos tempos, ganham um novo sentido a cada novo contexto, 
expresso e criado por outros autores e por outros leitores (TERRA, 2001, p. 
94). 

              

É nesse sentido que foi possível encontrarmos referências à história da arte em 

Espaços virtuais: cantos. O artista declara que a série surgiu a partir de “uma investigação 

sobre o modo euclidiano do espaço: como se estruturou toda a questão da perspectiva desde o 

Renascimento” (SCOVINO, 2009, p. 83), que, segundo seu ponto de vista, é a base de toda a 

arte moderna. O estudo do modo euclidiano foi responsável pela descoberta da perspectiva 

linear na pintura, possibilitando o efeito de profundidade, derivando daí a concepção, ainda 

fortemente arraigada nos dias de hoje, de que a tela corresponderia à janela do mundo, suporte 
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no qual a realidade deveria ser representada tal qual a percepção retiniana a capta. O artista 

aponta para o caráter constitutivo e processual dos esquemas de visualidade, conforme 

explicitado por Priscila Arantes: 

 
Sabe-se hoje que as técnicas de visualização são relativas e condicionadas 
historicamente. Assim, a perspectiva central pressupõe uma visão racional e 
sistemática do espaço, contrária ao espaço descontínuo e fragmentário da 
época medieval. A ordem divina das coisas é substituída por uma ordem 
racional e científica, e o espaço passa a ser criação da inteligência do artista-
geômetra (ARANTES, 2015, p. 39). 

 

A profundidade espacial delineada na superfície plana da tela potencializou a 

percepção de continuidade entre o espaço real, não emoldurado, e a realidade cênica 

representada na pintura, provocando uma aproximação maior entre espectador e obra. A 

perspectiva traçada por linhas ortogonais, linha do horizonte e ponto de fuga centralizou a 

visualidade de modo que o ponto de vista do espectador fosse preponderante na interação com 

a obra, o que permite desvelar, portanto, aspectos antropocêntricos característicos da 

sociedade renascentista: 

  
O Homem, ponto e medida de todas as coisas. A perspectiva, portanto, não é 
somente um recurso técnico, mas princípio revelador de determinados 
pressupostos culturais, econômicos e gnoseológicos da época. [...] Em outras 
palavras, ela repousa no princípio de que a racionalidade humana tem a 
capacidade de apreender a verdade e os mistérios da natureza (ARANTES, 
2015, p. 39).  

 

Uma das questões prementes levantadas pelas vanguardas europeias do final do século 

XIX e início do XX, sob o impacto do advento da fotografia, refere-se à ruptura da ideia de 

representação da realidade de maneira mimética. Os desdobramentos de uma arte voltada para 

a superação da concepção de imitação da natureza culminaram, entre outros aspectos, na 

problematização da relação entre a arte e vida. O conceito de representação foi questionado, 

cedendo lugar à ideia de apresentação. Liberada de reproduzir referências daquilo que já 

existia, a arte passou a operar com os elementos extraídos da realidade mesma, buscando 

diluir, assim, as fronteiras que antes definiam aquilo que se caracterizava como sendo arte.  

Imersos nessas investigações, antecipadas por Manet e Cézanne, e contrariando 

veementemente os cânones da arte acadêmica, os cubistas procuraram retratar no lugar de 

temas nobres e históricos cenas banais do cotidiano, sem estabelecer narrativas entre elas. 

Recusaram a perspectiva pintando objetos tridimensionais em termos bidimensionais, em que 
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fundo e forma não mais se distinguiam. Em oposição ao efeito de profundidade defenderam o 

de projeção, invertendo a direção do olhar, partindo da tela rumo ao espaço fora dela. A 

colagem de materiais estranhos à pintura e extraídos da realidade, como recortes de jornais, 

apontava para a dissolução, anteriormente comentada, das fronteiras entre a realidade da obra 

e o campo do real. A contestação às leis da geometria euclidiana figurou como ponto central 

nas discussões de artistas como Pablo Picasso, Georges Braque e Jean Metzinger, conforme 

indica um dos primeiros teóricos do movimento cubista, Guillaume Apollinaire, em 1913: 

 
Até agora, as três dimensões da geometria euclidiana bastavam para as 
inquietações que o sentimento do infinito desperta na alma dos grandes 
artistas. [...] Hoje, os cientistas já não se limitam às três dimensões da 
geometria euclidiana. [...] As ideias em pintura precisavam de mais de três 
dimensões, já que estas mostram apenas os aspectos visíveis de um corpo 
num dado momento. A pintura cubista precisa de uma dimensão maior do 
que a Terceira para expressar uma síntese de opiniões e sentimentos em 
relação ao objeto. Isso só é possível numa dimensão "poética", na qual todas 
as dimensões tradicionais são superadas (APOLLINAIRE, 1996, p. 225). 
 

Se a participação do espectador no Renascimento esteve condicionada 

predominantemente ao olhar, em Cildo Meireles a noção de interação se expande com a 

requisição dos demais sentidos perceptivos. Os desenhos bidimensionais de Espaços virtuais: 

cantos, transformados em estruturas arquitetônicas no espaço, implicam que os cantos sejam 

perceptíveis na medida em que o espectador se desloca e adentra a obra, através de uma 

vivência sinestésica, em que o corpo ocupa uma posição determinante na configuração da 

obra. É a partir da participação do espectador que a obra é ativada, revelando espaços e 

dimensões que o olho não havia capturado antes. É colocada então a questão de não se tratar 

mais da representação do espaço e sim do espaço mesmo. As telas pintadas à maneira das 

paredes residenciais agregam um aspecto de utilidade, destituindo qualquer elemento 

simbólico ou representacional da cor na pintura.  

Paradoxalmente as estruturas arquitetônicas provocam, por um lado, estranhamento, 

em decorrência de suas dimensões agigantadas e, por outro, familiaridade, por constituírem 

ambientes de interiores de casa fabricados com o emprego de materiais comuns à construção 

civil. São espaços cotidianos que oferecem frestas inesperadas, espécie de refúgios revelados 

por meio da postura ativa do espectador, onde então é possível encontrar proteção. 

Questionado sobre a relação da obra e o temor generalizado instaurado pelo regime militar, 

Cildo Meireles nega que a motivação do processo criativo tenha vínculo direto com o 
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contexto político vivenciado, porém atesta marcas de sua presença9 e indica: “[...] nos 

Espaços virtuais: cantos, de uma maneira ou de outra, eu estava me referindo a Brasília. Eles 

foram decorrência de uma determinada ordem que uma cidade como Brasília oferece, 

explicita.” (SCOVINO, 2009, p. 206). 

 

 

1.2 Conhecimento artístico: processos de construção e desconstrução 

 

As pesquisas de Cildo Meireles relativas tanto ao espaço quanto aos modos pelos 

quais este pode ser percebido através de obras artísticas estão igualmente presentes na série 

produzida em 1969, intitulada Estudos. São três textos datilografados sobre folhas de papel, 

descritos pelo artista como: “situações datilografáveis, peças para serem experimentadas pelas 

pessoas que as vissem, implicando em uma instrução de comportamento, o que estaria ligado 

à arte conceitual” (SCOVINO, 2009, p. 34). A série Estudos desvela um conjunto de questões 

fundamentais às práticas artísticas desenvolvidas ao longo das décadas de 1950 e 1960. 

Abordamos, a seguir, algumas dessas questões por meio da análise da obra em relação às 

produções precedentes realizadas por outros artistas. 

Os três textos Estudo para tempo, Estudo para espaço e Estudo para espaço/tempo 

foram apresentados em folhas de papel sobre pranchas, a serem fixadas no espaço expositivo 

tal como um quadro. É possível verificar certa ambiguidade entre o modo de apresentação do 

trabalho, típico às obras de arte tradicional, e o que de fato é apresentado. Ao empregar 

materiais ordinários, retirados do cotidiano e isentos de qualquer valorização estética, o que se 

apresenta como trabalho artístico não é o objeto em si, cujas formas poderiam estar voltadas 

para uma apreciação visual. É certo que a escolha dos materiais não é arbitrária e que é 

permeada por uma intenção, claramente orientada para a negação de uma pura apreciação 

estética. A obra, assim, se apresenta enquanto ideia e conceito que, mediados pelo texto, 

redefinem os contornos do que é arte ao propor que esta se dá, nesse caso, enquanto 

experiência levada a cabo pelo espectador. De acordo com Cristina Freire: 

 
É justamente a partir do final dos anos 50, e mais sistematicamente nas 
décadas seguintes, que se passa a perguntar não mais o que é arte, mas onde 
ela está. O objeto de arte desmaterializa-se, confunde-se com a vida 

                                                
9 O artista comenta em entrevista concedida a Nuria Enguita, em 1995: “[...] Cantos, que é uma situação de 
espaço negativo. Os cruzamentos de ruas são lugares de ação por excelência. Os Cantos eram os lugares onde 
não existia ação, os lugares de refúgio total.” (SCOVINO, 2009, p. 109).  
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cotidiana, revela-se em processo, ocupa espaços expandidos e 
indiferenciáveis. O registro em fotografias e filmes torna-se privilegiado 
para obras transitórias no espaço e no tempo (FREIRE, 2006, p. 25). 
 
 

 
Figura 5: Cildo Meireles. Estudo para espaço/tempo, 1969. 

 

A escolha por materiais precários será uma prática constante utilizada a partir da 

década de 1960, especialmente pelos artistas da Arte Povera, preocupados em romper com a 

lógica de valorização da obra de arte enquanto mercadoria de consumo10. No Brasil, o 

emprego de materiais ordinários também refletia os limites impostos pelas condições sociais 

vivenciadas em países periféricos, em que a aquisição de materiais nobres é privilégio de 

poucos. Conforme testemunha o artista luso-brasileiro Artur Barrio em seu manifesto escrito 

em 1969:  
                                                

10 A Arte Povera (em português, “arte pobre”)  foi um movimento artístico surgido na Itália em meados de 1960. 
Segundo Argan: “O fenômeno que é englobado pelo nome arte povera [arte pobre] é um aspecto do fenômeno, 
muito mais amplo, da contestação dos jovens. Os pressupostos são radicais. Não se deve fazer a obra de arte 
porque a obra de arte é objeto; numa sociedade neocapitalista ou ‘de consumo’, o objeto é mercadoria; a 
mercadoria, riqueza; a riqueza, poder. Mesmo uma obra de arte violentamente agressiva e ideologicamente 
direcionada seria logo absorvida e utilizada pelo sistema; a própria ideologia, aliás, está condenada porque se 
reduz sempre a um projeto de transferência do poder. Não se deve empregar nenhuma técnica organizada, todas 
são instrumentos do poder, e tampouco nenhum tipo de linguagem, porque a linguagem é também um artigo de 
consumo, mercadoria, bem como instrumento de poder.” (ARGAN, 1992, p. 584).  
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Devido a uma série de situações no setor artes plásticas, no sentido do uso 
cada vez maior de materiais considerados caros, para a nossa, minha 
realidade, num aspecto socioeconômico do 3º mundo (América Latina 
inclusive), devido aos produtos industrializados não estarem ao nosso, meu, 
alcance, mas sob o poder de uma elite que contesto, pois a criação não pode 
estar condicionada, tem de ser livre. Portanto, partindo desse aspecto 
socioeconômico, faço uso de materiais perecíveis, baratos, em meu trabalho, 
tais como: lixo, papel higiênico, urina etc. É claro que a simples participação 
dos trabalhos feitos com materiais precários nos círculos fechados de arte 
provoca a contestação desse sistema em função de sua realidade estética 
atual (FERREIRA; COTRIM, 2006, p. 262).  
 

 

Segue a transcrição dos textos que compõem Estudos (SCOVINO, 2009, p. 18): 

 

Estudo para tempo 

Numa praia ou num deserto, cavar um buraco (do tamanho que quiser) na areia, 

sentar-se e esperar, em silêncio, até que o vento o preencha inteiramente. 

 

Estudo para espaço 

Num lugar qualquer, fechar os olhos e estabelecer uma área delimitada pelos sons que 

os ouvidos possam alcançar. 

 

Estudo para espaço/tempo 

Depois de 12 horas em jejum, beber meio litro de água fria numa jarra de prata. 

 

As investigações propostas por meio de instruções giram em torno da percepção do 

tempo e do espaço, mensuráveis a partir das referências sensoriais do sujeito que experimenta 

as situações. As qualidades da espacialidade e da temporalidade são, então, apreendidas em 

relação, não em absoluto, e se contrapõem assim às ideias de homogeneidade e universalidade 

contidas nas concepções tradicionais de cunho científico. A obra estimula também a reflexão 

sobre os processos de construção do conhecimento. Em Estudos, a aprendizagem é levada a 

cabo pelo sujeito que, através de uma postura ativa, atua no meio organizando e estabelecendo 

seus sentidos. O meio, por outro lado, não deixa de ser mensurável, não se dilui na 

subjetividade de cada sujeito. Referindo-se à construção do conhecimento histórico sob a 

perspectiva de que a leitura sobre o passado considera a interação entre objetividade e 

subjetividade, Schaff define: 
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Contrariamente ao modelo mecanicista do conhecimento para o qual o 
sujeito é um instrumento que registra passivamente o objeto, é atribuído aqui 
um papel ativo ao sujeito submetido por outro lado a diversos 
condicionamentos, em particular às determinações sociais, que introduzem 
no conhecimento uma visão da realidade socialmente transmitida. Este [...] 
modelo toma igualmente o caminho oposto ao do mecanicista, mas ao invés 
do idealismo subjetivista, que escamoteia de maneira mística o objeto do 
conhecimento, não deixando mais nada no campo de batalha que não seja o 
sujeito que conhece e os seus produtos mentais. Propõe em troca do 
enquadramento de uma teoria do reflexo modificada, uma relação cognitiva 
na qual tanto o sujeito como o objeto mantêm a sua existência objetiva e 
real, ao mesmo tempo que atuam um sobre o outro. Esta interação produz-se 
no enquadramento da prática social do sujeito que aprende o objeto na – e 
pela – sua atividade  (SCHAFF, 1995, p. 75). 

  

A dimensão da experiência como elemento determinante no processo deflagrador da 

arte, e por conseguinte do conhecimento, não só está presente a partir da realização efetiva das 

instruções, mas também se verifica enquanto potência imaginativa, mediada pela leitura que 

dá acesso à poética do texto. Independentemente da concretização das instruções, a obra 

convida o leitor/espectador a uma experiência significativa e singular por meio da qual o 

corpo é requisitado em suas capacidades integrais na construção de conhecimento, 

compreendendo-o como espécie de “laboratório da subjetividade” (SCOVINO, 2009, p. 168).    

O lugar central que o espectador e a experiência ocupam na ativação desta e de outras 

obras de Cildo Meireles encontra paralelo nas práticas de outros artistas contemporâneos. O 

norte-americano Allan Kaprow11 (1927-2006) é emblemático na proposição de situações em 

que o espectador recebe instruções para a vivência de deslocamentos do cotidiano. No fim da 

década de 1950, Kaprow produziu uma série de ações, entre elas a 18 happenings in 6 parts, 

que o artista descreve no convite do evento12:  

 
Há três ambientes para esse trabalho, cada um diferente em tamanho e 
sensação. Os ambientes são quase transparentes. Não importa onde a pessoa 
esteja, ela estará sempre atenta ao que está acontecendo no outro ambiente. 
[...] Os convidados trocarão de lugar de acordo com cartas numeradas. Cada 
convidado sentará uma vez em cada espaço. Alguns convidados também 
atuarão. Slides serão mostrados. Sons gravados em fitas cassetes, produzidos 

                                                
11 Ao lado de Allan Kaprow, artistas como Jonh Cage e Yoko Ono, entre outros integrantes do Grupo Fluxus, 
foram decisivos na contestação da arte como instituição. “Na reciprocidade entre arte e vida, conclamada pelo 
Fluxus e por várias gerações de artistas, desconstrói-se a autonomia do cubo branco, símbolo da galeria de arte 
desconectada do mundo exterior, para que o museu se torne o epicentro da subversão das normas rígidas e de 
noções aceitas e naturalizadas” (FREIRE, 2006, p. 24). 
12 “O convite para este happening integra o dossiê do artista no Arquivo e já é um ‘acontecimento’ por si só: uma 
peça gráfica que quando aberta vira pôster e fechada, uma carta, com um texto que provocava os convidados: ao 
mesmo tempo que os instigava a participar, dando pistas do que iria acontecer nos seis dias do evento, pedia que 
ajudassem a financiar o projeto. Definitivamente, Kaprow foi um precursor.” (Arquivo Histórico Wanda Svevo. 
Disponível em: http://www.bienal.org.br. Acesso em: 17 jul. 2015). 
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eletronicamente, sairão de quatro caixas de som. Dali também poderá ser 
ouvida uma colagem de vozes. Haverá som produzido ao vivo. Palavras 
serão ditas. Ações humanas ocorrerão distintamente, de modo simples. [...] 
As ações não significarão nada claramente formulado até onde o artista tem 
conhecimento. Pretende-se, no entanto, que todo o trabalho seja íntimo, 
austero e de alguma maneira de curta duração.   

 

As situações propostas por Allan Kaprow aqui mencionadas se distinguem daquelas 

realizadas por Cildo Meireles em muitos aspectos. Entre eles, podemos apontar que no 

trabalho do artista brasileiro é explícita sua intenção deliberada de estimular uma percepção 

específica de espaço e tempo, ou seja, existe uma orientação com recortes bem delimitados, 

enquanto os happenings, como o próprio nome deixa entrever, são caracterizados pela 

negação de qualquer finalidade predefinida, interessados que são pela total imprevisibilidade 

dos desdobramentos das ações. 

 

    
Figuras 6 e 7: Convite ao happening. Allan Kaprow. 18 happenings in 6 parts, 1959. 

 

Ainda que as instruções de Cildo Meireles contenham indicações de lugares 

específicos para a realização das experiências, como a praia, estes se diferenciam 

substancialmente dos ambientes em 18 happenings in 6 parts, construídos a partir de uma 

complexa relação de materiais (visuais, sonoros, comestíveis). As proposições de Estudos 

preveem uma vivência orientada para certa introspecção individual e uma observação apurada 

dos cinco sentidos perceptivos, programadas para acontecer num tempo desacelerado e num 

espaço expandido, enquanto em 18 happenings in 6 parts há uma intenção voltada aos modos 

de interação entre os espectadores e aos muitos estímulos que lhes são oferecidos.      
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Em suma, os dois trabalhos operam em sentidos distintos divergindo profundamente 

entre si. O que nos faz aproximá-los é a concepção artística que privilegia a participação do 

espectador compreendendo-o como corresponsável pelo processo artístico, resultando assim 

no esfacelamento da ideia de autoria. As instruções, tais como partituras musicais, permitem 

que sejam apropriadas indiscriminadamente, modificando radicalmente o estatuto do artista, 

que deixa de ter exclusividade sobre a produção artística13. A obra como processo permite que 

esta seja desmaterializada, o que dificulta o culto reificado do objeto de arte. Há ainda alusão 

a uma possível independência da arte em relação às instituições, que se tornariam 

desnecessárias em virtude da integração da arte à vida.               

A partir dos anos 1950, Allan Kaprow procurou apontar, com maior ênfase, a 

superação das fronteiras entre arte e vida. Foi um dos principais teóricos da denominada 

antiarte, sendo de sua autoria um dos textos que exerceu larga influência entre os artistas de 

sua época. Intitulado “A Educação do não-artista”, foi publicado em vários países, inclusive 

no Brasil em 1975, pela Revista Malasartes, da qual Cildo Meireles era um dos editores. 

Nele, Allan Kaprow defende que a arte é uma experiência levada a cabo no cotidiano14.  O 

artista, por sua vez, foi profundamente influenciado pelo filósofo e pedagogo pragmático 

norte-americano John Dewey15, para quem a experiência de compreensão artística não ocorre 

exclusivamente diante da obra, abarcando desdobramentos em outros tempos e lugares à 

revelia das instituições artísticas (DEWEY, 2010, p. 122). 

Existe, portanto, um caráter de continuidade em que os significados apreendidos são 

extraídos de experiências anteriores do indivíduo e permeados por condicionantes culturais 

dentro de um contexto mais amplo. Tais significados não existem a priori, mas vão se 
                                                

13 Em depoimento concedido a Frederico Morais, em 2008, Cildo Meireles comenta: “Prefiro imaginar que 
algumas de minhas obras possam ser realizadas por qualquer pessoa, a qualquer hora, em qualquer lugar” 
(SCOVINO, 2009, p. 221).  
14 O artista inicia seu texto atribuindo aspectos artísticos a um conjunto de fatos extraídos da realidade social: "A 
sofisticação da consciência na arte hoje em dia (1969) é tão grande, que não é difícil afirmar como fatos: que o 
módulo LM de pouso na lua é patentemente superior a todos os esforços da escultura contemporânea; que a 
transmissão do diálogo entre o Centro de Viagens Espaciais Tripuladas de Houston e os astronautas da Apolo 11 
foi melhor do que a poesia contemporânea; que, com suas distorções de som, bipes, estáticas e quebras de 
comunicação, tais diálogos também ultrapassam a música eletrônica das salas de concerto; que certos videoteipes 
por controle remoto focalizando a vida de famílias dos guetos e gravados (com sua permissão) por antropólogos 
são mais fascinantes do que os célebres filmes underground sobre a ‘vida crua’; que os movimentos randômicos, 
como o transe dos consumidores em um supermercado, são mais ricos do que qualquer coisa feita na dança 
moderna; que retalhos sob camas e os entulhos de depósitos de lixo industrial são mais envolventes do que a 
recente onda de exibições de refugos espalhados; que os rastros de fumaça deixados pelos testes de foguetes – 
imóveis, coloridos como arco-íris, preenchendo os céus com rascunhos – são inigualáveis por artistas que 
exploram a mídia gasosa; que o teatro da guerra no Vietnam no sudeste asiático ou o julgamento dos ‘Oito de 
Chicago’, apesar de indefensável, é melhor teatro do que qualquer peça; que... etc., etc., ... não-arte é mais arte 
do que Arte arte." (KAPROW, 1971, p. 1-2).   
15 Cildo Meireles e outros artistas brasileiros também citam como referências algumas das concepções 
desenvolvidas por John Dewey (SCOVINO, 2009, p. 229). 
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conformando à medida que a experiência se dá ao significante. Através dos sentidos, que são 

os órgãos pelos quais o sujeito participa diretamente das ocorrências do mundo ao seu redor, 

as experiências tornam-se estéticas. Dewey (2010) enfatiza que as qualidades ópticas não se 

destacam por si, de forma independente, mas antes são informadas por vivências que 

conformam modos singulares de perceber e articular significados. Para o filósofo, “a 

experiência consiste na acentuação da vitalidade, significa uma troca ativa e alerta com o 

mundo, interpenetração completa entre o eu e o mundo dos objetos e acontecimentos” 

(DEWEY, 2010, p. 123). E quando é realizada plenamente ocorre uma transformação da 

interação culminando em participação e comunicação.  

Na maior parte das vezes, contudo, a experiência, essa interação contínua entre o ser 

vivo e o ambiente, é insipiente. Dewey exemplifica que é possível ser eficiente na ação e 

mesmo assim não ter uma experiência consistente, pois a atividade pode ser automática 

demais para permitir uma sensação daquilo a que se refere e de para onde se vai, não 

compondo uma consciência de sentidos em sua consumação (DEWEY, 2010, p. 114). É 

justamente em oposição a tal alienação das percepções cotidianas que podemos identificar, em 

grande medida, a importância da experiência proposta em obras como Estudos e 18 

happening in 6 parts. A participação ativa do espectador, portanto, é fundamental nesses 

trabalhos. Dewey atesta:  

 
[...] receptividade não é passividade. Também ela é um processo composto 
por uma série de atos reativos que se acumulam em direção à realização 
objetiva. A percepção substitui o mero reconhecimento. Há um ato de 
reconstrução, e a consciência torna-se nova e viva (DEWEY, 2010, p. 134). 

 

Igualmente, as noções de experiência e participação ativa do espectador são centrais 

na série intitulada Arte Física, produzida por Cildo Meireles em 1969, sendo composta por 

um grande número de obras, entre elas: Cordões/30 km de linha estendidos e recolhidos; Arte 

física: Ação: Projeto Cravan; Marcos: Tordesilhas; Cordas: Linha do horizonte; Cordas: As 

nascentes do arco-íris; e Caixas de Brasília/Clareira. Cildo Meireles, comentando sobre a 

série, afirma: “[...] acaba sendo um confronto entre o ser humano e o território. A relação que 

constitui o seu país ou Estado” (SCOVINO, 2009, p. 240). São projetos em que pequenas 

intervenções na paisagem, concretizadas ou não, permitem investigações tanto em relação ao 

espaço territorial brasileiro quanto em relação ao espaço sob o ponto de vista da linguagem 

artística.   
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As obras cujo título indica a utilização de cordas ou cordões são propostas redigidas à 

mão em papel milimetrado, sobre o qual há também desenhos a grafite, colagens de mapas e 

fotografias. As instruções determinam dois pontos geográficos e a ligação entre eles por meio 

de uma corda a ser estendida. Os pontos selecionados vão desde o Museu de Arte Moderna do 

Rio de Janeiro, que seria interligado à cidade de Petrópolis, até os pontos das extremidades de 

um arco-íris. O projeto impregnado de aspectos históricos, Marcos: Tordesilhas, consiste em 

perfazer a linha imaginária traçada em 1494, que estipulou a partilha dos territórios 

conquistados entre os impérios da Espanha e de Portugal. Uma ponta da corda estaria em 

Laguna (SC) e a outra ponta se estenderia até Belém (PA). A proposta de materializar e dar 

existência real à linha imaginária permite outras vias de aproximação com o acontecimento 

histórico.  

 
O objeto do conhecimento é infinito, quer se trate do objeto considerado 
como a totalidade do real ou do objeto percebido como um qualquer dos seus 
fragmentos e aspectos. Com efeito, tanto o real na sua totalidade como cada 
um dos seus fragmentos são infinitos na medida em que é infinita a 
quantidade das suas correlações e das suas mutações no tempo. O 
conhecimento de um objeto infinito deve pois ser também infinito, constituir 
um processo infinito: o processo de acumulação das verdades parciais 
(SCHAFF, 1995, p. 97).  

 

 
Figura 8: Cildo Meireles. Arte física: Ação: Projeto Cravan, 1969. 
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Figura 9: Cildo Meireles. Arte física: Marcos: Tordesilhas, 1969. 

 

As propostas, realizáveis ou não, se apresentam enquanto possibilidade de criação de 

outros códigos de convenção e de representação geográfica, alterando os já existentes, 

mesclando dados consolidados historicamente, como aqueles que se referem à delimitação de 

fronteiras e mensuração de territórios, com dados imaginários, inventados. Desnaturalizados, 

os mapas e as paisagens deixam de ser estáveis e idealizados para se tornarem materiais 

maleáveis e apropriáveis, conferindo-lhes assim um forte teor político. Como sintetiza 

Carmen Maia, ao analisar Arte Física:  

 
Incertas medidas e grandezas, demarcando fronteiras e dimensões que são 
simultaneamente geográficas, políticas e econômicas, Cildo Meireles 
assevera a diluição da ideia de forma e objeto como sinônimo de arte, além 
de dirigir o campo estético para uma dimensão que já não é autorreferente. 
Assim agindo, aproxima o campo da arte das práticas culturais. Levanta o 
véu dos conceitos “abstrato” e “concreto”, tidos como dados e estanques e 
cria provocações que interagem com todas as instâncias da vida. Assim, 
define uma mobilidade plástica e conceitual extremamente larga, na qual a 
arte deixa de ser lugar de especialistas (MAIA, 2009, p. 94). 

 

O desenho do artista, ao dar continuidade às paisagens ilustradas nas imagens coladas, 

chama a atenção para o próprio desenho topográfico que constitui as paisagens. O diálogo 
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estabelecido entre paisagem e desenho aponta para o desenho contido na ligação entre dois ou 

mais pontos tanto por meio da linha inscrita a grafite sobre papel quanto através da linha 

materializada em cordas e cordões estendidos no espaço real. Assim, a concepção de desenho 

pode ser expandida para além de sua expressão representativa. Outro aspecto que o artista 

coloca em evidência é a relação de escala entre a representação gráfica abstrata e a dimensão 

corporal na concretização das proposições.  

 
Figura 10: Cildo Meireles. Cordões/30 km de linha estendidos e recolhidos, 1969. 

 

Entre as obras que compõem a série Arte Física está a Caixas de Brasília/Clareira, 

que faz referência à capital federal não somente no título, mas também por meio da 

possibilidade de revelar dinâmicas sociais específicas da cidade. A obra é disparada a partir de 

uma ação empreendida pelo artista, que a descreveu como sendo permeada por aspectos 

ritualísticos. Cildo Meireles delimitou uma área em Brasília, localizada próximo às margens 

do lago Paranoá, e abriu uma clareira, queimando os materiais que ali se encontravam (folhas 
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e gravetos). As cinzas foram recolhidas e armazenadas em três caixas, sendo uma delas 

enterrada no local. As outras duas fazem parte da exibição do trabalho, ao lado de um mapa 

de Brasília e de fotografias que registraram o processo.  

 

 
Figura 11: Cildo Meireles. Arte física: Caixas de Brasília/Clareira, 1969. 

 

Em certo sentido é possível vislumbrar na obra alguns traços autobiográficos de Cildo 

Meireles. A opção do território a ser, como ele comenta, “apropriado”, obedeceu a critérios 

afetivos desenvolvidos ao longo de sua formação em Brasília. Quando lá chegou, a cidade 

ainda estava sendo construída e mais se assemelhava a um grande canteiro de obras, onde, de 

forma análoga ao procedimento realizado em Arte física: Caixas de Brasília/Clareira, 

espaços foram delimitados, apropriados e transformados (MATOS, 2014, p. 107). 

A poética que permeia a coleta dos resíduos e sua armazenagem em caixas pode ser 

apreendida como um interesse pelo aspecto testemunhal que o material pode abarcar, 

correspondendo, segundo o artista, a “memórias dos fatos em si” (MAIA, 2009, p. 93). Nesse 

caso, existe uma ambiguidade em relação ao tema da desmaterialização da obra de arte, já 

comentada anteriormente. Ao mesmo tempo em que Caixas de Brasília/Clareira se 
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fundamenta essencialmente na veiculação de uma ideia e de um conceito, organizados através 

de uma ação efêmera, há também certa importância dada aos resíduos deixados por ela.  

Os materiais que restaram parecem funcionar como espécie de índices históricos que, 

ao lado de registros fotográficos do processo e do mapa cartográfico da cidade, prestam 

contas atestando e validando a ação através de sua documentação “oficial”. A impossibilidade 

de se apresentar a obra, desmaterializada e que se constituiu por meio de um processo 

deflagrado no tempo, bem como a inviabilidade de qualquer representação simbólica da ação, 

posto que se distanciaria da intenção da obra, leva ao uso de vestígios na composição de sua 

apresentação.  
 

Dentro desse contexto da produção artística que vai além da arte objetual e 
de uma arte da presença tão característica dentro das diversas vertentes da 
arte contemporânea, os vestígios e os documentos residuais passam, em 
alguns casos, a fazer parte da operação intrínseca da própria obra. Nesses 
casos, não se trata de reduzir a obra a seus documentos e registros arquivais, 
mas de perceber que existe certa operação ‘arquival’ inerente à arte 
contemporânea (ARANTES, 2015, p. 101). 

 

 O empenho em preservar os vestígios guardados em ambientes diferentes – uma das 

caixas foi enterrada no local em que se deu a ação enquanto as outras duas foram levadas para 

ser apresentadas em instituições artísticas – suscita indagações sobre o lugar, o destino e a 

recepção da obra de arte. A obra como objeto materializado pela caixa enterrada ficará 

suscetível ao acaso e, descontextualizada, funcionará de modo completamente distinto do 

mesmo objeto apresentado em uma instituição artística, derivando disso comentários acerca 

das estratégias de legitimação e institucionalização pelas quais os trabalhos são considerados 

artísticos ou não.    

A obra acaba revelando também o contexto coercitivo implantado pelo regime militar. 

Ainda que simples e inofensiva, a ação encontrou obstáculos para sua realização, sendo 

concretizada somente na terceira tentativa e com a mudança do local inicialmente escolhido16. 

Foi assim que Cildo Meireles descobriu que a torre de rádio e televisão de Brasília era, ao 

mesmo tempo, um lugar de onde se exercia o controle militar sobre a cidade. O artista 

comenta:   

 

                                                
16 O artista comenta em entrevista concedida a Felipe Scovino, em 2007: “Eu queria ter feito essa ação no Lago 
Sul, mas fomos interrompidos duas vezes pela polícia. Na terceira tentativa, fiz a ação no Lago Norte. [...] Na 
época, o Lago Sul era o lugar onde moravam todos os ministros da ditadura” (SCOVINO, 2009, p. 241). 
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Caixas de Brasília/Clareira foi também uma tentativa de criar e tomar posse 
de um território livre. E apesar de ter sido um ato mais simbólico que real 
[...] para realizá-lo tive que confrontar-me com a repressão, feita a partir da 
Torre de Brasília, que de centro emissor de informação se transformou, na 
vigência do regime militar, em uma torre panóptica, um instrumento de 
controle da cidade e de seus moradores (SCOVINO, 2009, p. 216).        

 

Brasília deixa então de ser o espaço que fora concebido para favorecer a convivência e 

a confraternização entre coletividades, com espaços amplos e livres de barreiras destinados à 

socialização, para se tornar um campo de vigilância e repressão estatal. O artista relata a 

experiência de, ao ouvir o disparo de um tiro de arma, perceber que não havia para onde fugir 

devido à amplidão do espaço. E comenta: “uma cidade que nasce dentro desta utopia de social 

democracia se torna assim ideal para um regime autoritário, para um regime de força, porque 

ela é facilmente controlável” (MATOS, 2014, p. 115). 

A análise da obra Arte física: Caixas de Brasília/Clareira nos possibilita, ainda, 

visualizar alguns pormenores presentes na história da formação das instituições artísticas no 

Brasil de então. A obra, juntamente com Espaços virtuais: cantos e Estudos, foi apresentada 

no icônico Salão da Bússola, no Rio de Janeiro, em 1969. O regulamento da instituição 

solicitava aos artistas que inscrevessem suas obras nas seguintes categorias: “desenho, 

gravura, pintura, escultura e et cetera” (SCOVINO, 2009, p. 34). Cildo Meireles, ao inscrever 

Arte física: Caixas de Brasília/Clareira em et cetera sublinhou a insuficiência das definições 

tradicionais de arte e a consequente necessidade de revisão de seus pressupostos.  

 

 

1.3 Por entre a arte conceitual e o neoconcretismo 

 

As décadas de 1960 e 1970 foram determinantes na conformação daquilo que passou a 

ser denominado, de modo abrangente, como conceitualismos. Em face do contexto histórico 

vigente na América Latina, em grande parte subjugada aos regimes ditatoriais patrocinados 

pelo imperialismo norte-americano, a produção artística local se constituiu como um dos 

poucos campos possíveis, ainda que censurado, de disputa política (FREIRE, 2006, p. 10). No 

Brasil, as pesquisas desenvolvidas pelo movimento neoconcretista impulsionaram a 

dissolução paulatina de paradigmas tradicionais da arte e constituíram o escopo teórico para a 

formulação da base de investigações artísticas posteriores, repercutindo de maneira crucial 

nas pesquisas desenvolvidas por Cildo Meireles. O artista atesta: 
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O neoconcretismo se baseava na introdução, por artistas do Rio, de uma 
abordagem multissensorial do objeto de arte. Isso apareceu particularmente 
no trabalho de Hélio Oiticica e Lygia Clark nos anos 60, no momento em 
que o corpo se tornou uma questão central em suas práticas. [...] Enquanto 
estudava em Brasília, tentava acompanhar esse grupo de artistas lendo 
revistas de arte e arquitetura brasileiras [...] da biblioteca da Universidade de 
Brasília. Já tinha voltado ao Rio, em 1967, quando Oiticica foi curador da 
exposição coletiva no Museu de Arte Contemporânea da cidade, Nova 
Objetividade Brasileira, um divisor de águas que estabeleceu uma nova 
agenda para a arte brasileira (HERKENHOFF; MOSQUERA; CAMERON, 
1999, p. 8).  

 

A I Exposição Neoconcreta aconteceu em 1959, no Museu de Arte Moderna do Rio de 

Janeiro, congregando artistas como Amilcar de Castro, Franz Weissmann, Lygia Pape, Lygia 

Clark, e poetas como Ferreira Gullar e Reynaldo Jardim. Em manifesto divulgado por ocasião 

da mostra, os neoconcretistas reivindicam novas direções aos desdobramentos das acepções 

artísticas desenvolvidas pelos concretistas, fortemente influenciadas por Mondrian, Malevich 

e, posteriormente, Bauhaus, Escola de Ulm e Max Bill17. Houve ainda a II Exposição 

Neoconcreta, realizada em 1960. 

Sucedeu-se um intenso e profícuo debate entre os concretistas e neoconcretistas, 

encabeçado por artistas e poetas circunscritos ao eixo Rio-São Paulo. Mais do que polos 

opostos, as duas vertentes são mais bem compreendidas enquanto dimensões de um mesmo 

movimento artístico cultural que teve lugar na América Latina após a Segunda Guerra 

Mundial. Algumas das diretrizes comuns tanto ao concretismo quanto ao neoconcretismo 

residem na adoção de uma perspectiva anticolonialista opondo-se às tradições europeias, 

especialmente apregoadas pela arte acadêmica no Brasil, assim como na vinculação com certa 

ideia de diluição da fronteira entre arte e vida.  

Longe de esmiuçar os pormenores desse embate, o que nos interessa aqui é, de modo 

geral, indicar que o concretismo no Brasil esteve estreitamente ligado ao modelo 

desenvolvimentista, vislumbrando na produção industrial o campo fértil que daria as 

condições necessárias às transformações sociais e culturais almejadas. Nas palavras do crítico 

de arte Ronaldo Brito, em artigo de 1975, os concretistas pretendiam promover a “superação 

do subdesenvolvimento, atacando frontalmente os arcaísmos do poder humanista tradicional 

no ambiente cultural brasileiro” (BRITO, 2006, p. 76) por meio da transferência dos 

elementos formais próprios das artes para as demais esferas produtivas. Partindo de uma 

concepção pragmática e confiando cegamente na neutralidade política dos meios de produção, 

                                                
17 O manifesto foi publicado em 1959 no Suplemento Dominical do Jornal do Brasil, lançado na abertura da I 
Exposição de Arte Neoconcreta, no MAM. (FERREIRA, 2006, p. 55). 
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o resultado alcançado acabou sendo a estetização da política e não a politização da arte, 

sucumbindo de vez com a tão desejada democratização das artes para as demais esferas 

sociais.   

Os artistas neoconcretistas, por sua vez, criticaram os concretistas pelo rigor 

geométrico não figurativo e a pretensão a uma percepção desvinculada de qualquer 

significação, limitada que ficou aos efeitos físicos dos elementos formais da obra, estipulados 

pelas teorias da Gestalt. Combateram o que Ferreira Gullar chamou – em seu já citado texto 

fundamental na história da arte, “Teoria do Não-Objeto” – de “perigosa exacerbação 

racionalista” (GULLAR, 1975, p. 26), da qual a produção artística foi alvo e que, agravado 

pelo teor positivista advindo da transposição direta de enunciados teóricos das leis da 

Matemática e da Física para o campo da arte, resultou na identificação desta à mera ilustração 

das teorias científicas, operando como simples paródia de programas alheios. Os 

neoconcretistas opuseram-se ao entendimento de obra enquanto máquina, ao formalismo 

puro, livre de qualquer subjetividade, e à compreensão da arte enquanto objeto igual aos 

demais produtos fabricados pela sociedade. Como define Ferreira Gullar, um dos principais 

teóricos do movimento: 

 

Despojada de todas as aderências, não-visuais, por um olho que quer atingir 
a especialização de um aparelho mecânico, a forma reduziu-se a um ato puro 
de percepção, sem historicidade, e aqui se revela o fundo idealista da arte 
concreta que se pretende suspensa acima do devir, fora da História e da 
contingência (GULLAR, 2006, p. 61). 

 

Rebelando-se precisamente contra os preceitos mecanicistas que adquiriram certo 

dogmatismo técnico, os neoconcretistas deram então continuidade às investigações concretas 

no sentido de dar encaminhamento à ideia de ruptura da cisão entre arte e vida. Com o 

diferencial de recusarem, contudo, qualquer tipo de representação, extrapolando, para tanto, 

os limites dos suportes habituais, investindo no experimentalismo e retomando aspectos do 

expressionismo. A artista mineira Lygia Clark (1920-1988) contribuiu de forma decisiva para 

os embates travados nesse período no Brasil, apresentando em 1954 a obra Descoberta da 

Linha Orgânica. A pintura testemunha o processo de transgressão dos limites do suporte, em 

que a espessura da moldura passa a entrar na composição formal do quadro. O elemento 

orgânico incidirá sobre o processo criativo da artista de modo cada vez mais radical.  
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Figura 12: Lygia Clark. Descoberta da Linha Orgânica, 1954. 

 

Em 1960 Lygia Clark apresenta Bichos, batizados por Ferreira Gullar de “não-objetos 

móveis”. Trata-se de estruturas de metal, manuseáveis, que se articulam em função das 

dobradiças que ligam uma chapa à outra, possibilitando inúmeros arranjos e rearranjos 

formais. Como indica a artista, “cada Bicho é uma entidade orgânica que só se revela 

totalmente no seu tempo interior de expressão”18. Assim, qualidades do espaço e da forma vão 

sendo desveladas na medida em que os espectadores interagem com a obra. A participação do 

espectador leva-o a um processo de investigação por meio de um diálogo contínuo com a 

obra, uma relação corpo a corpo que resulta numa visão desmistificadora da arte e do artista. 

Ainda em “Teoria do Não-Objeto” encontramos a formulação acerca do objeto: 

 
A expressão não-objeto não pretende designar um objeto negativo ou 
qualquer coisa que seja o oposto dos objetos materiais com propriedades 
exatamente contrárias desses objetos. O não-objeto não é um antiobjeto mas 
um objeto especial em que se pretende realizada a síntese de experiências 
sensoriais e mentais: um corpo transparente ao conhecimento 
fenomenológico, integralmente perceptível, que se dá à percepção sem 
deixar resto. Uma pura aparência (GULLAR, 1975, p. 26). 

 

                                                
18 Diários da artista. Disponível em: http://www.lygiaclark.org.br. Acesso em: 01 ago. 2016.  
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 O objeto artístico, então, desprovido de apelo estético, da relação de fetiche e de valor 

de culto, opera enquanto matéria a serviço da experiência artística. Não se trata de negar toda 

e qualquer materialidade per si, mas sim de questionar o lugar que esta ocupa dentro da 

composição de um trabalho artístico. Ao renunciar a exclusividade da contemplação retiniana, 

os demais sentidos sensoriais são convocados em busca de uma apreensão cada vez mais 

integral, em que o corpo, tanto biológico quanto social, é lugar privilegiado para a 

investigação artística.  

 
Figura 13: Lygia Clark. Bichos, 1960. 

 

O processo investigativo de Lygia Clark prosseguirá aprofundando tais pressupostos, 

culminando na produção daquilo que ela chama de “objetos relacionais”, por meio dos quais a 

ênfase recairá sobre o corpo, a experiência sensorial e a participação ativa do espectador 

envolvido num processo de conhecimento de si e de seu entorno. Inclinada para as acepções 

oriundas da antiarte, Lygia Clark abdicará de seu status de artista para se colocar enquanto 

simples propositora, intentando romper assim com a tradicional hierarquia estabelecida entre 

público e artista. O texto da artista intitulado “Nós somos os propositores”19, escrito em 1969, 

é enfático: 

 
Nós somos os propositores: nós somos o molde, cabe a você soprar dentro 
dele o sentido da nossa existência. 

                                                
19 Disponível em: http://www.lygiaclark.org.br. Acesso em: 01 ago. 2016. 
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Nós somos os propositores: nossa proposição é o diálogo. Sós, não 
existimos. Estamos à sua mercê. 
Nós somos os propositores: enterramos a obra de arte como tal e chamamos 
você para que o pensamento viva através de sua ação. 
Nós somos os propositores: não lhe propomos nem o passado nem o futuro, 
mas o agora.  

  

A obra de Lygia Clark que Cildo Meireles menciona como referência central na 

história da arte é A Casa é o Corpo, apresentada em 1968. Trata-se de uma instalação em que 

o espectador é envolvido por um ambiente labiríntico permeado por sugestões que remetem às 

várias etapas do processo de gestação. As referências ao corpo que a obra oferece incitam e 

estimulam o próprio corpo do espectador que, em sua totalidade, é aguçado para a deflagração 

de sentidos outros além daqueles majoritariamente promovidos pelo intelecto, privilegiando 

assim a capacidade de memória e de cognição disparadas pelo corpo como um todo. Supera, 

nesse sentido,  as dicotomias que tradicionalmente separam corpo e mente, interior e exterior, 

real e imaginário, masculino e feminino (MATESCO, 2006, p. 532).   

 

 
Figura 14: Lygia Clark. A Casa é o Corpo, 1969. 

 

Outro artista que veio integrar o neoconcretismo e que exerceu importância capital na 

constituição do terreno artístico comentado por Cildo Meireles é Hélio Oiticica (1937-1980). 
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Embora tenha participado do movimento somente a partir da II Exposição de Arte 

Neoconcreta, o artista tornou-se figura central do mesmo. Identificou-se com grande parte dos 

preceitos formulados até então pelos neoconcretistas e lançou contribuições determinantes 

para as próximas décadas. Os textos escritos pelo artista passaram a significar importante 

meio de reflexão teórica acerca de suas pesquisas artísticas que, muitas das vezes 

apresentados ao lado das obras, certamente conformaram balizas valiosas na produção de 

outros artistas. Hélio Oiticica comenta sobre a historicidade de sua produção, em 1961: 

 
Cada vez que procuro situar a posição estética do meu desenvolvimento, 
historicamente em relação às suas origens, chego à conclusão de que não só 
é um desenvolvimento individual muito forte e pessoal, como completa um 
contexto histórico e cria um movimento, junto a outros artistas. É uma 
necessidade de grupo, ativa. (OITICICA, 1986, p. 33) 

 

Igualmente descontente com o formalismo ortodoxo empregado pelos concretistas, 

Hélio Oiticica passa a investigar os elementos pictóricos em relação estreita com os ideais de 

experimentação e de expressão20, fortemente informados pela fenomenologia do filósofo 

Merleau-Ponty (1908-1961). A expansão do espaço bidimensional para o tridimensional, a 

superação dos limites impostos pelos suportes e materiais convencionais, bem como a 

participação do espectador estarão presentes desde as primeiras séries produzidas pelo artista, 

representando testemunhas emblemáticas dos desdobramentos da linguagem que vigoravam 

em sua época. 

A série Metaesquemas, produzida entre 1957 e 1958, é composta de pinturas em que 

se pode identificar registrado o embate entre o espaço da tela e o espaço exterior a ela. São 

figuras geométricas e monocromáticas que, ao se ordenarem de maneira assimétrica, induzem 

um deslocamento do olhar, movimento que faz menção ao dinamismo do espaço 

tridimensional. A transição para os Núcleos, série realizada em 1960, permite visualizar o 

processo investigativo do artista por meio da alteração no tratamento da cor, que passa a 

corresponder a estruturas atuantes no espaço e no tempo, numa perspectiva integradora. A 

série é composta por uma variedade de placas de cor que se organizam no espaço 

tridimensional. “O espectador gira à sua volta, penetra mesmo dentro de seu campo de ação. 

A visão estática da obra, de um ponto só, não a revelará em totalidade; é uma visão cíclica” 

                                                
20 Hélio Oiticica comenta, em 1962: “O que digo, ou chamo de ‘uma grande ordem da cor’, não é a sua 
formulação analítica em bases puramente físicas ou psíquicas, mas a inter-relação dessas duas com o que quer a 
cor expressar, pois tem ela que estar ligada ou a uma dialética ou a um fio de pensamentos e ideias intuitivas, 
para atingir o seu máximo objetivo, que é a expressão” (OITICICA, 2006, p. 83).  
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(OITICICA, 2006, p. 84). As últimas realizações de Núcleos radicalizaram ainda mais o 

campo cromático ao posicionar placas de modo a permitir que o espectador as movimentasse.  

 

        
Figuras 15 e 16: Hélio Oiticica. Metaesquemas, 1957-1958. 

 

 

 

 
Figura 17: Hélio Oiticica. Núcleos, 1960. 
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O artista comenta sobre os embates que se impunham em sua pesquisa: 

 
Num sentido intermediário está Fontana e os seus quadros cortados em 
sulcos, sulcos de espaço, com os quais vejo afinidade com os sulcos de 
minhas maquetas e não-objetos pendurados. O problema está posto, e 
portanto sinto a necessidade de começar a construir, firmemente, 
definitivamente, o desenvolvimento básico desse novo tipo de expressão, 
que por ser novo, está incerto, e ainda flutua na indeterminação, mas que 
mais cedo ou mais tarde terá de se consolidar (OITICICA, 1986, p. 28). 

 

A expansão do campo de arte implicará cada vez mais na superação da apreciação 

meramente visual e na formulação de proposições voltadas para a totalidade dos sentidos 

perceptivos21. Em 1966, Hélio Oiticica lançou, juntamente com Opinião 66, exposição icônica 

ocorrida no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, seu “Programa Ambiental” 

(OITICICA, 1986). Trata-se de um texto em que o artista reflete sobre os últimos trabalhos 

(Núcleos, Penetráveis, Bólides e Parangolés) a partir da noção de “ambientação” (MOTTA, 

2011). Influenciada pelos postulados da antiarte, essa formulação aponta para o entendimento 

de arte não mais enquanto objetos isolados, carregados de significação em si, mas que, 

colocados em relação, constituem um ambiente a ser experimentado pelo espectador, que 

passa a ser o centro deflagrador de sentidos autorais e originais imprevisíveis. O crítico de 

arte Mário Pedrosa, em 1965, descreve: 

 

Arte ambiental é como Oiticica chamou sua arte. Não é com efeito outra 
coisa. Nela nada é isolado. Não há uma obra que se aprecie em si mesma, 
como um quadro. O conjunto perceptivo sensorial domina. [...] Foi durante a 
iniciação ao samba que o artista passou da experiência visual, em sua pureza, 
para uma experiência do tato, do movimento, da fruição sensual dos 
materiais, em que o corpo inteiro, antes resumido na aristocracia distante do 
visual, entra como fonte total de sensorialidade (PEDROSA, 1986, p. 11).  

 

A arte ambiental, assim como passou a ser denominada, fundamentou a constituição 

de ferramentas conceituais legitimadoras tanto da experimentação quanto da participação do 

espectador enquanto coautor da obra de arte. A democratização dos processos artísticos e o 

desprendimento dos valores estéticos ditados pela crítica tradicional conferiram um alto teor 

                                                
21 O crítico de arte Frederico Morais discorre sobre Hélio Oiticica: “Do pegar para revelar o desenvolvimento de 
formas no espaço, ou de novos espaços; ou para abrir novas perspectivas cromáticas, painéis escondidos [...]; ao 
pegar para sentir as mais sutis sensações, novos mundos subjetivos, um pensamento que flui nos dedos. [...]. Nos 
núcleos e nos penetráveis, todo um mundo lúdico, de surpresas, de expectativas revertidas ou realizadas. É a mão 
que abre e fecha caixas, descobre gavetas e compartimentos vazios ou com pigmentos de cor, o olhar ávido 
acompanhando a mão. Nos labirintos é o próprio corpo, que ombreando-se à cor, banhando-se em cor, caminha e 
se perde, entre placas intensamente coloridas, como se fossem quadrados e retângulos retirados de um quadro de 
Mondrian, e dissolvidos, desintegrados no espaço e/ou na vida [...]”  (MORAIS, 1975, p. 15). 
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político nas proposições ambientais, uma vez que autorizaram e incentivaram a participação 

coletiva em processos que ultrapassavam a esfera artística, orientados pela diluição das 

fronteiras entre arte e vida. No “Programa Ambiental”, o artista destaca em 1966: 

 
Antiarte – compreensão e razão de ser o artista não mais como um criador 
para a contemplação mas como um motivador para a criação – a criação 
como tal se completa pela participação dinâmica do “espectador”, agora 
considerado “participador”. Antiarte seria uma completação da necessidade 
coletiva de uma atividade criadora latente, que seria motivada de um 
determinado modo pelo artista: ficam portanto invalidadas as posições 
metafísica, intelectualista e esteticista – não há a proposição de um “elevar o 
espectador a um nível de criação”, a uma “metarrealidade”, ou de impor-lhe 
uma “ideia” ou um “padrão estético” correspondente àqueles conceitos de 
arte, mas de dar-lhe uma simples oportunidade de participação para que ele 
“ache” aí algo que queira realizar – é pois uma “realização criativa” o que 
propõe o artista, realização isenta de premissas morais, intelectuais ou 
estéticas – a antiarte está isenta disto – é uma simples posição do homem 
nele mesmo e nas suas possibilidades criativas vitais (OITICICA, 1986, p. 
77). 

 

 O processo artístico torna-se então acessível ao público, voltando-se para a 

emancipação do sujeito que, de apreciador passivo e receptáculo de conteúdos elaborados por 

outros, passa a ser requisitado enquanto centro disparador de significações, como produtor e 

não mero assimilador de conceitos. Um dos pilares da participação do espectador enquanto 

participador consiste na experimentação da totalidade do corpo através da atenção dispensada 

para a percepção integral dos sentidos sensoriais. Em consonância com a ruptura sistemática 

de paradigmas conservadores provocada pelo movimento em voga da contracultura, difundido 

amplamente em grandes cidades de todo o mundo, o corpo passou a ser despido dos pudores e 

tabus que o encobriam para ser concebido enquanto plataforma de conhecimento acerca do 

mundo e de si mesmo.  

A criação de ambientes como os da Tropicália, que Hélio Oiticica criou em 1967, para 

a exposição Nova Objetividade Brasileira, realizada no MAM do Rio de Janeiro e comentada 

por Cildo Meireles como sendo um marco na história da arte brasileira, estimulava o corpo a 

experimentar formas e cores de modo a evocar memórias e a formular concepções genuínas 

sobre os mais diversos temas. Tratava-se de um espaço constituído por dois Penetráveis, 

trabalhos elaborados anteriormente pelo artista e que já esboçavam muitas das questões que 

radicalizou na exposição, sendo eles: PN2 – Pureza É um Mito, de 1966; e PN3 – Imagético, 

de 1966-67. O ambiente também era composto por obras de outros artistas, poemas, plantas, 
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areia, um televisor, entre outros materiais. O artista comenta em entrevista concedida a Mario 

Barata, em 1967: 

 
Para entrar em cada Penetrável era o participador obrigado a caminhar sobre 
areia, pedras de brita, procurar poemas por entre as folhagens, brincar com 
araras etc. – o ambiente criado era obviamente tropical, como que num 
fundo de chácara, e, o mais importante, havia a sensação de que se estaria de 
novo pisando a terra. Essa sensação, sentia eu anteriormente ao caminhar 
pelos morros, pela favela, e mesmo o percurso de entrar, sair, dobrar “pelas 
quebradas” da Tropicália, lembra muito as caminhadas pelo morro 
(OITICICA FILHO; VIEIRA, 2009, p. 50).  

 

A experimentação do espaço estimulava a formulação de reflexões sobre a 

constituição da identidade nacional e o processo de desenvolvimento desigual da sociedade 

brasileira a partir do referencial de cada espectador-participador, promovendo com isso a 

transferência de perspectiva de análise do centro para a periferia. Pensar então sobre a 

participação do espectador fazia-se “indispensável àqueles que em qualquer campo criativo 

estão procurando criar uma base sólida para uma cultura tipicamente brasileira, com 

características e personalidades próprias” (OITICICA, 1986, p. 94). O artista, orientado pelas 

concepções antropofágicas de Oswald de Andrade22, apontou para a vontade construtiva geral 

dos movimentos artísticos que buscaram redefinir as concepções de cultura existentes no país 

para além daquelas ditadas pelas referências externas fabricadas nos países centrais23.  

 

O que chegou ao fim, de certa forma, é uma pretensa história linear da arte 
que foi de 1400 até o final do modernismo, na primeira metade do século 
XX, contada inteiramente sob um ponto de vista euro-ocidental, como se 
esta fosse uma cultura única e universal. [...] o pensamento eurocêntrico 
impediria a compreensão do mundo a partir do próprio mundo em que 
vivemos e com epistemes que nos são próprias (ARANTES, 2015, p. 27- 
28). 

 

                                                
22 Hélio Oiticica comenta em 1976, no texto “Esquema Geral da Nova Objetividade”: “A antropofagia seria a 
defesa que possuímos contra tal domínio exterior, e a principal arma criativa, essa vontade construtiva, o que não 
impediu de todo uma espécie de colonialismo cultural, que de modo objetivo queremos hoje abolir, absorvendo-
o definitivamente numa superantropofagia. Por isto e para isto, surge a primeira necessidade da Nova 
Objetividade: procurar pelas características nossas, latentes e de certo modo em desenvolvimento, objetivar um 
estado criador geral, a que se chamaria de vanguarda brasileira, numa solidificação cultural [...].” (OITICICA, 
1986, p. 94). 
23 Outras expressões artísticas fundamentais do contexto vivenciado por Cildo Meireles na década de 1960 e que 
buscaram problematizar as definições acerca do processo de formação da cultura nacional são o Cinema Novo de 
Glauber Rocha, o Teatro Oficina de Zé Celso e a MPB de Caetano Veloso e Gilberto Gil. 
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Figura 18: Hélio Oiticica. Tropicália, 1967. 

 

A arte ambiental não apenas se constituiu de especificidades do contexto no qual 

surgiu – fator inerente a qualquer produção humana, como temos insistido ao longo desta 

dissertação –, mas também teve seu interesse voltado sobretudo para a investigação e 

problematização de aspectos desse contexto, perscrutando assim os limites e as potências 

determinados pelos condicionamentos de um país economicamente periférico como o Brasil e 

delineando-se sob um contorno acentuadamente político. Cildo Meireles comenta: 

 
Não me considero um artista conceitual, embora tenha muitos trabalhos que 
tangenciem questões conceituais e tenha participado de mostras de arte 
conceitual, como Information24. Uma das razões por que é difícil para o 
público lidar com a arte conceitual é seu notório excesso de retórica verbal. 
Em geral as pessoas não estão dispostas a ir à galeria para ler explicações. 
[...] Na arte conceitual brasileira, tão ligada à sensualidade, aos limites do 
corpo a ao prazer, é impossível não pensar em sedução; mas há também 
aspectos políticos que são raros na arte de outras partes do mundo. 
(HERKENHOFF; MOSQUERA; CAMERON, 1999, p. 27). 

 

                                                
24 Em 1970, o artista participou, ao lado de Hélio Oiticica, Artur Barrio e Guilherme Vaz, de uma das primeiras 
exposições de Arte Conceitual. Information ocorreu no Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA). 
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A historiografia da arte tem revisto a leitura que conferia certa hegemonia à produção 

anglo-saxônica sobre as produções de outros países, problematizando a concepção que a 

entendia enquanto uma matriz da qual  as demais seriam meras derivações25. Não obstante, 

mesmo que apresentando especificidades genuínas, a arte ambiental manteve rico diálogo 

com alguns dos preceitos difundidos pela arte conceitual. Ainda que o movimento global 

tenha recebido diferentes matizes em função de contextos variados, girou em torno de um 

mesmo eixo comum, voltando-se para os questionamentos dos paradigmas tradicionais do 

sistema da arte. Assim, ainda que formulados em países centrais, muitos desses preceitos que 

caracterizaram a arte conceitual colocaram em xeque os valores artísticos hegemônicos 

impostos historicamente aos países periféricos, coincidindo, desse modo, com as 

investigações que estavam sendo levadas a cabo pelos artistas neoconcretistas. 

As análises que tecemos aqui sobre a obra de Cildo Meireles procuraram levar em 

conta algumas das referências que o artista mencionou em seus textos e entrevistas, a fim de 

traçar, ainda que superficialmente e de forma lacunar, um panorama histórico da linguagem 

artística sob a perspectiva de Cildo Meireles. A tentativa de especificar as divergências entre 

arte conceitual e arte ambiental deve-se à intenção de melhor situar os embates enfrentados 

pelos artistas mencionados. Em consonância com a historiadora Antonia Terra:  

 
Compreender o enunciado de uma obra implica compreender, numa grande 
temporalidade, a ressonância das vozes incorporadas às palavras – às formas, 
aos contornos, às cores, às composições figurativas, aos recortes –, isto é, 
compreender os múltiplos enunciados, das mais diversas relações dialógicas 
construídas pelos mais diferentes sujeitos (presentes na obra no ato de sua 
criação ou posteriormente) (TERRA, 2001. p. 99).  

 

Em algumas das obras do artista é possível encontrar entrelaçamentos informados 

tanto pela arte conceitual quanto pela arte ambiental, amalgamando questões enfaticamente 

relativas à linguagem e à ideia, notoriamente associadas às produções autorreferentes anglo-

saxônicas26, com aspectos orientados por um engajamento político explícito do artista em seu 

contexto histórico.  

                                                
25 Sobre a revisão historiográfica, ver “Teses ‘alargadas’ sobre a arte conceitual” (JAREMTCHUK, 2007).  A 
autora Cristina Freire aponta: “A distinção entre Arte Conceitual – como movimento notadamente internacional 
com duração definida na história da arte contemporânea – e conceitualismo – tendência crítica à arte objetual que 
abarca diferentes propostas, como arte postal, performance, instalação, land art, videoarte, livro de artista etc. – é 
muitas vezes difusa.” (FREIRE, 2006, p.8). 
26 O texto “Arte depois da Filosofia”, escrito em 1969 pelo artista norte-americano Joseph Kosuth (1945-), 
tornou-se uma referência teórica na Arte Conceitual. Nele há a defesa de que a ideia e o conceito expressos por 
meio da linguagem são os elementos fundantes da arte, ficando em segundo plano sua materialização – 
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Uma dessas obras é Desvio para o vermelho, produzida entre 1967 e 1984. Trata-se de 

uma instalação formada por três ambientes que compõem um percurso no qual o espectador é 

convidado a percorrê-lo sequencialmente. O primeiro deles, intitulado Impregnação, é 

formado por objetos banais e retirados do cotidiano. Sofá, telefone, aquário, geladeira, obras 

de arte, televisão, entre muitos outros, que bem poderiam exemplificar uma casa típica da 

classe média brasileira. A familiaridade é rompida radicalmente, entretanto, em função de 

todos os objetos serem da cor vermelha. São originalmente vermelhos e não pintados de 

vermelhos. As várias tonalidades da cor são contrapostas ao branco das paredes.  

 O segundo ambiente chama-se Entorno e corresponde a um espaço de transição para 

o terceiro ambiente. Nele a luz é atenuada, formando uma espécie de penumbre. Do mesmo 

modo que no anterior, as paredes são brancas, entretanto, o piso é preto. Sobre ele há uma 

garrafa tombada, de onde sai um rastro de tinta vermelha. O cenário, que poderia servir como 

explicação à tamanha saturação de vermelho em Impregnação, causa estranhamento em 

decorrência da quantidade de líquido derramado exceder desmesuradamente o limite que 

poderia abarcar a pequena garrafa. A grande mancha vermelha se expande para a direção do 

terceiro ambiente, servindo de fio condutor para o espectador seguir adiante.  

 
Figura 19: Cildo Meireles. Desvio para o vermelho: Impregnação, 1967-1984. 

                                                                                                                                                   
dispensável, inclusive, em alguns casos. O texto “Arte depois da Filosofia” também foi publicado pela Revista 
Malasartes, em 1975. 



55 
 

 
Figura 20: Cildo Meireles. Desvio para o vermelho: Entorno, 1967-1984. 

 
Figura 21: Cildo Meireles. Desvio para o vermelho: Desvio, 1967-1984. 
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Intitulado Desvio, o terceiro e último ambiente já é quase completamente sem luz e 

com dimensões equivalentes ao da Impregnação. É composto por uma pia branca instalada 

com inclinação de 30º, de onde uma torneira jorra ininterruptamente um líquido vermelho. 

Este, por sua vez, desce pelo ralo e, através de um sistema que faz circular o líquido, retorna a 

jorrar pela torneira. O ambiente escuro impede que a distância espacial entre o início dele e a 

pia iluminada seja percebida de forma precisa. Este é desvendado pelo espectador com o 

auxílio do som de água escorrendo, audível em toda a instalação, mas que aqui tem 

capacidade de orientar devido ao volume indicar maior ou menor aproximação da pia. 

Podemos encontrar na obra referências a Marcel Duchamp27 (1887-1968). Os objetos 

retirados do cotidiano podem ser vistos enquanto ready-mades que, aqui, obedecem a uma 

lógica arbitrária compondo uma coleção que poderia ser ampliada infinitamente. A 

viabilidade real de se aumentar e alterar essa espécie de arquivo de vermelhos não o torna 

menos insólito28. A coleção de objetos vermelhos conta, ainda, com obras de arte de outros 

artistas, como Antonio Dias, Tunga, Carlos Vergara, Jaime Prades, Antonio Manuel, Luiz 

Alphonsus, entre outros. Tece, com isso, reflexões sobre a autoria e a propriedade das obras, 

assim como dilui os contornos entre vida e arte, operando com “[...] uma proporção quase 

igual entre objetos do cotidiano e objetos de arte” (LAGNADO, 1998, p. 400). O crítico de 

arte Dan Cameron comenta sobre as obras: 

 
Têm um aspecto não-objetivo clássico ou informal, embora sua estrita 
linhagem monocromática empreste-lhes sobretons quase funcionais, 
enfatizando sua função de camuflagem. Mas a principal impressão que 
deixam é estranhamente surreal, como se as verdadeiras obras de arte 
estivessem de algum modo presas por detrás de sua uniformidade de 
superfície e só pudessem ser apreendidas por meio do adestramento do olhar 
para distinguir as quase imperceptíveis nuanças de tons.  [...] A mensagem 
parece ser que a abstração em arte, quando confrontada com os terrores da 
experiência real, é inevitavelmente cooptada pela circunstância, convertida à 
revelia num sinal de que tudo continua bem no universo (HERKENHOFF; 
MOSQUERA; CAMERON, 1999, p. 84).  

 

É possível, ainda, estabelecermos relações com os Penetráveis, de Hélio Oiticica. Seja 

porque os ambientes funcionam como campos de cor, em correspondência com as 

formulações levadas a cabo pelo artista neoconcretista, como vimos anteriormente, seja 

porque envolvem o espectador em um conjunto de objetos com os quais se incumbirá de 
                                                

27 O artista francês é frequentemente citado por Cildo Meireles. Voltaremos a ele no capítulo seguinte.  
28 O artista comenta: “Posso mudar os quadros da parede ou adicionar elementos. Essa obra jamais restringiria o 
ato de colecionar, mas, ao mesmo tempo, impõe certos limites de ocupação, até porque a área de instalação da 
obra será sempre a mesma.” (SCOVINO, 2009, p. 274) 
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traçar relações. O ambiente de Desvio para o vermelho, em consonância com aqueles 

configurados por Oiticica, pressupõe “[...] uma mobilidade do público pela sala, trajetória 

gradativa, que constrói um campo de experiência, próprio a cada um, em que é acionada uma 

pluralidade de sentidos” (LAGNADO, 1998, p. 399). Segundo Cameron, a obra dialoga com 

outras referências artísticas: 

 
Com Desvio para o vermelho, Cildo Meireles criou uma obra de significação 
tanto histórica como contemporânea. A obra aproxima-se de antecessores 
europeus atuais e históricos, e ocupa um momento de transição importante 
na tradição construtivista brasileira. Na XXIV Bienal de São Paulo, esse 
trabalho foi cuidadosamente montado ao final de uma sucessão de obras 
marcadas pelo emprego da cor, começando pelas pinturas pioneiras de 
Tarsila do Amaral, dos ano 30, passando pelas telas geométricas de Volpi, 
dos anos 60. Além de reforçar o princípio de que certos artistas-chave do 
século XX partilharam intensamente a tendência a tratar a cor como um 
elemento intrinsicamente ligado a seu meio ambiente, tal linhagem também 
abriu caminho para Meireles construir uma obra que metamorfoseou 
algumas tendências herdadas da Europa para formas quase irreconhecíveis 
(HERKENHOFF; MOSQUERA; CAMERON, 1999, p. 92). 

 

Podemos apontar ainda para o dado de historicidade presente na produção de Desvio 

para o vermelho, tendo em vista os diálogos que o artista estabelece com a história da arte. E 

a historicidade também tem presença notória e até determinante na recepção da obra. Cildo 

Meireles conta que a ideia primeira era fazer o trabalho na cor azul, entretanto, alterou para o 

vermelho em função de ser a cor que menos sofre desvio no espaço29. O artista explica que 

desvio é um conceito da Física e que se interessava por essa dimensão, afirmando: “Sempre 

pensei Desvio para o vermelho a partir do elemento físico e poético, mais do que do elemento 

político. Porém, eu admito que haja essa leitura política” (SCOVINO, 2009, p. 273). Assim, o 

vermelho que antes fazia referência a leis físicas passou a atuar com outras conotações em 

plena ditadura militar no Brasil30. 

                                                
29 Nas palavras de Suely Rolnik: “Cores, como se sabe, são campos de forças que afetam nossos corpos. O 
vermelho é a cor que tem a onda de menor frequência e de maior comprimento de todo espectro. Tais qualidades 
a fazem pouco desviar ao deslocar-se no espaço e lhe dão a capacidade de atrair as demais cores, impondo-se 
sobre elas” (ROLNIK, 2008, p. 3).  
30 “De fato, o vermelho nesta instalação se sobrepõe à singularidade das coisas e as uniformiza. Esta experiência 
física do trabalho atualiza em meu corpo a marca sensível da onipotência do poderio militar sobre as 
subjetividades, o qual homogeneíza tudo sob o impacto do terror, refreando o movimento vital (entendido, aqui, 
como potência de criação, diferenciação, desvio). Não há um só espaço que escape à sua onipresença – casa, 
escola, local de trabalho, rua, ponte, praça, bar, restaurante, loja, hospital, transporte público... o próprio ar. Arco 
de tensão estendido até o limite, nervos eriçados, estado de alerta permanente; impossibilidade absoluta de 
repouso, mas também de desvio do deslocamento no espaço/tempo” (ROLNIK, 2008, p. 3). 
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O artista relata o diálogo que travou com o crítico de arte, Paulo Herkenhoff, 

apontando para o caráter processual da recepção, considerando que uma obra recebe ao longo 

do tempo novas leituras: 

 
Eu falei: “Paulo, não é e tal” [uma referência explícita à violência instaurada 
pelo regime militar], até mandei as primeiras anotações da garrafa e da poça 
d’água, que são azuis: era com tinta azul que eu queria fazer. Eu brincava 
com ele: “Compreendo sua leitura, não concordo, mas respeito”. No dia da 
inauguração eu chamei: “Paulo, venha cá; olhe, eu botei na vitrina uma 
justificativa de sua leitura política no trabalho”. O Raymundo Colares, 
também na primeira montagem, deixou duas coisas: a foto da Marilyn em 
vermelho e um button do Che Guevara, que é a única coisa em preto e 
branco que tem em toda a peça. “Agora é um trabalho político...” 
(SCOVINO, 2009, p. 139). 

 

A intenção de Cildo Meireles não estava voltada, portanto, para a abordagem do 

conturbado contexto político então vivenciado ao longo da produção da obra. Mesmo assim, à 

revelia do artista, Desvio para o vermelho permite estabelecer, sem contudo ter seu sentido 

esgotado aí, relações profundas com o terror instaurado pelo regime militar. E isso se dá não 

pela via da metáfora, posto não haver na obra indícios simbólicos voltados para a 

representação ou encenação de narrativas que tiveram lugar ao longo da ditadura militar. A 

obra acaba tecendo comentários sobre o contexto violento de modo veemente porém sutil, ao 

provocar no espectador a vivência de “uma sucessão de falsas lógicas”31, que embora 

absurdas se impõem como normativas. Aqui, novamente, o espectador é o centro deflagrador 

da obra e caberá a ele experimentar com a totalidade de seu corpo certa atualização do 

obscurantismo e terror generalizado no estado de exceção.   

   
Aos poucos, vai tomando corpo a sensação cotidiana de viver sob ditadura 
militar no Brasil – exatamente, o período durante o qual as diferentes ideias 
que levaram Cildo a conceber esta instalação foram decantando e se 
juntando. Nada a ver com metáfora da truculência do regime, em sua face 
visível e representável (interpretação que, segundo Cildo Meireles, de tão 
repetida já “virou calo”), mas sim com a sensação física de sua atmosfera 
invisível que tudo impregna – diagrama intensivo do regime, mais 
implacável, porque mais sutil e inapreensível. A impressão é que por baixo 
ou por trás de uma normalidade patologicamente excessiva que permeia o 
cotidiano supostamente ordinário daquelas décadas sob terrorismo de Estado 
está em curso, dia após dia, uma sangria incessante dos fluxos vitais da 

                                                
31 Cildo Meireles comenta: "[...] o projeto era imaginar um lugar onde, por alguma razão, alguém, por 
preferência, mania, imposição ou circunstância, acumularia o máximo de coisas em vermelho, das mais 
diferentes tonalidades. Essa acabou sendo a origem para Desvio para o vermelho. [...] Esta obra é uma sucessão 
de falsas lógicas. Nada impede que alguém tenha um ambiente todo em vermelho como em Impregnação." 
(SCOVINO, 2009, p. 238). 
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sociedade brasileira. Está tudo tomado, como o vermelho que toma toda a 
instalação (ROLNIK, 2008, p. 3).  

 

No segundo capítulo analisaremos mais detidamente os entrelaçamentos que Cildo 

Meireles estabeleceu entre as investigações próprias da linguagem artística e os 

condicionamentos sociais impostos pelo regime ditatorial.   
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CAPÍTULO II 

ARTE COMO RESISTÊNCIA À DITADURA MILITAR 

 

 

Não mais trabalhar com a metáfora da pólvora – 

trabalhar com a pólvora mesmo.32 
 

 

 Como vimos no capítulo anterior, é possível encontrar na obra de Cildo Meireles 

registros de algumas das principais questões que constituíram a linguagem artística ao longo 

das últimas décadas. Ao mesmo tempo, nela também há indícios das vicissitudes históricas 

com as quais necessariamente dialogou, negando-as e/ou afirmando-as. A interação entre os 

aspectos artísticos e não artísticos é especialmente latente na trajetória de Cildo Meireles. Sua 

produção aponta com veemência para a inexatidão das distinções que supostamente 

definiriam cada dimensão da realidade histórica e borra com frequência as fronteiras entre os 

diferentes campos de conhecimento, empregando e reconfigurando dados tradicionalmente 

tidos como das artes com outros oriundos principalmente da geografia, matemática, física e 

história. A forma amalgamada com que integra e sintetiza principalmente as esferas da 

cultura, política e economia oferece múltiplas entradas para a análise de sua obra33.  

 Os trabalhos artísticos, sob a perspectiva que adotamos ao longo desta dissertação, são 

a um só passo objetos e sujeitos de seu tecido histórico-cultural. Isso porque compreendemos 

que os processos criativos se utilizam de elementos preexistentes e, ao acrescentarem outros, 

reorientam a configuração anterior. Fazem uso, portanto, do conjunto de referenciais comuns 

característicos de uma sociedade para, a partir deles, criar novos. Tal entrelaçamento entre a 

produção artística e as demais esferas da realidade não é prerrogativa apenas das vanguardas 

do século XX, interessadas na superação das fronteiras entre arte e vida, mas se estende a toda 

produção humana. Não custa lembrar que até mesmo a definição e a função que a arte 

desempenha numa determinada sociedade são construções históricas condicionadas às 

especificidades de seu tempo e lugar. 

Ao analisar a produção artística de Cildo Meireles durante o regime militar não 

pretendemos, contudo, alcançar aquilo que se convencionou chamar de “espírito de época”, 

                                                
32 Cildo Meireles, em entrevista concedida a Antonio Manuel em 1978. (SCOVINO, 2009, p. 71). 
33 “A obra de Cildo Meireles tece memória afetiva, vivências culturais com gente simples, conhecimento 
científico (com seu fascínio pela física, matemática e geografia) e consciência crítica da história.” 
(HERKENHOFF, 2001, p. 11). 
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tendo em vista a heterogeneidade sempre presente em um mesmo tempo histórico. Cientes, 

portanto, da pluralidade do fazer artístico, compreendemos, por outro lado, que a poética do 

artista, ainda que genuína e particular, é erigida sob um alicerce comum às demais dimensões 

sociais, sendo assim imbuída de um teor coletivo de fundamental importância para que a 

inteligibilidade das obras seja possível. Desse modo, a poética de Cildo Meireles, mesmo que 

única e impossível de ter sua análise esgotada, constituiu-se a partir de uma semântica 

elaborada por elementos característicos de um tempo e de um lugar específicos 

compartilhados socialmente. Conforme discorre o historiador: 

 

[...] os símbolos não poderiam ser considerados como abstrações nem como 
substitutos de elementos positivos, mas como termos de uma problemática 
que concretiza atitudes geradoras de uma organização concertada da 
experiência. [...] Todo signo figurativo, como todo signo verbal, fixa 
portanto uma tentativa de ordenação coletiva do universo segundos os fins 
particulares a uma sociedade determinada e em função das capacidades 
técnicas e dos conhecimentos intelectuais dessa sociedade. Vê-se 
perfeitamente nesse momento que é impossível considerar a Arte como um 
fazer colocado à disposição de uma necessidade de expressão puramente 
individual (FRANCASTEL, 2015, p. 91).  

 

Assim, neste capítulo analisaremos as obras enquanto evidências históricas produzidas 

ao longo do regime militar brasileiro, elaboradas com intenções que, a um só tempo, se 

desdobram em linguagem artística e que criam, através dela, os meios de esquivar-se das 

interdições infligidas pelo controle estatal. Desse modo, visualizamos nas obras as estratégias 

usadas pelo artista para driblar a censura, o que nos propicia indícios não apenas dos aspectos 

sobre os mecanismos do aparato de repressão institucional como também das resistências 

contra ela elaboradas.  

São obras e textos de um artista que vivenciou todas as fases de implantação do 

regime ditatorial e que, através de sua produção, configurou sentidos, perspectivas e 

memórias sobre esse momento histórico. Aqui, do mesmo modo que nos demais capítulos, as 

obras e os escritos de Cildo Meireles serão colocados lado a lado com a produção de outros 

artistas que representaram importante papel na contestação do regime político, assim como 

documentos de outras instâncias produzidos na época e que impactaram o período histórico 

em exame, especialmente aqueles veiculados pela grande mídia e por instituições artísticas 

contra as quais Cildo Meireles se opôs.  
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2.1 Inserções em circuitos ideológicos: Onde, por que e como intervir 

 

A mais conhecida obra de Cildo Meireles, intitulada Inserções em Circuitos 

Ideológicos: Projeto Coca-Cola, realizada a partir de 1970, consiste em intervir no sistema de 

produção e difusão de informações por meio da gravação de mensagens escritas no corpo das 

garrafas do referido refrigerante que, ao serem devolvidas ao mercado, desempenham a 

função de suporte das ideias do artista. As mensagens são impressas utilizando-se do processo 

de decalque (silk-screen) com tinta branca vitrificada, tornando-se visíveis somente por meio 

do contraste com o fundo escuro da bebida. As mensagens permanecem, portanto, camufladas 

quando impressas na garrafa, garantindo a segurança daqueles que o fazem. Porém, 

evidenciam-se quando as garrafas são mecanicamente preenchidas e redistribuídas no 

mercado.  

O artista conta que a ideia começou a ser delineada a partir de uma conversa com um 

amigo que lhe informou que, caso se colocasse um caroço de azeitona em um vasilhame, este 

não poderia ser retirado pelo processo de lavagem da fábrica, devido à limitação dos 

procedimentos mecânicos de então (SCOVINO, 2009, p. 246). Constituíam-se assim, ao lado 

de outras ideias, estratégias preliminares das várias ações que o artista passou a realizar 

visando intervir, alterar e sabotar o sistema de circulação vigente, valendo-se da estrutura do 

próprio sistema para questioná-lo, colocando em xeque os valores por ele disseminados. Essas 

propostas artísticas, em conjunto com a produção de outros artistas contemporâneos, 

receberam a denominação de arte de guerrilha, justamente devido a seu caráter contestatório e 

de intervenção social direta34.  

 

                                                
34 Voltaremos a esse tópico mais adiante. Ver “Teoria da guerrilha artística”, de Décio Pignatari. In: FERREIRA, 
Glória (Org.). Crítica de Arte no Brasil: temáticas contemporâneas. Rio de Janeiro: Funarte, 2006, p. 157-162.  
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Figura 22: Cildo Meireles. Inserções em Circuitos Ideológicos: Projeto Coca-Cola, 1970. 

 

Como dissemos brevemente no primeiro capítulo, uma das grandes influências de 

Cildo Meireles, frequentemente mencionada nos escritos do artista, é Marcel Duchamp (1887-

1968)35. Considerado o precursor da arte conceitual, o artista francês que se radicou 

juntamente com muitos outros artistas nos Estados Unidos em busca de refúgio dos horrores 

da Primeira Guerra Mundial formulou aquilo que denominou de ready-made. Trata-se, 

resumidamente, da operação que consiste em selecionar um objeto já existente, 

frequentemente produzido industrialmente, retirá-lo do cotidiano, e exibi-lo em espaços 

institucionais de arte.  

Com isto, Duchamp promoveu uma reflexão acerca do lugar que ocupa a arte na 

sociedade, problematizando a grade de critérios de validação e de valorização construídos ao 

                                                
35 Uma das menções que o artista faz a Duchamp pode ser encontrada no texto “Inserções em circuitos 
ideológicos", em que comenta: "Se a interferência de M. Duchamp foi ao nível da Arte (lógica do fenômeno), 
vale dizer da estética, e se por isso preconizava a libertação da habitualidade de domínio das mãos, é bom que se 
diga que qualquer interferência nesse campo, hoje (a colocação de Duchamp teve o grande mérito de forçar a 
percepção da Arte, não mais como percepção de objetos artísticos mas como um fenômeno do pensamento), uma 
vez que o que se faz hoje tende a estar mais próximo da cultura do que da Arte, é necessariamente uma 
interferência política.” Escrito em 1970, o texto foi apresentado no debate "Perspectivas para uma arte 
brasileira", em 1971, do qual participaram Mário Pedrosa, Frederico Morais, Jorge Romero Brest, Carlos 
Vergara e Raimundo Colares. Foi reeditado na revista Malasartes 1 (set/nov. 1975) (FERREIRA; COTRIM, 
2006, p. 265). 
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longo do tempo pelo sistema de artes. Do mesmo modo, gerou uma reconfiguração no fazer e 

na função do artista, que deixou de ser um criador habilidoso de trabalhos manuais, cujo valor 

estaria na fatura estética impressa na obra, para corresponder a um propositor de significados 

a partir da rearticulação de referências já existentes e compartilhados na sociedade.    

Os primeiros ready-mades foram apresentados já no início do século XX, Roda de 

bicicleta, em 1913, e Fonte, em 1917. Este último tornou-se o mais paradigmático de todos, 

devido à radicalidade do curto-circuito provocado pela inserção de um ordinário urinol no 

espaço consagrado de exposição de arte. Mesmo que exibido pela primeira vez em um espaço 

não tão tradicional, como o Salão dos Independentes de Nova York, a proposição profanou, 

de certo modo, as concepções acerca da arte. Ao formular aquilo que ficou conhecido como 

antiarte, estimulou a reflexão sobre os critérios que tradicionalmente vinham definindo o valor 

artístico e apontou para a sua superação por meio de uma concepção expandida da arte.     

 

                                
Figura 23: Marcel Duchamp. Fonte, 1917. 

  



65 
 

A Fonte opera um jogo linguístico por meio do título que, posto ao lado de um 

mictório, embaralha as propriedades de signos cujos valores são convencionalmente 

antagônicos entre si, mesclando pureza e escatologia. A partir da Renascença a tradição de 

assinar a obra se consolida, e ainda que disfarçada com o pseudônimo R. Mutt é empregada 

por Duchamp, de forma irônica, uma vez que esta se dá em um objeto fabricado em escala 

industrial, completamente destituído de prestígio. Duchamp tece comentários acerca do 

estatuto da arte deslocando a atenção da definição de um objeto de arte em si para o contexto 

no qual está inserida, privilegiando a reflexão sobre os mecanismos de legitimação pelos 

quais se atesta a autenticidade de uma obra de arte. Aponta assim que os museus, galerias, 

salões, textos de artista, jornais, notas e publicações são os responsáveis por conferir valor 

artístico aos objetos36. Salienta, por fim, a relevância do lugar em que é exibido o trabalho, 

pois é em torno dele que os especialistas (marchands, colecionadores, críticos de arte, entre 

outros) fixarão a grade de critérios que serão imperativos na definição de arte.  

Ao analisarmos a obra Inserções em Circuitos Ideológicos: Projeto Coca-Cola, 

identificamos algumas semelhanças com os procedimentos adotados pelo ready-made 

duchampiano, entre eles, a prevalência da ideia e do conceito em detrimento da estética dos 

elementos formais do objeto, bem como a ausência do valor de distinção atribuído 

tradicionalmente àquilo que é “feito à mão”. Há igualmente a assunção de que o objeto 

constitui, a um só tempo, conteúdo e mensagem37. Opera, da mesma forma, o deslocamento 

de signos por meio da utilização de um objeto comum extraído do cotidiano, proferindo 

comentários acerca da circulação e do sistema de arte. 

Não obstante, a obra de Cildo Meireles acrescenta outros prismas ao ready-made, 

tendo em vista a inversão que procede. Se em Fonte Duchamp seleciona um objeto industrial 

e lhe institui valor artístico ao apresentá-lo em espaços institucionais, pondo em evidência o 

modus operandi do sistema de artes, Cildo Meireles seleciona igualmente um objeto, mas 

com o diferencial de nele imprimir seu gesto, passando a atuar no circuito de origem da 

mercadoria. Aqui a arte extrapola os espaços restritos às instituições artísticas para se dar em 

                                                
36 “O ready-made, encontrado por acaso, escolhido e reservado, indica o estado da arte em um momento 
determinado. Ele está em uma relação de fragmento com a totalidade dos acontecimentos da arte. Em nenhum 
caso é uma obra à parte, uma obra em si dotada de valor estético; é um indicador, um signo dentro de um sistema 
sintático. Ele manifesta essa sintaxe apenas em seu posicionamento” (CAUQUELIN, 2005, p. 96). 
37 “Na segunda metade dos anos 1960, a tradução para o português de obras de Marshall McLuhan trouxe 
conceitos como ‘o meio é a mensagem’ e ‘aldeia global’ para o centro do debate acadêmico e cultural, a tirar 
pelas inúmeras menções feitas por críticos de arte daquela geração, principalmente Walter Zanini" (MAIA, 2015, 
p. 133). 
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esferas extra-artísticas, flexibilizando ainda mais a fronteira entre arte e vida. Como esclarece 

o artista: 

 
Entre o readymade e as Inserções em circuitos ideológicos não há sentidos 
opostos, mas direções diferentes. O readymade pode ser definido, 
simplificadamente, como um produto que, retirado de sua série industrial, é 
reificado por uma intervenção subjetiva do artista, e como tal, permanece em 
sua condição de obra de arte única, com características autorais. As 
Inserções em circuitos ideológicos trafegam num fluxo muito grande, 
agregando uma informação capaz de gerar uma contra-informação. Operam 
uma síntese que redefine radicalmente o processo. Poderiam ser chamadas 
de handmade, porque elas transformam o objeto já feito em outra coisa. 
Devem ser vistas como ações e não como objetos de arte. Elas se 
caracterizam pela interatividade. Existem para serem plagiadas – enquanto 
ação. E se por acaso chegarem aos museus, ali estarão como exemplos de 
ações acompanhadas de instruções precisas sobre como agir (SCOVINO, 
2009, p. 232).  

 

A obra propõe assim outros espaços de produção e circulação que não aqueles 

estipulados pelo aparato institucional de arte, ainda que tenha se valido dele para se consagrar 

enquanto uma das principais referências artísticas do período. As Inserções em Circuitos 

Ideológicos: Projeto Coca-Cola utilizaram-se da infraestrutura disponibilizada por museus, 

galerias, críticos e publicações de arte, que as exibiram produzindo valor. Contudo, o 

paradoxo constituído pela simultaneidade da contestação e da afirmação das instituições 

artísticas não neutraliza a crítica a elas formulada, posto ser decorrência da assunção das 

contradições inerentes ao processo artístico em um sistema também ele contraditório. Antes, 

indica a possibilidade de se abrir brechas reais de combate efetivo nos mecanismos estruturais 

já existentes. Cildo Meireles comenta: 

  
 [...] as “Inserções em circuitos ideológicos” nasceram da necessidade de se 
criar um sistema de circulação, de troca de informações, que não dependesse 
de nenhum tipo de controle centralizado. Uma língua. Um sistema que, na 
essência, se opusesse ao da imprensa, do rádio, da televisão, exemplos 
típicos de media que atingem de fato um público imenso, mas em cujo 
sistema de circulação está sempre presente um determinado controle e um 
determinado afunilamento da inserção. Quer dizer, neles a ‘inserção’ é 
exercida por uma elite que tem acesso aos níveis em que o sistema se 
desenvolve: sofisticação tecnológica envolvendo alta soma de dinheiro e/ou 
poder. As “Inserções em circuitos ideológicos” nasceram com dois projetos: 
o projeto “Coca-Cola” e o projeto “Cédula”. O trabalho começou com um 
texto que fiz em abril de 1970 e parte exatamente disso: 
1) Existem na sociedade determinados mecanismos de circulação (circuito) 
2) Esses circuitos veiculam evidentemente a ideologia do produtor, mas ao 
mesmo tempo são passíveis de receber inserções na sua circulação 
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3) E isso ocorre sempre que as pessoas as deflagram (SOUZA; BRITO, 
1981, p. 24-25) 
 

 

Ao apropriar-se de outro sistema de circulação, o das mercadorias, a obra instaura a 

problemática acerca do lugar da arte, desmontando o monopólio exercido pelos espaços 

institucionais. Simultaneamente, acaba apontando para a produção de valor decorrente de 

outros fatores desvinculados do custo, tanto nas obras quanto nas mercadorias. Não apenas 

promove a dessacralização do objeto de arte como prevê estratégias para a democratização de 

sua produção, aniquilando a suposta exclusividade de genialidade tradicionalmente outorgada 

ao artista. Cildo Meireles comenta: 
 

As Inserções são a negação da autoria, do copyright. Não são obras de arte, 
mas uma proposta de ação e participação. Tampouco uma forma de arte 
multiplicada – qualquer nome que se dê a isso: múltiplo, edição, tiragem etc. 
Eu nunca vendi qualquer de minhas Inserções em circuitos ideológicos. Elas 
podem ser realizadas por qualquer um, mas sem fins comerciais. [...] logo 
compreendi que elas não eram nem um souvenir, nem uma tiragem ou 
edição. Eram, na verdade, exemplos de ação (SCOVINO, 2009, p. 220). 

 

A obra enquanto ação tem sua comercialização impedida. O símbolo do capitalismo 

industrial deixa de operar pelas vias regulares do consumismo para funcionar como suporte de 

ideias e conceitos. A marca Coca-Cola já havia entrado no campo artístico em 1962, com o 

norte-americano Andy Warhol (1928-1987). Entre a série que estampa exaustivamente o 

logotipo do refrigerante está a obra intitulada Green Coca-Cola Bottles. Trata-se de uma 

pintura em que são representadas 112 garrafas do refrigerante, dispostas em fileiras e colunas, 

tal como as encontramos em prateleiras de supermercados. A saturação da imagem dialoga 

com os mecanismos publicitários, causando estranhamento quando transpostos para a esfera 

da arte. Aqui também se opera uma espécie de “ready-made, não só temática mas 

formalmente, e mesmo estruturalmente” (FOSTER, 2014, p.74). A imagem é retirada de seu 

meio original para, ao ocupar outro lugar, reconfigurar significados distintos.  
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Figura 24: Andy Warhol. Green Coca-Cola Bottles, 1962. 

 

Entretanto, se considerarmos que a Arte Pop de Warhol emprega o símbolo maior da 

indústria para cinicamente realizar uma crítica à sociedade de consumo norte-americana, 

despersonalizada e padronizada pelos meios de massificação promovidos pela produção em 

grande escala (CAUQUELIN, 2005, p. 110), o artista brasileiro utiliza a Coca-Cola como 

instrumento, de fato, de combate político38. Mais do que um dispositivo que simplesmente 

espelharia a realidade social, Cildo Meireles propõe um mecanismo de intervenção radical na 

disputa política. Não utiliza a metáfora da Coca-Cola, mas a Coca-Cola mesma – embora 

evidentemente tenha sido escolhida também em função de sua carga simbólica –, 

apropriando-se tanto das garrafas para servirem de suporte às suas mensagens quanto da 

infraestrutura por ela criada, pondo em circulação, junto com o produto, informações 

silenciadas pelo poder político-econômico instituído. O artista, ao analisar a obra em relação à 

prática do ready-made, assinala: 

 

As Inserções... interessavam-me como prática individual frente à hegemonia 
do poder. Queria criar um mecanismo de expressão do sujeito face à 
sociedade. Ou seja, em vez de trazer algo do universo industrial para o 
interior do universo da arte, queria possibilitar a intervenção do indivíduo no 
mundo industrial (no caso do Projeto Coca-Cola) ou no universo 
institucional (no caso do Projeto cédula) (SCOVINO, 2009, p. 106).  

 

As mensagens impressas nas garrafas eram elementares e diretas, semelhantes aos 

acessíveis slogans publicitários. Algumas faziam referência ao sistema de artes, como “Qual é 
                                                

38 “Numa sociedade pré-industrial cultural, carente de signos de amplo reconhecimento e persuasão social, a 
estratégia pop era estruturalmente problemática. [...]. A escolha duchampiana do ready-made, que na América se 
transformava em apropriação pop de imagens já previamente eleitas pela sociedade de massas e de consumo, e 
exaustivamente colocadas em circulação, era inviável. Não existia tal possibilidade em países periféricos.” 
(VENÂNCIO FILHO, 2006, p. 432). 
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o lugar do objeto de arte?”, problematizando, além daquilo que já foi discutido anteriormente, 

o acesso restrito das artes às elites econômicas. Outras mensagens remetiam 

predominantemente ao contexto social mais amplo, como “Yankees Go Home”, frase 

proferida em toda a América Latina em oposição ao imperialismo norte-americano acentuado 

a partir do pós-guerra. Outras mensagens continham instruções didáticas de como fazer as 

inserções, multiplicando e possibilitando a variação na produção da proposta artística. Houve 

também instruções de como preparar coquetéis molotov – uma das poucas armas que se tinha 

no combate direto contra as tropas do exército.  

 
Figura 25: Cildo Meireles. Inserções em Circuitos Ideológicos: Projeto Coca-Cola, 1970. 

 

O conteúdo das mensagens e sua estratégia de veiculação estabelecem de maneira 

mais imbricada ainda a relação entre as questões próprias da linguagem artística e aquelas que 

dizem respeito aos acontecimentos históricos vivenciados pelo artista. Confere à obra um 
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caráter explicitamente político, permitindo entrever alguns dos condicionamentos sociais 

característicos do período mais violento do regime militar brasileiro. As formulações de 

táticas de resistência e combate radicalizaram-se diante do prolongamento e acirramento das 

forças militares no poder. A oposição, em grande medida colocada na clandestinidade, se 

articulou para desestabilizar o governo utilizando-se de diversos recursos. O artista comenta 

sobre seu envolvimento nos acontecimentos políticos e a necessidade de se criar estratégias de 

atuação: 

 
Meu despertar político aconteceu mais cedo, porém, em 1964, quando tinha 
dezesseis anos e vivia em Brasília. Estava começando a me envolver com 
política estudantil. No dia 1º de abril, um dia depois do golpe militar, houve 
uma manifestação na estação rodoviária. Havia tanques estacionados diante 
do edifício do Congresso Nacional, outros cercando o do Senado. Alguém 
propôs que fôssemos para lá. De repente, me vi com uma bandeira na mão. 
Pensei: “Espera aí, mas o que eu estou fazendo com esta bandeira? Não 
tenho motivo para estar aqui; não estou treinado para fazer isso”. Foi nesse 
momento que percebi que a esquerda política carecia de estrutura e 
organização. Havia um sentimento, talvez uma ilusão, de que podíamos 
resistir, mas faltava articulação (HERKENHOFF; MOSQUERA; 
CAMERON, 1999, p. 15). 

 

Uma análise aprofundada do regime militar no Brasil extrapolaria o alcance objetivado 

nesta dissertação. Não obstante, como afirmamos anteriormente, a compreensão da obra de 

Cildo Meireles, vista enquanto documento histórico produzido nas décadas de 1960 e 1970, 

pressupõe uma breve passagem por alguns dos principais eixos que constituíram o período. 

Mais do que arrolar uma série de datas, eventos e personagens históricos, pretendemos aqui 

traçar um panorama geral em que a obra de arte possa deflagrar aspectos sociais e ao mesmo 

tempo por meio deles ser mais bem situada.  

O fato de Inserções ter sido produzida em 1970 no Brasil, bem como o teor do 

conteúdo das mensagens, considerando a intenção do artista de operar com a participação do 

público, implicam uma análise da obra que considere o contexto vivenciado no regime militar 

não como mero pano de fundo, mas como parte constituinte da obra. O golpe instaurado em 

1964, em nome de salvaguardar a liberdade e a democracia supostamente ameaçadas pelo 

comunismo e prometendo resolver a crise econômica que atingia o país, restringiu 

gradativamente os direitos civis da população. Cildo Meireles atuou em um período marcado 

pelo autoritarismo, com supressão dos direitos constitucionais, cassação de mandatos, censura 

prévia dos meios de comunicação, bem como a prisão, tortura e assassinato dos opositores do 

regime.  
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O período em que o terror se efetivou como prática institucional do Estado 

corresponde também ao chamado “milagre” econômico. Entre 1969 e 1973 houve a retomada 

do crescimento com o PIB alcançando a média de 11% ao ano e com a redução da taxa anual 

da inflação a 18% (FAUSTO, 2012, p. 268). O investimento maciço em gigantescas obras 

destinadas ao desenvolvimento do sistema de transporte, de energia e de comunicação 

transformou profundamente a paisagem e a demografia do país. O investimento de capital 

estrangeiro triplicou, especialmente na indústria automobilística. Os Estados Unidos, principal 

país beneficiado com a economia transnacional que vinha se consolidando desde o final da 

Segunda Guerra Mundial, obteve grandes lucros com as vantagens ofertadas nos países 

periféricos como o Brasil. Uma das consequências dessa política econômica para esses países 

foi o aumento extraordinário da dívida externa, que subiu de menos de 40 bilhões de dólares 

em 1967 para 97 bilhões em 1972, acumulando-se na casa dos 375 bilhões em 1980 

(FAUSTO, 2012, p. 268). 

O avanço econômico, ainda que restrito a uma parcela ínfima da população, 

restabeleceu o otimismo e a esperança no desenvolvimento pleno da nação a partir de 

investimentos na industrialização e modernização. O processo de urbanização levou à 

expulsão dos trabalhadores do campo para as cidades, contribuindo para a formação de 

grandes exércitos de mão de obra barata que, embora com um poder aquisitivo bem limitado, 

significaram um aumento no consumo de bens não duráveis. Ainda que o salário mínimo 

tivesse sofrido uma perda real em torno de 25% entre 1964 e 1966 e 15% entre 1967 e 1973, 

houve uma ampla oferta de emprego (NAPOLITANO, 2014, p. 136). 

Os padrões de produção e consumo tomaram como modelo o American way of life e, 

difundidos pelos meios de comunicação, fizeram crer que havia condições materiais e 

oportunidades suficientes para que todas as pessoas progredissem economicamente e 

ascendessem socialmente. A variedade de produtos e a proliferação de serviços que se 

colocavam à disposição dos consumidores acenavam para o fascínio que as facilidades ligadas 

à modernidade exerciam sobre o censo comum da população.  

Entre os vários aparelhos eletrônicos que se impuseram como artigos 

indispensáveis à vida moderna está a televisão em cores, que alterou substancialmente o 

cotidiano dos brasileiros e desempenhou papel crucial na difusão dos interesses das 

empresas multinacionais e da política do regime militar. A partir da década de 1970, 

houve um expressivo investimento estatal na instalação de infraestrutura necessária à 

ampliação do alcance da televisão. O número de domicílios brasileiros com um televisor 
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passou de 4,61% em 1960 para 22,80% na década seguinte, alcançando 56,1% em 1980 

(GOMES, 1998, p. 453). 

Com o alto investimento estatal nas telecomunicações, a Rede Globo conseguiu atingir 

quase todos os recantos do país. Dominou a indústria cultural nacional, afirmando-se como 

uma das maiores do mundo. Seus programas televisivos, preponderantemente voltados para o 

entretenimento, encontraram nas telenovelas seu produto mais lucrativo, alcançando elevados 

números de exportação. Os telejornais passaram a ser exibidos simultaneamente em várias 

localidades do país, conferindo maior credibilidade aos acontecimentos noticiados (GOMES, 

1998, p. 453). O aparato tecnológico e a concessão para operar, viabilizados pelo governo, 

possibilitaram à emissora exercer, através da produção e circulação de seus programas, um 

espaço estratégico na formação da opinião pública.  

Ainda que muitos de seus programas tenham sido supervisionados pelos censores do 

regime militar, a emissora representou um dos principais veículos de propaganda do governo, 

constituindo-se em um porta-voz central do golpe de 1964 (FAUSTO, 2012, p. 268)39. O 

programa especial, exibido em 1975, destinado a contar a história do país a partir do início do 

regime, testemunha exemplarmente o discurso difundido pela emissora40: 

 

Março 1964: o drama brasileiro chegava ao auge, a indisciplina e a desordem 
acabaram por entrar nos quartéis. Desmoronava o princípio da hierarquia, e 
então via-se o país ameaçado de perder seu último ponto de apoio efetivo na 
manutenção da ordem pública. Dali em diante, nada mais do que o caos 
absoluto, a desordem total, a violência sem freios nem medidas. A todos se 
evidenciou que o Brasil caminhava para o pior, caminhava para a guerra 
civil de consequências imprevisíveis. Foi apenas há onze anos atrás. O peso 
do medo e da angústia já era insuportável. Falava-se em matar, em fuzilar, 
em destruir. A união de pelegos e comunistas afiava as suas armas e tudo 
indicava que nos próximos dias ou nas próximas horas brasileiros se 
lançariam contra brasileiros. No norte, no nordeste, no sul, nas cidades, no 
campo, em toda parte. Você se lembra? Era o Brasil de ontem, o Brasil de 
onze anos atrás. Foi no último instante, quase no momento derradeiro 
quando o país estava à beira da guerra civil, quase em pleno caos, alguma 

                                                
39 Em agosto de 2013, o jornal O Globo publicou o editorial “Apoio editorial ao Golpe de 64 foi um erro”, que 
admitia e revisava o envolvimento das Organizações Globo com o regime militar: “Desde as manifestações de 
junho, um coro voltou às ruas: ‘A verdade é dura, a Globo apoiou a ditadura’. De fato, trata-se de uma verdade, 
e, também de fato, de uma verdade dura. [...] A lembrança é sempre um incômodo para o jornal, mas não há 
como refutá-la. É História. O GLOBO, de fato, à época, concordou com a intervenção dos militares, ao lado de 
outros grandes jornais, como ‘O Estado de S. Paulo’ ‘Folha de S. Paulo’, ‘Jornal do Brasil’ e o ‘Correio da 
Manhã’, para citar apenas alguns. [...] Naqueles instantes, justificavam a intervenção dos militares pelo temor de 
um outro golpe, a ser desfechado pelo presidente João Goulart, com amplo apoio de sindicatos — Jango era 
criticado por tentar instalar uma “república sindical” — e de alguns segmentos das Forças Armadas.” Disponível 
em: http://oglobo.globo.com/brasil/apoio-editorial-ao-golpe-de-64-foi-um-erro-9771604. Acesso em: 18 dez. 
2015. 
40 Disponível em: https://youtu.be/i7OTR9mfEQ0. Acesso em: 07 abr. 2016.  
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coisa aconteceu. Era impossível continuar suportando tantos desmandos, 
tanta incompetência, tamanha anarquia. E o clamor de vozes conscientes 
encontrou eco em soluções inadiáveis. As Forças Armadas, elas próprias 
mais do que ameaçadas, foram chamadas, praticamente intimadas, a cumprir 
a missão que o momento lhes impunha, reestabelecendo a ordem e livrando 
o país dos trapos vermelhos que o ameaçavam sufocá-lo. 

 

O programa traça um panorama histórico da deposição do presidente eleito João 

Goulart. Remonta um cenário apocalíptico em que os fatos são arrolados sem contextualizá-

los. As grandes greves, a inflação e a dívida externa são tidas como resultados da ausência de 

comando político, carência esta que as Forças Armadas heroicamente intervieram para suprir. 

Os embates decorrentes da disputa política entre os projetos para o desenvolvimento da nação 

elaborados pela esquerda e direita foram descaracterizados e neutralizados. Fortaleceu-se uma 

imagem de que, acima das disputas políticas, a solução do país estaria no poder tecnocrático 

de economistas apolíticos. As reivindicações da população defendendo as conquistas sociais 

efetivadas ao longo do governo predecessor foram tachadas de comunistas, ainda que sem 

explicar ao certo do que se tratava ser o comunismo. Acusa-se a oposição de promover 

atentados contra a ordem justificando a necessidade de se combatê-la:  

 
Facções extremistas ameaçavam entrar em choque e não faziam segredo da 
posse de arsenais e depósitos clandestinos de munição. Era o caos 
irremediável que chegava a passos largos, e sobre o caos brotavam já o 
suborno e a corrupção. Estava-se armando o cenário para o capítulo final do 
drama, um drama de consequências imprevisíveis, e que ninguém na época 
poderia dizer ao certo como iria terminar. Pelegos, agitadores, bajuladores e 
adesistas, aventureiros, e por trás deles o comando vermelho dos comunistas. 
E até gente séria, idealista, mas iludida. Havia de tudo. Havia de tudo 
naquele imenso caldeirão fervente em que se transformava o Brasil. Você se 
lembra? Não se sabia ao certo quem estava mesmo à frente do país, quem 
dirigia os destinos da Nação. Por isso, não podia haver comando, nem 
disciplina, nem ordem e nem progresso. E hoje, ao documentar aquele 
passado ainda recente, uma pergunta chega a se impor: como foi possível 
aguentar, como o Brasil resistiu? Pense nisso. Você gostaria de voltar 
àqueles tempos? E experimentar as mesmas angústias? De sentir as mesmas 
incertezas e inseguranças? De voltar ao Brasil de ontem? De ler as mesmas 
manchetes e ver os mesmos espetáculos? A resposta fica com a consciência 
de cada um. Com a responsabilidade que todos têm diante de si mesmos e 
diante de todos os demais brasileiros. [...] Havia greves ao menor pretexto, 
filas para tudo. E em última análise, quem sofria era o povo, que era levado 
às ruas para pedir talvez nem ele mesmo soubesse o quê. Perplexo, sem ter 
para quem apelar, a espera de uma solução fosse qual fosse, e por pior que 
fosse, melhor seria do que solução nenhuma. Pois aos poucos o país ia 
resvalando para o impasse final. Você se lembra?41 

 

                                                
41 Idem. 
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O discurso ufanista convoca a população a se posicionar em defesa do projeto político 

colocado em prática pelo regime militar, sob pena de o país retornar ao caos e à insegurança. 

O positivismo presente na relação entre ordem e progresso é reforçado enquanto único 

modelo possível. A inevitabilidade da tomada de poder pelas Forças Armadas tem como 

argumento a incapacidade de gerência do governo deposto, que, ao lado dos extremistas 

comunistas, foram os responsáveis por todas as desgraças que acometeram o país. A inaptidão 

do povo para discernir sobre as reivindicações que o leva a protestar atesta a prática do 

paternalismo, em que se faz necessária a intervenção do Estado para a tomada de medidas 

que, embora coercitivas posto que à revelia do povo, são tomadas em nome de sua defesa.  

É explicitada a intenção de se edificar uma versão e uma memória da história do 

regime militar, que seria realizada com imparcialidade, por meio da apresentação dos 

acontecimentos tal como se deram. O discurso é composto pela narração familiar de Cid 

Moreira, já na época figura bem popular entre os brasileiros. Exibe uma edição de imagens 

retratando manchetes sensacionalistas de jornais que reconhecidamente haviam se unido em 

campanha oposicionista a João Goulart, bem como fotografias e vídeos de manifestações 

populares. Há, ainda, uma trilha sonora de músicas instrumentais com efeitos de suspense e 

tensão. O programa é dedicado especialmente aos mais jovens que fortuitamente não viveram 

os tempos duros anteriores a 1964, mas que, entretanto, deveriam estar cientes das atrocidades 

de que foram salvos e, assim, saberem sobre a importância de se defender o regime 

instaurado: 
 

Aos que não puderam viver as experiências daquela época, e assim, a eles, 
aos jovens, aos que não viviam ainda dedicamos, principalmente, este 
programa. Bem como a todos aqueles que aos poucos foram esquecendo os 
dramáticos instantes de 11 anos atrás. Quando o Brasil era outro, era o Brasil 
de ontem. Uma Nação num momento histórico de uma gravíssima opção, e 
voltamos, portanto, ao passado, sem ódio e sem rancores, apenas para 
comparar42.   

 

O discurso brevemente analisado acima nos permite visualizar alguns dos aspectos 

estruturais da ditadura militar, como o patriarcado, o positivismo, o enquadramento da 

economia como instância autônoma apartada da política, o ufanismo, a esperança no 

progresso ininterrupto, a legitimação de toda e qualquer ação do Estado em defesa da nação, 

bem como a identificação direta de políticas de redistribuição de riqueza com o terrorismo 

                                                
42 Idem. 
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comunista – inimigo comum que precisava ser exterminado por meio do empenho de todos os 

brasileiros.  

A oposição ao regime militar se deparou com esses e outros aspectos disseminados 

por parte da grande mídia, defendidos pelos setores mais conservadores da sociedade e 

assegurados à força pelo Estado. Mesmo diante de um poderio tão grande, a resistência se 

articulou de diversas maneiras promovendo combates diretos e indiretos com ampla 

abrangência em vários setores da sociedade. Os principais opositores eram integrantes dos 

movimentos de trabalhadores da cidade e do campo, do movimento de estudantes 

secundaristas e universitários e também da classe artística. Com o recrudescimento da 

violência estatal, a ala progressista da igreja católica e expressiva parte dos meios de 

comunicação passaram a desempenhar papel fundamental de combate ao regime. 

 

 

2.2 Criando formas para driblar a censura 

 

No período do regime militar, a grande maioria dos sindicatos trabalhistas foi 

dissolvida. O direito de greve foi praticamente suspenso devido à inviabilidade do 

cumprimento das várias exigências previstas na lei antigrevista decretada em 1964. Houve 

compressão salarial, aumento da carga horária, término da garantia de estabilidade após 10 

anos de tempo de serviço e consequente rotatividade da mão de obra. A precarização das 

condições trabalhistas foi sistematicamente levada a cabo privilegiando a lucratividade do 

empresariado. Ainda assim, os operários de diversos setores se organizaram realizando 

grandes e importantes manifestações públicas, como o Movimento Intersindical Antiarrocho 

(MIA), criado em 1967, que organizou expressivas greves no ano seguinte em Osasco e 

Contagem, entre outras cidades.  

As entidades do movimento estudantil foram colocadas na clandestinidade. A União 

Nacional dos Estudantes atuou no país inteiro visando à articulação entre os estudantes e 

trabalhadores da cidade e do campo. Organizaram grandes congressos nacionais, passeatas em 

protesto nas principais cidades, ocupações e greves nas universidades. Além de criticar a 

forma como o regime ditatorial se impunha, os estudantes reivindicaram questões próprias da 

política do sistema educacional brasileiro. Solicitaram o aumento de verbas para as 

universidades públicas e a expansão do número de vagas. Defenderam a garantia de 

representação estudantil nos conselhos universitários e a revogação da Lei Suplicy, que, 
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promulgada em 1964, promovia a despolitização dos estudantes e restringia o direito de se 

organizarem em entidades autônomas. Declararam total repúdio ao acordo MEC-Usaid  – 

firmado entre o Ministério da Educação e Cultura do Brasil e a United States Agency for 

Internacional Development, prevendo uma reforma em que a interferência direta norte-

americana nas diretrizes da educação brasileira seria praticada desde a definição de conteúdo 

até a publicação de materiais didáticos (GUSSON, 2008, p. 31). 

Os confrontos contra o estado de exceção culminaram em milhares de casos de prisão 

arbitrária, tortura, assassinato, exílio e imposição de clandestinidade contra todos aqueles que 

combateram as forças militares. Cildo Meireles, aos 20 anos de idade nesse contexto, 

comenta: 

 
No ano seguinte, prestei vestibular na Escola Nacional de Belas Artes, que é 
uma escola federal. Entrei na disciplina de Desenho em 1968. No início de 
março começou o curso, mas no final de março... foi um ano de muitas 
manifestações, os estudantes foram para a rua protestar contra o regime 
militar. Houve um confronto no fim de março, em que mataram Edson Luís, 
um estudante. A partir desse incidente os choques contra a política e as 
forças armadas ficaram mais fortes. O Maio de 68 começou no Brasil em 
março. A Escola Nacional de Belas Artes estava no Centro do Rio, uma 
parte do prédio era o Museu Nacional de Belas Artes e a outra era a escola. 
Era o centro das manifestações (SCOVINO, 2009, p. 97). 

  

O assassinato de Édson Luís de Lima Souto significou o estopim para a rearticulação 

do movimento estudantil, que havia se dissipado após 1964. Sensibilizaram camadas mais 

amplas da sociedade, inclusive uma parte da classe média que outrora havia apoiado o Golpe. 

O enterro do jovem estudante foi acompanhado por cerca de 50 mil pessoas que, em ato 

solene, lançaram o lema “Neste luto começa a luta”. De fato, as manifestações se 

intensificaram, ocorrendo 26 grandes passeatas em 15 cidades ao longo de 1968 (GUSSON, 

2008, p. 31), sendo a Marcha dos Cem Mil em junho a maior delas. Somente no XXX 

Congresso da União Nacional dos Estudantes, realizado clandestinamente em outubro na 

cidade de Ibiúna (SP), foram presas 920 pessoas. Nos seis anos seguintes foram assassinados 

156 jovens, entre os quais ao menos dezenove estiveram nesse congresso de Ibiúna 

(GASPARI, 2002, p. 479).   

Assim como em outras grandes manifestações, a Marcha dos Cem Mil contou com a 

presença de muitos artistas, além de Cildo Meireles43, foram Edu Lobo, Chico Buarque, 

                                                
43 Cildo Meireles comenta: “Participava de eventos políticos como o enterro do estudante Edson Luís, 
assassinado pela ditadura, e a Passeata dos Cem Mil, enquanto realizava, em madeira, os três primeiros Cantos.” 
(SCOVINO, 2009, p. 218).  
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Renato Borghi, José Celso Martinez Corrêa, Caetano Veloso, Nana Caymmi, Gilberto Gil e 

Paulo Autran. A oposição artístico-cultural ao regime militar constituiu-se de forma bastante 

heterogênea, assumindo divergentes posicionamentos políticos. Uma parte manteve sua 

prática orientada pelos pressupostos do nacional-popular, produzindo obras com maior 

eficácia literal, de fácil entendimento, permeadas por uma didática tendo em vista a maior 

acessibilidade pela população. Outra parte dos artistas, em que se inclui Cildo Meireles, 

contudo, se empenhou no engajamento político através de investigações das diferentes 

linguagens, contestando os preceitos artísticos e extra-artísticos tradicionalmente edificados 

ao longo do tempo. A crítica às instituições e às hierarquias nas relações de poder foram 

fortemente influenciadas pelo movimento de contracultura em pauta nas grandes cidades de 

vários países. A maior parte dos artistas engajados na luta contra o regime militar pertencia à 

classe média e mantinha relações mais próximas com intelectuais e estudantes secundaristas e 

universitários. Havia uma circulação grande de informações propiciada pelos meios de 

comunicação resultando em certa internacionalização da agenda de reivindicações sociais.  

As diferentes fases da ditadura corresponderam a um maior ou menor espaço de 

atuação dos artistas. Outro fator que impede uma análise homogênea desse aspecto reside no 

fato de que o teatro, o cinema, a música popular e as artes plásticas receberam tratamentos 

desiguais. Entretanto, de modo geral, podemos constatar que os artistas de todas as expressões 

sofreram com censuras e sanções por serem considerados propagadores de ideias subversivas. 

O estudo comparativo das estratégias de como se driblou a censura nos diferentes campos 

artístico-culturais fornece uma compreensão mais ampla sobre os condicionamentos em que 

estavam inseridos. A quantidade expressiva de peças teatrais, de produções audiovisuais, 

literárias e musicais censuradas, e em menor escala, de prisões e exílios, denota os 

impedimentos e coerções impostos aos artistas sob o estado de exceção.  

Não obstante, o regime militar imprimiu uma conjuntura paradoxal às artes. Ao 

mesmo tempo em que houve censura e outros tipos de violações, se consolidou uma 

hegemonia da cultura de esquerda, uma vez que os artistas se beneficiaram das condições 

materiais criadas a partir da retomada do crescimento econômico do país. O estímulo dado ao 

mercado da indústria cultural favoreceu especialmente a música popular com os festivais 

exibidos na televisão. Houve também expansão do mercado de consumidores de arte, 

incentivando assim sua produção (NAPOLITANO, 2014, p. 92). 

Parte da oposição composta majoritariamente por estudantes e operários começou a se 

intensificar e ampliar o confronto direto por meio de estratégias da luta armada, constituindo 

grupos como o MR-8 (Movimento Revolucionário 8 de Outubro), ALN (Ação Libertadora 
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Nacional) e VPR (Vanguarda Popular Revolucionária). As guerrilhas atuaram no campo e, 

sobretudo, na cidade, com assaltos a bancos e supermercados, sequestro de dois 

embaixadores, sendo um norte-americano e o outro alemão, logrando com isso a liberação de 

alguns prisioneiros políticos. Foram massacradas pelo aparato estatal, que tratou de salientar a 

alta periculosidade da oposição e justificar a adoção de medidas truculentas.  

Entre as ações concretizadas pelos guerrilheiros, há uma que especialmente estabelece 

diálogo direto com as Inserções em Circuitos Ideológicos de Cildo Meireles. Trata-se da 

interceptação da programação regular da Rádio Nacional, afiliada da Rede Globo. Em agosto 

de 1969, um grupo da ALN conseguiu inserir no espaço radiofônico um discurso convocando 

a população para a luta contra a ditadura. De autoria de Carlos Marighella (1911-1969), o 

manifesto intitulado “Ao Povo Brasileiro” foi gravado em estúdio e transmitido pela rádio. O 

trecho a seguir explicita as intenções da organização44:  

 

Ao Povo brasileiro! Da cidade da guerra revolucionária, nela estamos 
empenhados com todas as nossas forças no Brasil. A polícia nos acusa de 
terroristas e assaltantes, mas não somos outra coisa que não revolucionários 
que lutam a mão armada contra a atual ditadura militar brasileira e o 
imperialismo norte-americano. Nossos objetivos são os seguintes: Derrubar a 
ditadura militar; Anular todos os seus atos desde 1964; Formar um governo 
revolucionário do povo; Expulsar do país os norte-americanos, expropriar 
firmas, bens e propriedades deles e de quem com eles colaboram; Expropriar 
os latifundiários; Acabar com o latifúndio; Transformar e melhorar as 
condições de vida dos operários, dos camponeses e das classes médias; 
Extinguir, ao mesmo tempo e definitivamente, a política de aumento dos 
impostos, dos preços e aluguéis; Acabar com a censura; Instituir a liberdade 
de imprensa, de crítica e de organização; Retirar o Brasil da condição de 
satélite da política externa dos Estados Unidos e colocá-lo no plano mundial 
como uma nação independente; Reatar ao mesmo tempo relações 
diplomáticas com Cuba e todos os demais países socialistas;  

 

A intervenção na Rádio Nacional foi bem sucedida, totalizando 30 minutos de 

transmissão. O manifesto também foi divulgado na íntegra no jornal Diário da Noite. 

Entretanto, a retaliação não tardou. Um dos estudantes envolvidos, José Carlos Lessa Sabbag, 

foi morto 18 dias após a ação e Carlos Marighella, três meses depois. Outras gravações com 

mensagens contrárias ao governo foram produzidas, constituindo a Rádio Libertadora. O 

objetivo, não alcançado, era distribuir as fitas cassetes em várias cidades para que pudessem 

ser veiculadas nos alto-falantes de praças públicas. Tratava-se de mensagens em que se 

explicava didaticamente o contexto político-econômico vivenciado, com a apresentação das 
                                                

44 Disponível em: http://www.documentosrevelados.com.br/geral/gravacoes-em-fita-da-radio-libertadora-carlos-
marighella-que-operou-na-clandestinidade/. Acesso em: 7 abr. 2016. 
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reivindicações dos movimentos sociais, bem como com a proliferação das estratégias de 

combate ao regime militar.  

Como vimos, Inserções em Circuitos Ideológicos: Projeto Coca-Cola guarda 

afinidades com algumas das ações promovidas pelos guerrilheiros. As aproximações se dão 

tanto em relação ao teor político, identificado genericamente pela oposição ao imperialismo 

norte-americano e pela contestação ao regime militar, quanto pela forma de combate. 

Destacamos também a disputa estratégica pelo espaço de circulação de informações, 

buscando a democratização da produção e da difusão de mensagens, desestabilizando o 

controle exercido pelos proprietários dos meios de comunicação. 

A série Inserções em Circuitos Ideológicos: Projeto Cédula, produzida a partir de 

1970, consiste igualmente em fazer circular na sociedade mensagens certamente censuráveis 

pelo aparato estatal. O diferencial está na utilização de notas de dinheiro de baixo valor como 

suporte, visando, entre outros fatores, ampliar o espectro de circulação das mensagens para 

camadas da população que não tinham o poder aquisitivo de consumo de refrigerantes. Além 

disso, a interdição da inserção levaria a supressão do suporte no qual circula, ou seja, no 

aniquilamento do sistema monetário do país. O artista também faz referência à prática popular 

de se escrever nas cédulas, mais comumente na realização das chamadas correntes (instruções 

que, se seguidas e passadas adiante, prometem bons agouros). Cildo Meireles comenta:  

 
A diferença é exatamente essa: Inserções em circuitos ideológicos: projeto 
Coca-Cola opera em um circuito menor. Quem o operaria? Quem tivesse 
dez cruzeiros para gastar num supérfluo, no caso um refrigerante ou bebida. 
Na verdade o Projeto Coca-Cola é quase uma metáfora do meu projeto real, 
que seria o Projeto cédula. Isso, porém, tem as implicações de um país, e 
reprimir uma inserção no papel-moeda implica em eliminar a própria base do 
sistema monetário de uma nação (SCOVINO, 2009, p. 64). 

 

As mensagens foram carimbadas pelo próprio artista. Aqui, como no Projeto Coca-

Cola, há a negação dos tradicionais elementos de distinção artística decorrentes da 

valorização do gesto produzido pelas mãos do artista e da autenticação de sua autoria.  A mais 

emblemática das frases carimbadas, “Quem matou Herzog?”, denuncia explicitamente, ainda 

que por meio da retórica, não apenas a tortura praticada pelo Estado, mas também a maneira 

como se tentava escondê-la do público. Recentemente, Cildo Meireles realizou uma versão de 

Inserções: Projeto Cédula, atualizando o tema da violência praticada institucionalmente pelo 

Estado, carimbando desta vez a frase “Cadê Amarildo?”, referindo-se ao pedreiro Amarildo 

Dias de Souza, de 48 anos, assassinado pela Polícia Militar no Rio de Janeiro em 2013. O 
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artista promove, assim, um deslocamento dos assuntos que habitualmente estariam nas 

páginas do jornal trazendo-os para a esfera artística, valendo-se dela para contrapor a versão 

oficial dos fatos e concorrendo, dessa forma, à produção de uma memória comprometida com 

aqueles que foram silenciados.  

 

 
Figuras 26 e 27: Cildo Meireles. Inserções em Circuitos Ideológicos: Projeto Cédula, 1975 – 2014. 

 

A versão oficial grotesca pretendendo fazer crer que o jornalista Vladimir Herzog 

(1937-1975) havia cometido suicídio nas dependências do DOI-CODI em São Paulo 

escancarou definitivamente a prática de crimes contra a humanidade. Os Destacamentos de 

Operações e Informações – Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI) foram 

criados em 1970 e constituíam um sistema que integrava os órgãos repressivos nas principais 

cidades. Impôs-se um conjunto de procederes a toda uma rede de profissionais, sem os quais 

não haveria como dar continuidade sistemática à prática dos crimes. Entre eles, podemos citar 

médicos que emitiram atestados comprovando causas de morte divergentes daquelas 

constatadas em perícia, bem como advogados e juízes que negligenciaram as evidentes 

coerções realizadas nas confissões forçadas. 

A censura presente em todo o período do regime militar passou a operar não somente 

na identificação e punição de agentes difusores de ideias consideradas subversivas pelo 

governo. A partir de 1970, os órgãos repressores trabalharam também para abafar as 
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clandestinas e indefensáveis atrocidades cometidas nos “porões” das Forças Armadas. O 

conhecido termo “desaparecido político” foi um instrumento inventado pelo Exército para 

melhor se furtar dos desdobramentos advindos com a morte, por tortura, de seus interrogados. 

A impossibilidade de se comprovar a morte dos interrogados livrava os interrogadores de 

qualquer acusação. Restava às famílias dos desaparecidos peregrinarem por entre os órgãos da 

burocracia estatal em busca de informações desencontradas (GASPARI, 2002ª, p. 103). Nesse 

contexto, Inserções significam, para além das questões específicas da linguagem artística, 

possibilidades reais, ainda que numericamente pífias diante de uma escala industrial, de se 

veicular informações. O artista comenta sobre a intenção da obra: 

 
O caráter da inserção nesse circuito seria sempre de contra-informação. 
Capitalizaria a sofisticação do meio em proveito de uma ampliação da 
igualdade de acesso à comunicação de massa, vale dizer, da neutralização da 
propaganda ideológica original (industrial ou estatal), que é sempre 
anestesiante. É uma oposição entre consciência (inserção) e anestesia 
(circuito), considerando-se consciência como função de arte e anestesia 
como função de indústria. Porque todo circuito industrial normalmente é 
amplo, mas alienante(ado) (SCOVINO, 2009, p. 61). 

 

A série conta ainda com Inserções em jornais: Classificados, igualmente realizadas 

em 1970. Trata-se da publicação de anúncios inusitados em jornais de grande circulação. A 

prática será adotada também por jornalistas para denunciar os atos de censura a que foram 

subjugados, especialmente a partir de 197345. Foram publicados dois anúncios no Jornal do 

Brasil. Um deles anunciava: “Área nº1. Gildo Meireles 70”46, e o outro: “ÁREAS – Extensas. 

Selvagens. Longínquas. Cartas para Cildo Meirelles. Rua Gal. Glicério 445 apt. 1.003. 

Laranjeiras. GB”. A estranheza causada pelo conteúdo dos anúncios se dá em razão da 

ausência de sentido prático, habitualmente presente em anúncios como os de compra e venda 

publicados nos classificados. Ao retirar a função primeira de um anúncio, instaura-se um 

enigma e altera-se a lógica cotidiana. O artista comenta: 

 
Com Inserções, o que me interessava estava muito além do jornal. Era 
exatamente a questão dos mecanismos de controle de informação no interior 
de cada sistema. A sua aparente liberdade poderia se afunilar drasticamente 
em meios como o rádio, a televisão e o jornal, que são facilmente 
controláveis. Quando a liberdade tem que passar por um corredor polonês 

                                                
45 O espaço vazio, bem como a publicação de receitas de bolo e poemas, por exemplo, no lugar das matérias 
censuradas, tornaram-se cada vez mais frequentes. Em menos de dois anos foram publicados versos de Os 
Lusíadas, de Camões, 655 vezes. Contabiliza-se que nesse período foram censurados 1136 textos. Acervo do 
jornal O Estado de São Paulo. Disponível em: http://economia.estadao.com.br/noticias. Acesso em: 7 abr. 2016. 
46 A grafia do nome do artista foi publicada erroneamente sem a intenção do mesmo (SCOVINO, 2009, p. 247). 
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perde sua eficácia. Este trabalho estaria, portanto, aquém das possibilidades 
dos meios circulantes, ideias ou vasilhames. [...] A idéia era ter uma clareira, 
um espaço inteiramente branco, demarcando um território numa página de 
classificados. Teria esse caráter simbólico, que Lúcio Costa aponta na 
introdução ao plano piloto de Brasília, quando associa a cruz à tomada 
territorial (HERKENHOFF, 2001, p. 60). 

 

 
Figura 28:  Cildo Meireles. Inserções em jornais: Classificados, 1970. 

 

As pesquisas sobre as possibilidades de intervenção em meios de circulação e de 

produção de informação vão se constituindo no espaço social, servindo-se da estrutura que 

este oferece e colocando em evidência alguns de seus aspectos constitutivos. A adoção de 

perspectivas artísticas orientadas para a dissolução das fronteiras existentes entre arte e vida 
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não poderia deixar de incorporar ao campo artístico o contexto violento instaurado pelo estado 

de exceção. Assim, os fatos sociais extraídos da realidade, tais como censura, tortura e 

assassinato, passaram a conformar uma espécie de matéria-prima, especialmente após a 

promulgação do AI-5 no final de 1968. 

O controle de informação exercido pelo Estado e as atrocidades por ele cometidas 

estão explicitamente em muitas obras de Antonio Manuel (1947-). O artista luso-brasileiro, 

contemporâneo de Cildo Meireles, poucos dias após a divulgação do AI-5, apresentou no 

Salão Paranaense, em Curitiba, a série Movimento Estudantil 68, pertencente a um conjunto 

mais amplo de trabalhos intitulado Repressão outra vez: Eis o saldo. Tratam-se de imagens de 

manifestações políticas em que o artista produz interferências salientando a gravidade dos 

acontecimentos. Do mesmo modo que Cildo Meireles intervém na produção e difusão de 

informações através da utilização do jornal, Antonio Manuel empregará o suporte em 

proposições voltadas para o combate direto contra o regime militar.         

 A série Movimento Estudantil 68 apresenta reconfigurações nas imagens do enterro do 

estudante Édson Luís. As interferências são produzidas a partir dos flans – que são as matrizes 

com alto relevos em cartão plastificado utilizadas nas impressões dos jornais. Conservando 

ainda muito da estética própria das notícias, as imagens são acompanhadas de legendas com 

fonte tipográfica característica dos jornais, provocando certa familiaridade pela explicitação 

da referência ao objeto de origem. O estranhamento, contudo, se dá pela utilização das cores 

reduzidas ao branco e preto, sem nuance. A quantidade de informação textual é igualmente 

restringida e funciona como síntese da repressão estatal.  

Embora a diagramação seja limpa devido à composição de poucos elementos, a 

visualização é dificultada pela falta de contorno das figuras, que se tornam espécies de 

manchas veladas, exigindo uma ativação por parte do espectador no reconhecimento das 

imagens. Os acontecimentos retratados, mesmo que cada vez mais comuns, deixam de ser 

apresentados de maneira rotineira. Ou melhor, o modo como são exibidos implica uma 

alteração em sua recepção, requisitando um tempo outro de apreciação e reflexão que os retira 

da dimensão banal comumente gerada pelos jornais. Legendas como “Polícia Militar mata 

estudante” denunciam não apenas o assassinato do secundarista Édson Luís, mas a violação 

contra toda a humanidade. O verbo “matar” conjugado no presente indica dramaticamente a 

ocorrência não de um caso específico, mas sim de uma prática comum.  
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Figuras 29 e 30: Antonio Manuel. Movimento Estudantil 68, 1968. 

 

Algumas das obras da série foram produzidas a partir de intervenções em flans já 

existentes, coletados nas oficinas de impressão de alguns jornais cariocas. Outros, contudo, 

foram totalmente criados pelo artista. Além de apresentá-los em instituições artísticas, 

Antonio Manuel também inseriu alguns deles em bancas de jornal. A ação de produzir 

informações e colocá-las em circulação utilizando-se como suporte os já existentes meios de 

comunicação em massa nos direciona para a reflexão sobre certa imprecisão entre ficção e 

história. Implica também na problematização da legitimação dos jornais enquanto documentos 

históricos, tradicionalmente vistos como detentores de verdades imparciais. Assim como as 

Inserções de Cildo Meireles, Antonio Manuel, com Repressão outra vez: Eis o saldo, 

colabora com a produção e veiculação de uma versão da história completamente diversa 

daquela hegemonicamente sedimentada.   

Ainda que as artes plásticas não tenham sofrido censura com retaliações tão incisivas e 

diretas como aconteceu com as demais expressões, em função de sua pouca influência, restrita 

a uma parcela da população economicamente privilegiada, os artistas se depararam com 

significativas interdições. Algumas delas desencadearam uma forte mobilização dos artistas 

em torno de um posicionamento coletivo de enfrentamento radicalmente contestatório. Alguns 
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dos cerceamentos que incidiram diretamente nas artes plásticas após o AI-5 foram 

vivenciados por Cildo Meireles, que relata: 

 
Apresentei os Cantos e outras obras formais [...], mas três ou quatro horas 
antes da inauguração o museu foi cercado pela polícia política, e pediram ao 
diretor Maurício Roberto para desmontar a exposição. [...] Este episódio, nos 
termos da cena artística no Brasil, foi decisivo, porque teve uma enorme 
repercussão internacional, que se refletiu no boicote à Bienal de São Paulo 
por mais de dez anos. Todos os artistas, inclusive os que não tinham 
trabalhos políticos, foram processados. No plano pessoal, esse foi o episódio 
que provocou uma mudança em meu trabalho; não exatamente isso, mas sim 
uma reflexão sobre as circunstâncias. Uma tomada de posição em relação a 
esses acontecimentos. Não fui o único, porque a partir de 1968, com a 
promulgação do Ato Institucional nº 5, a situação ficou muito difícil, muito 
violenta (SCOVINO, 2009, p. 98).  

 

A repercussão internacional mencionada pelo artista diz respeito ao amplo movimento 

levado a cabo por artistas de diferentes nacionalidades denunciando o abuso de poder 

empregado pelo governo militar brasileiro. A mobilização se intensificou após o fechamento 

da exposição do MAM no Rio de Janeiro e o consequente impedimento dos artistas 

selecionados de participarem da VI Bienal de Jovens de Paris. Entre as obras censuradas 

estava Repressão outra vez: Eis o saldo. Também foram objetos de repúdio a censura contra a 

II Bienal Nacional de Artes Plásticas, na Bahia, que teve obras apreendidas e responsáveis 

pelo evento detidos, assim como a remoção de obras de arte de exposições em Belo Horizonte 

e Ouro Preto. A ausência da representação brasileira na mostra parisiense resultou em um 

manifesto elaborado por 321 artistas e intelectuais de vários países, assinado em junho de 

1969 no Museu de Arte Moderna de Paris (AMARAL, 2013, p. 400). O manifesto intitulado 

Non à la Biennale trazia a declaração de testemunhas e a documentação que comprovavam os 

atos de censura, expondo o contexto político ditatorial vivenciado no Brasil ao denunciar a 

ausência de liberdade de expressão e conclamando os artistas a não compactuarem com os 

eventos artísticos oficiais do país. 

Liderado pelo crítico francês Pierre Restany (1930-2003), que havia colaborado em 

muitas edições anteriores da Bienal de São Paulo, o movimento de boicotar a X Bienal teve 

ampla adesão. Apenas 20% dos artistas convidados mantiveram sua participação na mostra, 

contando inclusive com a desistência de artistas cujas obras já haviam chegado ao país 

(FARIAS, 2001, p. 147). No Brasil, o debate acerca da participação ou não do boicote girou 

em torno da formulação de estratégias que melhor combatessem o regime. Alguns artistas que 
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participaram defenderam o posicionamento de ocuparem o espaço expositivo para assim 

denunciarem o estado de exceção, alcançando com isso maior visibilidade47. 

 

 
Figura 31: Manifesto Non a la Biennale, 1969. 

 

                                                
47 “[...] as estratégias do governo militar para agir sobre o cenário cultural não se resumiram à censura. E, da 
mesma maneira, as reações ao estado restritivo imposto pelo regime militar não se limitaram ao boicote. Além 
dos artistas jovens, também artistas já reconhecidos, e até mesmo aqueles que foram prejudicados pela censura, 
com exposições fechadas e obras apreendidas, participaram da X Bienal. Para eles, o boicote não era a melhor 
alternativa de combate à condição restritiva em que se encontrava o cenário artístico do país. Antes, era preciso 
tomar para si o espaço da mostra, tirá-lo da vigência dos atos arbitrários da ditadura militar e da própria 
instituição. [...] Personagens ligados à esquerda estiveram presentes na X Bienal com esse objetivo; a arte 
politizada fazia parte da estratégia revolucionária de oposição. No entanto, de certa forma, participar de 
atividades oficiais dentro da mostra poderia servir também de fachada para ações políticas que se realizavam na 
clandestinidade. A aparente normalidade das atuações profissionais dentro de uma instituição considerada 
‘emblema nacional’ poderia evitar suspeitas” (SCHROEDER, 2011, p. 192-195). 
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A maioria, entretanto, considerou que a participação na X Bienal de São Paulo 

prestigiaria o evento oficial e, por conseguinte, contribuiria para o ocultamento das práticas 

coercitivas levadas a cabo pelo governo. Entre estes está o crítico de arte Mário Pedrosa 

(1900-1981), que desempenhou papel fundamental na oposição ao regime militar. O então 

presidente da Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA) manifestou publicamente 

repúdio aos últimos incidentes ocorridos e aconselhou a seus associados a não participarem de 

júris realizados pelo governo. Ainda que tenha se utilizado do pseudônimo Luiz Rodolpho 

para difundir suas críticas no Correio da Manhã, seu relevante envolvimento na esquerda e 

seu combate sistemático contra o regime o colocaram na mira da repressão.  

A participação de Mário Pedrosa em um grupo que enviava notícias para a imprensa 

internacional divulgando a ocorrência de tortura, desaparecimento e assassinato no Brasil foi 

descoberta, levando-o a ser acusado de difamação do governo no exterior. Ao saber que havia 

sido decretada a prisão preventiva dos integrantes do grupo por desacato à Lei de Segurança 

Nacional, Mário Pedrosa pediu asilo político ao Chile, onde viveu por vários anos. A 

imposição do exílio ao crítico brasileiro teve grande repercussão internacional. O periódico 

norte-americano The New York Times Review of Books publicou uma carta aberta 

denunciando a violência e responsabilizando o governo brasileiro por qualquer eventualidade 

que ocorresse contra o crítico de arte. O documento foi assinado por mais de cem 

personalidades, entre elas, Pablo Picasso, Alexander Calder e Max Bill48. 

 O prenúncio feito por Mário Pedrosa no Correio da Manhã afirmando que, se a X 

Bienal abrisse, aconteceria esvaziada, “castrada no que prometia de mais vigoroso e 

renovador” (SCHROEDER, 2015, p. 98), de fato, se efetivou. A fragilidade da exposição se 

deu por diversas razões. Ao desmantelamento da mostra provocado pelo boicote dos artistas, 

que obrigou o júri de seleção da delegação brasileira a organizar, de última hora, novas salas, 

somam-se as críticas relativas às balizas com as quais a Bienal vinha se estruturando. A 

ausência de um diretor artístico nas últimas edições e a organização por representações 

nacionais contribuíam para mostras fragmentadas, carentes de temas que pudessem estimular 

diálogos mais profícuos entre as obras. Havia críticas também em relação à falta de clareza 

dos critérios de seleção e premiação. Simultaneamente, aspectos de âmbito geral próprios às 

bienais, como a grandiosidade e a institucionalização do evento de dimensões espetaculares, 

foram rechaçados aqui e em outros países. Em consonância com as problemáticas colocadas 

pela antiarte, a Bienal de Veneza foi ocupada por estudantes em 1969. Houve protestos 

                                                
48 Disponível em: http://cpdoc.fgv.br. Acesso em: 03 de out 2015. 
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também na Trienal de Milão, que inaugurou somente após muita negociação (SCHROEDER, 

2015, p. 109). 

A Bienal do boicote, como ficou conhecida a edição de 1969, constitui um excelente 

objeto de análise das imbricadas relações entre as artes e a sociedade. Significou, em seu 

tempo, um ousado movimento de articulação de artistas e críticos de arte, tornando-se 

imprescindível para a deflagração dos desdobramentos futuros49. O catálogo da X Bienal de 

São Paulo constitui, assim, um documento em que podemos visualizar algumas das questões 

presentes no período de maior recrudescimento do regime militar, notoriamente central em 

parte da produção de Cildo Meireles aqui analisada. 

 

 
Figura 32: Catálogo da X Bienal de São Paulo, 1969. 

 

A identidade visual que ilustra a capa do catálogo faz referência à Op Art, movimento 

estreitamente vinculado com os valores da indústria e da mídia (publicidade, design, moda, 

                                                
49 “Talvez pela primeira vez um grande grupo de artistas plásticos tenha conseguido se organizar a ponto de 
colocar o governo militar na defensiva. O ministro das Relações Exteriores, José de Magalhães Pinto, teve de vir 
a público, em um artigo publicado pela Folha de S. Paulo, para ‘justificar’ que as obras proibidas de ir a Paris 
continham ‘mensagem contra o regime e pretendiam incompatibilizar o governo com a opinião pública. Quando 
pedimos ao MAM para fazer a seleção, não imaginávamos que os quadros e as fotografias pretendessem 
transmitir ideologias, ao invés de se limitarem a ser obras de arte’.” (ALAMBERT; CANHÊTE, 2004, p. 124). 



89 
 

TV e Cinema) e que recebeu grande destaque em 1965 com a exposição The Responsive Eye, 

no Museu de Arte Moderna de Nova York. As primeiras páginas do catálogo contêm 12 

anúncios comerciais de empresas nacionais e internacionais. São publicidades que vendem 

desde passagens aéreas e marítimas até cervejas. A empresa multinacional de telefonia nos 

fornece um testemunho do otimismo depositado no desenvolvimentismo econômico. Com o 

título “Atendendo à ‘Chamada do Progresso’”, difunde: 

 
Foi há muitos anos que a Ericsson instalou os primeiros 2.400 telefones de 
Belém, participando, como pioneira, do então inusitado progresso da região. 
Hoje, acompanhando o surto desenvolvimentista que sacode o país, estamos 
estendendo nossas linhas, mercê de uma tecnologia cada vez mais avançada.  
Porque o progresso também é feito de comunicações. Rápidas. Seguras. 
Comunicações que encurtam distâncias e criam negócios... que ativam a 
circulação de riquezas, dinamizando o crescimento do país. São novas linhas 
do progresso a integrar-se no processo de desvendar o inesgotável potencial 
de riqueza dêste imenso país de dimensões continentais (Catálogo X Bienal 
de São Paulo, 1969, p. 6). 

 

Destacamos aqui a propagação enfática da imagem de um progresso contínuo e 

infinito, possuidor de um valor positivo e absoluto, possível de ser alastrado para todas as 

regiões do país, até as mais inusitadas. O modelo acelerado de urbanização e industrialização 

se sustenta, em parte, pela defesa de que os padrões de vida da cidade são superiores aos do 

campo. Pauta-se por uma perspectiva evolutiva em que se justifica a necessidade de salvar 

todos os recônditos contra o atraso a que estão submetidos. A política de integração nacional 

adotada pelo governo militar destinou volumosos investimentos no setor de transporte, com a 

construção de rodovias interligando extensas áreas territoriais como a descomunal 

Transamazônica, bem como, no setor de telecomunicações, com o alargamento dos pontos 

receptores de televisão e telefonia, euforicamente assinalada na publicidade acima. O setor 

industrial cresceu 12,2% ao ano entre 1969 e 1973, contribuindo para que os interesses 

empresariais convergissem substancialmente com os interesses do governo, a ponto de se 

confundirem (FAUSTO, 2012, p. 268).  

Embora a elite empresarial tenha participado diretamente da deflagração do Golpe de 

1964, foi somente a partir de 1968 que o governo de Médici recebeu apoio irrestrito dos 

principais setores. Se ao longo dos quatro primeiros anos o regime militar manteve a 

estagnação econômica em função da adoção de medidas visando a estabilização financeira por 

meio do controle da inflação, tais como redução dos gastos do governo, diminuição do salário 

mínimo, aumento da arrecadação através de impostos e contenção de crédito para o setor 

privado, nos quatro anos seguintes, viabilizado pela acumulação de recursos no governo 
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federal, o regime deu ênfase ao crescimento acelerado com investimento maciço no setor 

produtivo50.  

Como vimos, o setor de telecomunicações foi um dos que mais cresceu. Dando 

continuidade à política desenvolvimentista elaborada pelo Plano de Metas do governo de 

Juscelino Kubitschek, em que o setor alcançou, entre 1955 e 1961, a extraordinária taxa de 

crescimento de 380% ao ano (FAUSTO, 2012, p. 236), o regime militar ampliou 

significativamente o potencial estratégico das telecomunicações. Em torno delas cresceu a 

indústria cultural, sobretudo televisiva e fonográfica, bem como a publicidade dos bens de 

consumo. 

A riqueza gerada pelo “milagre brasileiro” elevou o país à posição de oitava economia 

capitalista do mundo, entretanto, como mencionamos, beneficiou setores bem restritos da 

população e a “repartição do bolo”51 passou longe de ser efetivada. A concentração de renda, 

que já era grande, aumentou consideravelmente ao longo do regime militar. Calcula-se que os 

10% mais prósperos detinham 39,6% da renda total no início da década de 1960. Vinte anos 

depois, usufruíam escandalosos 66,1% da riqueza do país (MELLO; NOVAIS, 1998, p. 633). 

O elevado poder aquisitivo da alta e média classe dinamizou o consumo de bens duráveis, 

aquecendo a economia interna do país. 

Diante da fusão cada vez maior dos interesses das elites brasileiras e da manutenção 

da ditadura militar, a oposição à realização da X Bienal de São Paulo significou, para muitos 

artistas, além da denúncia sobre os atos de censura que lhes estavam sendo impostos, a recusa 

na participação de eventos oficiais ou oficiosos com vultosos investimentos estatais e 

privados. Assim, mesmo a Bienal não impondo nenhum tipo de coerção direta aos artistas, os 

mesmos a criticaram em decorrência de sua estreita vinculação com os setores apoiadores do 

regime militar.  

A criação da Bienal, assim como várias outras instituições culturais patrocinadas pelo 

mecenas e empresário Francisco Matarazzo Sobrinho (1898-1977), herdeiro de um importante 

complexo metalúrgico de São Paulo, sempre esteve vinculada aos interesses da elite 

empresarial e cultural. O atrativo advinha tanto da detenção de bens simbólicos que 

expressava a tão desejada equiparação com outras modernas metrópoles internacionais, como 

também da possibilidade de retornos lucrativos com a valorização e comercialização das 

                                                
50 Ver “Empresariado, regime autoritário e modernização capitalista: 1964-85”, de Eli Diniz (SOARES; 
D’ARAUJO, 1994). 
51 O economista e depois Ministro da Fazenda Delfim Netto teria afirmado ser necessário “fazer o bolo crescer, 
para depois dividi-lo”.  
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obras52. A política econômica de internacionalização acentuada no pós-guerra incentivou um 

novo tipo de mecenato, com o investimento privado de grandes corporações financeiras em 

setores culturais, especialmente norte-americanas nos países periféricos. Esse é o caso do 

proprietário da maior empresa petrolífera do mundo, Standard Oil Company, Nelson 

Rockefeller (1908-1979), fundador de inúmeras instituições, como o Museu de Arte Moderna 

de Nova York e parceiro de Francisco Matarazzo Sobrinho na fundação de instituições como 

o Museu de Arte Moderna de São Paulo53. 

A partir de 1961, entretanto, a Bienal de São Paulo se transformou em instituição 

autônoma, podendo assim receber investimento do setor público. A Fundação Bienal, ainda 

sob a presidência de Francisco Matarazzo Sobrinho, além de alinhar-se aos interesses do setor 

privado, passou a corresponder com maior ênfase aos interesses do governo, em função da 

dependência de recursos federais, estaduais e municipais54. No Catálogo da X Bienal, Ciccillo 

comenta sobre o contexto vivenciado em 1969: 

 
Extraordinário este ano de 1969! Pela primeira vez o homem realizou o 
sonho há tanto alimentado, na perquirição dos que como Galileu, Copérnico, 
Kepler, Julio Verne, Méliès, estes dois últimos já no limiar da ‘science-
fiction’ da literatura e do cinema, visionaram a subida até a Lua. Desta 
pequena Terra, o ‘verme tão pequeno’, como dizia o Poeta, logrou, pela 
ciência e pela tecnologia, o vôo interplanetário. É então na coincidência de 
acontecimentos transcendentes para o futuro humano, para o progresso e 
para a paz, que neste mesmo 1969, inauguramos esta X Bienal de São Paulo 
(Catálogo da X Bienal de São Paulo, 1969, p. 13). 

 

                                                
52 “[...] nesse contexto de afluência que surgiu e se viabilizou uma figura como o tão aclamado empresário 
imigrante, socialmente rebaixado diante das elites ‘tradicionais’ (ou que assim se fantasiavam). Ciccillo buscava 
sua inserção ‘cultural’ tanto dentro quanto, saltando etapas, fora do país – diante das elites globais em 
reestruturação pós-guerra e sustentadas pela dinâmica tanto do Plano Marshall, quanto da ‘paranóia’ 
anticomunista. Nos anos recentes, com o fim dessa etapa do capitalismo desenvolvimentista ocorre, nas palavras 
de Ricardo Fabbrini, uma reordenação: o que antes fora um acordo centrado na figura do mecenas ‘conduttore 
capitão de indústria dos anos 50’, agora passa a ser a ‘simbiose entre o capital e o ‘cultural’ nas sociedades ditas 
afluentes ou do entertainement dos anos 80 e 90’. Nenhuma dessas duas etapas é estranha à Bienal. Ela, na 
verdade, é fruto de ambas” (ALAMBERT; CANHÊTE, 2004, p. 31). 
53 “Nos Estados Unidos, para impedir que a América Latina se transformasse em área de influência do Eixo, o 
governo Roosevelt traçou uma política externa que mobilizou o grande capital americano, a indústria 
cinematográfica, os meios de comunicação, as instituições culturais, os intelectuais e as universidades 
americanas. O implementador da chamada ‘Política de Boa Vizinhança’ foi o milionário norte-americano Nelson 
Rockefeller [...]. A ação da ‘Política de Boa Vizinhança’, implementada por Rockefeller, visava criar e abrir 
mercados para os produtos americanos, aprofundar as relações comerciais e financeiras com os países latino-
americanos, garantir áreas de influência e impedir o avanço de alemães e italianos em territórios estratégicos. 
Para tanto, capitais foram investidos, empréstimos realizados, bases militares instaladas e intercâmbios 
científicos e culturais efetivados." (ARTIGAS, 2001, p. 47). 
54 “Nos anos seguintes ao golpe militar de 64, fica evidenciada a interferência do governo na seleção das obras 
que fariam parte da mostra” (ARTIGAS, 2001, p. 66). 
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 Em consonância com o anúncio da empresa de telefonia anteriormente citada, aqui 

encontramos o mesmo entusiasmo diante do progresso, legitimado pela menção a referências 

históricas universais. O fundador da Bienal enaltece os avanços científicos e tecnológicos 

alcançados pela humanidade, como se estes estivessem disponíveis a todos e necessariamente 

implicassem no estabelecimento da paz. As imagens do astronauta fincando a bandeira dos 

Estados Unidos na Lua foram incessantemente veiculadas pelas redes televisivas e publicadas 

exaustivamente pelos periódicos. Ao evocar tal feito-símbolo máximo da vitória norte-

americana sobre a União Soviética na corrida armamentista, que caracterizou a divisão do 

mundo em dois blocos durante a Guerra Fria, Ciccillo reafirma seu compromisso com a 

superpotência capitalista. Em conformidade com os referidos avanços tecnológicos 

alcançados, a X Bienal se coloca à disposição para trabalhar em prol do progresso. O 

empresário continua:  

  

Conjugamos aqui indiscriminadamente os artistas de boa vontade, homens e 
mulheres de todas as ideologias, raças e credos, que quiserem 
conscientemente cooperar com este trabalho. Nêle, jamais estivemos a 
serviço de exclusivismos ou de grupos; nossa inspiração procurou sempre, 
mais alto e mais longe, como na divisa do Santo: ‘Amplius! Amplius’, 
devassar horizontes. Somente assim pode a Bienal de São Paulo apresentar, 
cada vez mais amplamente, as modernas e emocionantes criações que 
representam o resultado da pesquisa individual ou coletiva em todo o 
mundo. [...] Porque se há muitos fatores na soma deste resultado, 
respeitamos o maior deles que é a presença de múltiplas manifestações das 
Artes de nosso tempo, através destas salas em que se reúnem as mais 
variadas manifestações do espírito humano. E que esta demonstração sirva à 
causa maior da liberdade e da dignidade na convivência entre os homens 
(Catálogo da X Bienal de São Paulo, 1969, p. 13). 

 

Ao tratar do contexto histórico relativo ao período mais violento do regime militar 

salientando os aspectos positivos do progresso e defendendo o processo civilizatório colocado 

em marcha de forma autoritária por meio da universalização de valores científicos e 

tecnológicos, o presidente da Bienal busca forjar certo grau de “normalidade” do contexto 

social, tornando-se, assim, conivente com as atrocidades cometidas pelo Estado55. Ainda que 

                                                
55 “Nas cartas trocadas entre a Fundação e a Embaixada norte-americana no final dos anos 1960, os assuntos não 
se limitavam àqueles relacionados à Bienal. Ciccillo acompanhava com interesse o cenário político norte-
americano, mantendo um contato amistoso com a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. [...] Quando 
organizações que se propunham a derrubar a ditadura pela via da luta armada (ALN e MR-8) sequestraram o 
embaixador norte-americano, cartas e telegramas foram enviados por Francisco Matarazzo Sobrinho em 
solidariedade [...]. Dias depois, no retorno de Charles Burke Elbrick à Embaixada, novo telegrama foi enviado, 
manifestando a indignação pelo sequestro: ‘aceite minhas congratulações e da diretoria Bienal São Paulo. Quero 
ainda expressar nosso total repúdio à violência sofrida por vossa excelência’. Prontamente o Cônsul Geral norte-
americano respondeu ao telegrama, agradecendo e reconhecendo a afinidade entre as entidades: ‘vim externar-
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não faça menção direta ao boicote realizado pela grande maioria dos artistas, destaca a 

participação daqueles que aceitaram o convite identificando-os como comprometidos com o 

projeto maior de levar o progresso adiante. Sugere, por outro lado, que a não participação 

derivou de um posicionamento desprovido de sentido, uma vez que a instituição teria se 

aberto à multiplicidade das manifestações artísticas, omitindo-se sobre os atos de censura 

praticados contra os artistas. Cildo Meireles comenta sobre as possibilidades de atuação no 

regime ditatorial:  

 
Quem começou a fazer arte a partir de 1964 teve apenas duas opções: ou ia 
fazer um trabalho ligado à realidade e com uma visão crítica dela, correndo o 
risco de ser taxado de subversivo, ou então aceitava as regras impostas. O 
companheiro mais constante da gente tem sido o medo de vários tons e 
sabores, este medo que se cristaliza no Esquadrão da Morte, por exemplo. 
Hoje, quando certos fatos deste período começam a vir à tona, a indignação 
aparece. Minha proposta é um momento de reflexão sobre o espaço da 
repressão e da força (SCOVINO, 2009, p.75). 

 

 

2.3 Arte como totens e monumentos aos presos políticos 

 

Em contrapartida à postura omissa adotada pela Fundação Bienal, espaços outros 

estavam sendo criados para fomentar e estimular o engajamento dos artistas na luta por uma 

maior liberdade de atuação, constituindo-se terrenos que possibilitaram experimentações 

artísticas e sociais ao longo da década de 1970. Uma das personalidades que desempenhou 

papel crucial na articulação de condições de combate foi o crítico de arte Frederico Morais 

(1936-). Profundamente envolvido com as questões prementes levantadas pelos artistas, 

especialmente com a produção daqueles que mais tarde denominou de “Geração AI-5”56 – 

entre os quais Cildo Meireles figura como um dos mais emblemáticos –, Morais 

problematizou não apenas os cânones vigentes já criticados pelos artistas, como também o 

lugar ocupado pelo crítico de arte. Rejeitando a tradicional função judicativa, pautada muito 

mais pela convenção de critérios distantes daqueles experimentados pelos artistas, proporá 

uma crítica que se aproxime do fazer artístico e que se configure a partir do ponto de vista do 

                                                                                                                                                   
lhe todo o meu reconhecimento pelo conforto que o telegrama do dia 5 me deu em virtude do sequestro do 
Senhor Embaixador, fazendo meus os seus votos para que tudo se normalize e possamos prosseguir no 
aprimoramento dos ideais que nos são comuns’” (SCHROEDER, 2011, p. 154-155). 
56 Entrevista com Frederico Morais, “A arte não pertence a ninguém”, por Marília Andrés Ribeiro – Diretora da 
C/Arte Projetos Culturais, Vice-presidente da Associação Brasileira de Críticos de Arte e Presidente do Instituto 
Maria Helena Andrés. Entrevista realizada no Rio de Janeiro, nos dias 8 de fevereiro e 12 de abril de 2013. 
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processo criativo. O crítico de arte chegará ao ponto de tecer comentários acerca de obras por 

meio de obras produzidas por ele mesmo. 

O envolvimento de Frederico Morais com os desdobramentos da linguagem artística 

transbordou para o campo social. O crítico produziu uma série de eventos que incentivaram a 

participação do público, democratizando o acesso às artes. Entre eles, podemos citar a criação 

de Domingos da Criação, bem como, Arte no Aterro – Um Mês de Arte Pública, ambos 

realizados no MAM do Rio de Janeiro. Tratava-se de uma apropriação do espaço museológico 

e de seu entorno visando à proposição de vivências de processos criativos experimentais 

desencadeados por artistas, entre os quais Cildo Meireles, e pelo público em geral. Uma 

síntese da concepção do lugar que a arte ocupa numa sociedade pode ser encontrada no texto 

escrito pelo crítico em 1970:  

   
A afirmação pode parecer temerária. Mas tenho para mim que não existe a 
idéia de Nação, sem que ela inclua, automaticamente, a idéia de arte. Ela é 
parte de qualquer projeto de Nação, integra a consciência nacional. Noutro 
sentido, pode-se dizer, que a arte toca diretamente o problema da liberdade. 
Claro, também, que o exercício criador será tanto mais efetivo quanto maior 
for a liberdade em todos os níveis (MORAIS, 1975, p. 10). 

  

Os modos como se dão os vínculos que Morais estabelece entre a formação nacional e 

as artes podem ser especialmente identificados na concepção dos eventos decisivos, por ele 

proposto, intitulados Objeto e Participação e Do Corpo à Terra. Ambos ocorreram em abril 

de 1970, em Belo Horizonte. O primeiro surgiu em decorrência da inauguração do Palácio das 

Artes, já o segundo, em comemoração à Inconfidência Mineira. Ainda que a denominação de 

Palácio das Artes possa evocar certo parentesco com os cânones tradicionais, a mostra 

significou um importante espaço para a experimentação em função da adoção do objeto 

enquanto uma nova categoria. A ampliação das possibilidades para além dos suportes e 

materiais convencionais culminou em obras que subverteram o espaço expositivo e que 

propuseram outras maneiras de se conceber a recepção artística. Já a manifestação Do Corpo 

à Terra ocorreu em espaços públicos, como o Parque Municipal Américo Renné Giannetti e a 

Serra do Curral, na qual os artistas Cildo Meireles e Artur Barrio se destacaram pela pujança 

com que puseram em evidência o conturbado contexto político do após AI-5.  

A ocupação de espaços públicos conferiu um enfático contorno político à produção 

das obras. Diante de um contexto social em que reuniões de grupos com mais de 5 pessoas em 

espaços públicos poderiam configurar crime de atentado à ordem pública, com penas de 

reclusão previstas em atos institucionais, convocar a participação da população para o 
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envolvimento das obras significou também uma ação política. Os artistas radicalizaram a 

formulação das propostas valendo-se da carta que autorizava a utilização do parque, enviada 

pelo patrocinador do evento Hidrominas, empresa de economia mista que promovia o turismo 

no estado de Minas Gerais57.  

Outros fatores que imprimiram uma reconfiguração distinta daquela até então operada 

em salões e museus e que foram determinantes na originalidade do evento, que logo se 

figurou um marco na história da arte brasileira, referem-se ao fato de a produção das obras ter 

se dado no momento mesmo em que foram apresentadas, prática esta até então inexiste no 

país. Destacamos também a precariedade dos materiais utilizados e a intenção de deixá-los ao 

ar livre, revestindo os trabalhos de um teor efêmero e processual, chamando a atenção para a 

experimentação de situações que se desdobravam no tempo, à revelia de controles 

institucionais, tais como preservação e conservação. O fato de muitas das ações terem 

acontecido simultaneamente, em diversos pontos, priorizou a profusão gerada pela 

descentralização das propostas em detrimento de uma programação limitada e organizada por 

uma sucessão linear, característica de espetáculos convencionais. Salientamos, ainda, a 

previsão de uma verba destinada aos artistas para que pudessem custear as despesas com o 

evento, entre elas, o valor do transporte até Belo Horizonte.58 

A precariedade permeou, do mesmo modo, a divulgação do evento, que não contou 

com um catálogo e sim um texto-manifesto de autoria de Frederico Morais, mimeografado e 

distribuído aos artistas participantes e a alguns jornalistas, reproduzido por iniciativa de 

artistas, alcançando assim um público maior. Em consonância com as problemáticas acerca do 

lugar do crítico de arte, Frederico Morais participou do evento também por meio de sua 

produção artística, apresentando Quinze Lições sobre Arte e História da Arte, que consistiu 

em fotografias tiradas de alguns pontos do Parque Municipal, exibidas nesses locais e 

acompanhadas de legendas relacionando o conteúdo imagético contido nas fotografias  a 

obras de alguns artistas.  

Ao longo dos cinco dias de evento a cidade de Belo Horizonte serviu de suporte às 

proposições artísticas que tomaram de surpresa o espaço público. Mesmo sem haver qualquer 

tipo de direcionamento temático por parte de Frederico Morais, as produções artísticas, 

embora com soluções formais diversas, giraram em torno de um mesmo conjunto de questões, 

                                                
57 Conforme comenta um dos artistas participantes do evento, Luiz Alphonsus, “foi esta carta que permitiu aos 
artistas transgredir as regras” (MORAIS, 2006, p. 197). 
58 Cildo Meireles comenta sobre as especificidades do Corpo à Terra, destacando: “Aqui, a primeira exposição 
de arte contemporânea na qual artistas receberam passagem, hospedagem e mais um dinheiro para produzir 
trabalho novo” (SCOVINO, 2009, p. 154). 
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voltadas para a evidenciação e o combate dos limites impostos pelo autoritarismo do regime 

ditatorial. A imprevisibilidade e a radicalidade das ações fizeram com que o crítico de arte e 

curador do evento aproximasse-as com as guerrilhas que estavam atuando na luta armada 

contra as Forças Armadas59. Segundo Frederico Morais, em texto escrito em 197060: 
 

O artista, hoje, é uma espécie de guerrilheiro. A arte uma emboscada. 
Atuando, imprevistamente, onde e quando é menos esperado, de maneira 
inusitada (pois tudo pode transformar-se, hoje, em arma ou instrumento de 
guerra ou de arte) o artista cria um estado permanente de tensão, uma 
expectativa constante. Tudo pode transformar-se em arte, mesmo o mais 
banal evento cotidiano. Vítima constante da guerrilha artística, o espectador 
vê-se obrigado a aguçar e ativar seus sentidos (o olho, o ouvido, o tato, o 
olfato, agora também mobilizados pelos artistas plásticos), sobretudo, 
necessita tomar iniciativas. A tarefa do artista-guerrilheiro é criar para o 
espectador (que pode ser qualquer um e não aquele que freqüenta 
exposições) situações nebulosas, incomuns, indefinidas, provocando nele, 
mais que estranhamento ou repulsa, o medo. E só diante do medo, quando 
todos os sentidos são mobilizados, há iniciativa, isto é, criação (MORAIS, 
1975, p. 26). 

 

Além de Cildo Meireles e Artur Barrio, já mencionados, entre os artistas-guerrilheiros 

participantes da manifestação Do Corpo à Terra estavam Luiz Alphonsus, Lotus Lobo, 

Luciano Gusmão, Dilton Araújo, Lee Jaffe, Hélio Oiticica, Thereza Simões, José Ronaldo 

Lima, Alfredo José Fontes. Refletindo sobre os rumos que o evento tomou, Frederico Morais 

aponta para a organização das propostas artísticas em torno de três eixos conceituais, todos 

envolvendo explicitamente o campo político: (1) a utilização de metáforas para a abordagem 

pontual de acontecimentos políticos, como a guerra do Vietnã e a revolução cultural na China; 

(2) o desenvolvimento de pesquisas com viés cartográfico, como a demarcação de territórios e 

a delimitação de fronteiras no Parque Municipal; e, por fim, (3) a orientação por certo 

niilismo, próximo do Grupo Fluxus e dos dadaístas, desdobrando-se para uma produção de 

“criatividade generalizada, que questionava mitos e postulados da arte” (MORAIS, 2006, 

p.199). 

As produções de Cildo Meireles e Artur Barrio nos interessam especialmente em razão 

da abordagem que fazem, por meio da metáfora, do tema relativo à prática de tortura existente 

no período após AI-5. As Situações, como as denominava o artista luso-brasileiro Artur 

                                                
59 O paralelo entre as estratégias de combate levadas a cabo por artistas e guerrilheiros pode ser encontrado de 
forma acentuada na obra de Carlos Zílio (1946-). O artista carioca, de fato, envolveu-se com a organização MR-
8, sendo atingido por um tiro da polícia, preso por dois anos e obrigado a exilar-se do país por vários anos.  
60 O texto seminal escrito dois meses antes do evento intitula-se “Contra a arte afluente: o corpo é o motor da 
obra”, publicado na revista Vozes (fev. 1970). 
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Barrio (1945-), constituíam intervenções tanto em espaços públicos quanto privados, 

revelando aspectos desses contextos. Uma das obras da série, intitulada Trouxas 

Ensanguentadas, consiste na utilização de diversos materiais orgânicos e não orgânicos 

coletados em grandes sacos de farinha e deixados pelo artista em determinados lugares.  

 

 
Figura 33. Artur Barrio. Trouxas Ensanguentadas, 1970. 

 

As ações concebidas já haviam sido disparadas anteriormente. No MAM do Rio de 

Janeiro a obra disparou um acontecimento insólito, em que as autoridades da instituição 

museológica não souberam que procedimento deveriam adotar diante de tal produção 

artística. A dúvida girou em torno da decisão de se preservar a obra, ainda que constituída de 

materiais de putrefação certa, ou de se desfazer dela, embora tivesse sido exposta no espaço 

expográfico – e com isso passara a adquirir status de obra de arte única a ser preservada. Tal 

situação, elaborada com tão pouco recurso por meio de materiais tão inapreciáveis e comuns, 

teve a potência de revelar com nitidez, a partir da análise do conjunto dos inúmeros ofícios 

disparados pelas autoridades debatendo longamente o assunto, aspectos da insensatez da 

burocracia institucional, bem como a necessidade de revisão dos critérios de abordagem da 

produção artística adotados por um dos maiores museus do país.  

Distinguindo-se dos aspectos que caracterizam a arte Povera italiana, Barrio seleciona 

materiais perecíveis e comumente menosprezados pela sociedade não por razões estéticas, e 

sim por razões políticas e econômicas. Opondo-se à compra de materiais nobres e custosos 
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utilizados pelos artistas tradicionais, Barrio opta pela utilização dos resíduos e sobras que o 

corpo humano e a sociedade como um todo descartam. As composições a partir de unhas, 

cabelos, papéis higiênicos usados ou não, saliva, filmes fotográficos, urina e outros materiais 

considerados repugnantes, são rearranjadas pelo artista e devolvidas a fim de terem 

novamente o lugar de destaque que antes tiveram, quando ainda faziam parte constituinte do 

corpo ou então mercadoria com valor comercial. O caráter efêmero das Situações e a 

decorrente “desmaterialização” do objeto artístico, ao mesmo tempo em que questionavam os 

suportes tradicionais da arte, impossibilitavam que a obra constituísse uma propriedade, 

sabotando, de certo modo, o mercado de artes. 

Os locais públicos escolhidos para “ativarem” a obra, que se completava na 

experiência direta com o receptor, fortaleciam a concepção de que a arte estaria para além dos 

espaços restritos aos museus e instituições culturais, ampliando assim o campo do fazer 

artístico. Operava, como nas Inserções de Cildo Meireles, uma inversão na lógica dos ready-

mades duchampianos, pois não se tratava do objeto retirado do cotidiano que invadia o 

circuito das artes, e sim de uma proposição artística ocupar os espaços não institucionalizados. 

Ainda que haja a inversão, em ambos os casos permanece a importância que o contexto 

exerce na definição das qualidades que a experiência estética pode abarcar.  

Há nas Situações algo de paradoxal. Artur Barrio utiliza-se de seu próprio corpo para a 

concretização dos acontecimentos, pois é ele que engendra pessoalmente as condições 

necessárias para tanto (confecção dos objetos, disposição deles no espaço e registro 

fotográfico das reações por eles disparadas), entretanto, ao fim e ao cabo, a figura do artista 

desaparece. Não há nas trouxas assinatura nem placa identificando a obra, não está delimitada 

por faixas brancas no chão separando-a do público, nem tampouco está carregada de textos 

críticos de arte explicando se tratar de uma. As Trouxas Ensanguentadas seguem em deriva, à 

revelia do artista, e assim passam a ter na figura do receptor sua máxima potência. Fica sendo 

dele a incumbência de realizar ativamente a tarefa de completar a criação, de ressignificar o 

objeto a partir de seus próprios nexos interpretativos, conformados ao longo de suas próprias 

experiências passadas. 
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Figura 34. Artur Barrio. Trouxas Ensanguentadas, 1970. 

 

As Trouxas Ensanguentadas, apresentadas no evento Do Corpo à Terra, foram 

deixadas no Parque Municipal e na Serra do Curral. Os registros fotográficos assinalam o 

forte impacto causado pela obra que, por sua natureza desconhecida e misteriosa, despertou a 

atenção da população, contando, inclusive, com a presença de viaturas policiais. Era então nos 

espaços públicos que carne e sangue remetiam diretamente à violência generalizada das 

práticas de tortura. Além das sugestões estimuladas pela materialidade da obra, a metáfora se 

enriquece também pelas referências ao obscurantismo e à arbitrariedade que caracterizaram as 

ações disparadas pelas Forças Armadas.  

Como vimos no primeiro capítulo, a partir dos neoconcretistas o corpo tem se 

destacado enquanto objeto de pesquisa central da arte, recebendo diferentes abordagens. Seja 

enveredando pela dimensão interior do corpo, como vimos em A Casa é o Corpo, de Lygia 

Clark, seja realçando sua exterioridade, como em Parangolés, de Hélio Oiticica, ou ainda, 

salientando a dimensão do corpo social, como nas obras de Cildo Meireles61. O corpo em 

Trouxas Ensanguentadas opera simultaneamente com essas três dimensões, de forma análoga 

à prática da tortura, em que se objetiva atingir a integralidade do torturado. A carne e o sangue 

                                                
61Cildo Meireles especifica seu interesse pelo corpo: “Não o corpo humano, mas o corpo social: uma 
preocupação que não se restringia ao componente biológico ou, por uma extensão meio perigosa, lúdico. O 
trabalho se caracterizava por ter introduzido a ideia de um corpo que não era exatamente o corpo das pessoas: 
havia o outro, como condição sine qua non para a concretização do trabalho” (SCOVINO, 2009, p. 58). 
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fazem referência a um corpo machucado, cindido, desfigurado, não identificado. O 

psicanalista Hélio Pellegrino (1924-1988), que corajosamente escrevia artigos denunciando a 

prática da tortura no Brasil, ele próprio preso político em 1968, descreve as dimensões em que 

o corpo torturado é atingido:  

 

[...] a tortura busca, à custa do sofrimento corporal insuportável, introduzir 
uma cunha que leve à cisão entre o corpo e a mente. E, mais do que isto: ela 
procura, a todo preço, semear a discórdia e a guerra entre o corpo e a mente. 
Através da tortura, o corpo torna-se nosso inimigo e nos persegue. É este o 
modelo básico no qual se apóia a ação de qualquer torturador. [...] Na 
tortura, o corpo volta-se contra nós, exigindo que falemos. Da mais íntima 
espessura de nossa própria carne, se levanta uma voz que nos nega, na 
medida em que pretende arrancar de nós um discurso do qual temos horror, 
já que é a negação de nossa liberdade. O problema da alienação alcança, 
aqui, o seu ponto crucial. A tortura nos impõe a alienação total de nosso 
próprio corpo, tornando estrangeiro a nós, e nosso inimigo de morte. [...] O 
projeto da tortura implica numa negação total – e totalitária – da pessoa, 
enquanto ser encarnado. O centro da pessoa humana é a liberdade. Esta, por 
sua vez, é a invenção que o sujeito faz de si mesmo, através da palavra que 
exprime. Na tortura, o discurso que o torturador busca extrair do torturado é 
a negação absoluta e radical de sua condição de sujeito livre. A tortura visa 
ao avesso da liberdade. Nesta medida, o discurso que ela busca, através da 
intimidação e da violência, é a palavra aviltada de um sujeito que, nas mãos 
do torturador, se transforma em objeto (PELLEGRINO, 1982, p. 3).  

 

Apesar da parca documentação devido às obstruções existentes, em decorrência da 

ocultação dos crimes cometidos pelos órgãos repressores, pode-se afirmar que a tortura foi 

sistematicamente praticada entre os anos de 1964 e 1979, constituindo-se regra e não exceção 

nos interrogatórios. Amparada pela Lei de Segurança Nacional, que assegurava ao Estado a 

prerrogativa da utilização de todo e qualquer meio, mesmo que escuso, a prática da tortura 

exercia com extrema eficácia o combate aos opositores do regime militar. Obtinha com 

rapidez informações sobre os subversivos ou supostos subversivos. Nesse sentido, mais do 

que relacionada ao personalismo sádico de torturadores que ocasionalmente teriam tido 

desvios de conduta, a tortura ocupa lugar estrutural na manutenção do Estado, figurando como 

disciplina prática e teórica de ensino nas academias militares e centros de instrução policial.     

Por meio do relato dos torturados que conseguiram, de algum modo, ultrapassar as 

várias coerções que lhes foram impostas e registraram as violências a que foram submetidos, 

pode-se identificar alguns modos como a tortura se deu, entre eles: coações físicas, morais e 

psicológicas, violências sexuais, torturas contra sinais vitais, torturas com instrumentos, com 



101 
 

aparelhos mecânicos e elétricos62. Ao longo dos anos, descobriram-se vários locais onde os 

corpos das vítimas foram enterrados clandestinamente, como a vala comum no cemitério de 

Perus63. Igualmente, aos poucos, vêm à tona informações dadas por alguns dos militares 

envolvidos em casos de tortura e assassinato explicando as estratégias criadas para a ocultação 

de cadáveres, como a retirada de impressões digitais, esquartejamento e afogamento64.   

 Sob a ameaça de voltarem a ser torturados, mortos ou terem seus familiares 

violentados, os interrogados sobreviventes foram coagidos a manterem-se em silêncio. Desse 

modo, ainda que a ocorrência de tortura, desaparecimento e assassinato fosse de 

conhecimento de grande parte da população, o assunto era pouco mencionado. Havia ainda, 

além da censura que controlava a difusão das informações nos meios de comunicação, a 

infiltração de agentes repressores em diversos setores da sociedade, como em universidades e 

empresas públicas e privadas, agindo como espiões responsáveis por identificar e delatar 

supostos inimigos do regime. 

É nesse quadro de terror generalizado que Cildo Meireles apresenta no evento Do 

Corpo à Terra a obra intitulada Tiradentes: totem – monumento ao preso político. A ação 

aconteceu no espaço externo do Palácio das Artes, sendo que na ocasião boa parte do público 

estava dentro das dependências da instituição e se deparou com o trabalho intermediado por 

um vidro que separava o lado externo do interno. A data simbólica escolhida para a 

inauguração do Palácio das Artes, 21 de abril, indica algumas das concepções presentes, não 

na curadoria de Frederico Morais, mas sim no setor gerencial da instituição, pautado por 

preceitos oficiosos ligados ao governo.  

Diante dos atrasos na conclusão da estrutura física da instituição e da impossibilidade 

de se postergar o dia da inauguração, esta ocorreu sem que o recinto do evento estivesse 

completamente pronto, de modo que muitos dos artistas utilizaram sobras de construção civil 

como material em seus trabalhos. Além dos materiais improvisados, outro aspecto que 

acrescentou mais uma camada na economia simbólica das obras refere-se à opção por 

apresentá-las no lado externo da instituição, justamente onde se encontravam os vestígios dos 

                                                
62A pesquisa feita pelo Projeto Brasil Nunca Mais traz o levantamento de 1843 denúncias de pessoas torturadas, 
totalizando mais de 6.000 atos de violência de diversos tipos. Pode-se afirmar com certeza que o número de 
atingidos é muito maior (ARQUIDIOCESE, 1985a, p. 14). 
63Em 1990 foi descoberta uma vala clandestina no cemitério Dom Bosco, no bairro de Perus, em São Paulo. 
Foram encontradas cerca de 1,5 mil ossadas de indigentes, presos políticos e vítimas dos esquadrões da morte, 
todos declarados “desaparecidos” pelo regime militar (KOSSOY, 2012, p. 365). 
64Um exemplo pode ser encontrado na notícia publicada pela Folha de São Paulo, dia 22 de março de 2014, 
intitulada “PF intima coronel a falar sobre ocultação de corpos na ditadura”. Nela o coronel Paulo Magalhães 
descreve a prática adotada para ocultar os corpos que, colocados em sacos com pedras para que não flutuassem, 
eram arremessados em rios. 
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bastidores da construção, agregando assim efeitos como incompletude, imprevisibilidade e 

acaso. 

Em meio a essa espécie de campo de obras típico de construção civil, Cildo Meireles, 

durante o momento que corresponderia a um vernissage de abertura da exposição, delimitou 

um quadrilátero com tecido branco estendido no chão, fincou uma estaca de madeira, colocou 

um termômetro em sua haste e nela amarrou 10 galinhas vivas. Jogou gasolina. Acendeu o 

fogo. Como num ritual, a ação suspendeu o tempo e o espaço do público que assistiu atônito à 

ação. O artista conta que, em seguida, um ativista das causas animais lhe parabenizou pelo 

trabalho. Comenta que se sentiu aliviado, pois o que mais lhe preocupava não era tanto a 

repressão policial de que possivelmente seria alvo, mas sim a incomunicabilidade dos motivos 

pelos quais empregou a violência de modo tão radical em seu trabalho (SCOVINO, 2009, p. 

224). O artista comenta sobre o período: 

 

Era um período difícil: uma série de pessoas que eu conheci e admirava 
estavam mortas ou fugidas, atrás das grades das prisões ou nos pinéis da 
vida. A violência – essa coisa que hoje preocupa a todos – estava em pleno 
processo de institucionalização (SCOVINO, 2009, p. 74). 

 

A situação limite imposta pelo estado de exceção exigiu modos extremos de tecer 

comentário sobre o  mesmo. Ao conturbado contexto brasileiro submetido ao regime militar, 

soma-se a instauração da ditatura em outros países latino-americanos, bem como a 

desproporcional invasão norte-americana no Vietnã comunista. A insistência do governo 

norte-americano em manter a tão descabida guerra contribuiu para o aumento da já profunda 

insatisfação popular, principalmente entre estudantes universitários de todo o mundo65. Os 

movimentos populares de resistência levados a cabo no Vietnã e na Argélia contra a invasão 

das superpotências, Estados Unidos e França, respectivamente, despertaram comoção 

internacional.  

 

                                                
65 O artista José Ronaldo Lima (1939-) no evento Do Corpo à Terra tematizou sobre a Guerra do Vietnã por 
meio da inscrição na grama e na calçada do Parque Municipal palavras como (Ver)melho e (Grama)tica, 
dispondo ao lado destas manchetes de jornais noticiando a guerra (MORAIS, 2006, p. 198). 
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Figura 35 e 36. Cildo Meireles. Tiradentes: totem – monumento ao preso político, 1970. 

 

Somente no Vietnã a guerra provocou a morte de mais de um milhão de civis 

vietnamitas e cerca de 50 mil soldados norte-americanos que, em sua maioria, foram forçados 

a deixar seu país para lutarem por uma causa que não apoiavam. Em 1968, a situação 

agravou-se com a chamada Ofensiva do Têt, operação militar em que os Estados Unidos 

atacaram de surpresa o Vietnã do Norte durante as comemorações de seu Ano Novo, 

empregando o lançamento de bombas de napalm e outras armas químicas, dizimando em 

escala industrial milhares de civis e inutilizando, devido à contaminação, 10 milhões de 

hectares de terra66. Um tipo de manifestação contra a prática sistemática da violência consistiu 

na autoimolação, alcançando um número considerável de budistas que protestaram contra a 

guerra no Vietnã. Comentando sobre a obra que se utiliza da imolação de animais, Cildo 

Meireles afirma:  
 

Como objeto formal, evoca memórias de auto-imolação, ou de vítimas de 
explosões ou de bombardeios de napalm. Havia toda a imagística da guerra 
na época, e eu queria fazer uma referência a isso, de modo que despertasse 
atenção. A ação foi realizada num cenário deslocado, parecido com uma 

                                                
66 Disponível em: www.folha.uol.com.br/folha/mundo/2001. Acesso em: 12 jun.215. 
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abertura de exposição num canteiro de obras (HERKENHOFF; 
MOSQUERA; CAMERON, 1999, p. 15). 

 

Não obstante, a referência central na obra é indubitavelmente a violência empregada 

pelo regime militar brasileiro. A denúncia escancarada causou constrangimento ao presidente-

ditador Emílio Garrastazu Médici (1905-1985) que estava em Belo Horizonte, juntamente 

com outros políticos, para celebrar a Semana da Inconfidência Mineira67. A obra não apenas 

chama a atenção para as práticas violentas empregadas pelo Estado, como também explicita 

os mecanismos discursivos elaborados para sua manutenção no poder. A apropriação pelos 

militares da figura histórica do Tiradentes, amplamente inculcada no imaginário da 

população, se fez pela via cínica da exaltação de valores como liberdade e insurreição. O 

artista comenta: 

 
Esse trabalho foi feito na semana que comemorou a Inconfidência. A figura 
de Tiradentes estava sendo usada pelo regime militar de maneira muito 
cínica. Ele representava a antítese do que defendiam os militares. O regime 
militar tinha de fato transferido a capital de Brasília para Ouro Preto, perto 
do local da exposição, em Belo Horizonte. A exposição era parte de seu 
programa comemorativo, elegendo Tiradentes como ‘seu’ herói nacional. 
Claro, a hipocrisia dessas manobras simbólicas era evidente, e eu decidi 
fazer um trabalho sobre isso (HERKENHOFF; MOSQUERA; CAMERON, 
1999, p. 15). 

 

Na história da arte, após o período monárquico, Tiradentes foi retratado de diferentes 

modos, permitindo-nos entrever alguns dos interesses políticos na ênfase de determinados 

aspectos a ele atribuídos. A mais famosa das pinturas é a de Pedro Américo (1843-1905), 

intitulada Tiradentes supliciado, de 1893, em que é apresentado o alferes Joaquim José da 

Silva Xavier logo após sua morte, aos pedaços e em minuciosos detalhes, sobre o cadafalso 

em que fora enforcado. A representação realista salienta a dimensão terrena dos 

acontecimentos, remetendo-se diretamente aos fatos que recaíram sobre um opositor da Coroa 

portuguesa. Acusado, enforcado e exemplarmente esquartejado, tendo seus restos mortais 

exibidos em locais públicos, Tiradentes foi o único do movimento insurrecional a ser 

                                                
67 Cildo Meireles relata: “Por conta do feriado de Tiradentes e das comemorações na cidade, o ditador da ocasião 
e todos os políticos pró-ditadura estavam em Belo Horizonte. No almoço solene de abertura do Palácio das 
Artes, um deputado – segundo uma matéria assinada pelo jornalista Morgan Motta e que foi publicada em um 
jornal da cidade –, a certa altura, fez um discurso atacando a exposição e, sobretudo, ‘aquele’ trabalho que 
queimava galinhas: ‘E, terminados os discursos, foi servido o almoço: frango ao molho pardo’. Mais do que 
nunca, aquilo representava para mim o símbolo da hipocrisia que reinava no Brasil. [...] O trabalho perguntava: 
não é uma hipocrisia você perguntar sobre queima de galinhas quando você está esquartejando jovens por causa 
de ideias e tentando cooptar um símbolo que, exatamente, morreu esquartejado pelo poder? Quer dizer, havia 
uma inversão de procedimentos” (SCOVINO, 2009, p. 224). 
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assassinado – curiosamente um dos poucos que não pertenciam à elite. Aqui, na pintura de 

Pedro Américo – que embora retratasse temas republicanos era um dos pintores protegidos 

pelo monarca – o alferes é retratado em sua humanidade, com detalhes próprios de um corpo 

eminentemente biológico, destacado por suas limitações físicas.  

 

 
Figura 37: Pedro Américo. Tiradentes supliciado, 1893. 

 

Ainda que Pedro Américo tenha representado um crucifixo ao lado da cabeça de 

Tiradentes, foi somente após a consolidação definitiva e o fortalecimento da República que a 

imagem do inconfidente será não apenas cada vez mais evocada, como também aproximada 

com a imagem de Jesus Cristo. Esse é o caso de Cabeça de Tiradentes, de Décio Villares 

(1851-1931), realizada em 1928. Nela, Tiradentes aparece tal qual Cristo cívico, sereno, uma 

figura altiva, quase um romano (SCHWARCZ; VAREJÃO, 2014, p. 185). A dimensão 

terrena então cede lugar para a construção de uma imagem mítica e transcendental, detentora 

de valores elevados como liberdade e justiça que, coadunados com os preceitos cristãos, 

constituem o fortalecimento da defesa de mártires que se sacrificaram em nome de um bem 

comum. 
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Figura 38: Décio Villares. Cabeça de Tiradentes, 1928. 

                    

Na segunda metade do século XVIII a Revolução Francesa e a Independência das 

Treze Colônias do Norte influenciaram significativamente movimentos independentistas em 

muitas colônias. Além da crise do chamado Antigo Regime e da propagação das ideias e 

interesses veiculados pela iluminismo e pelo liberalismo econômico, os objetivos das elites 

locais conflitavam cada vez mais com aqueles impostos pelos colonizadores. Diante do perigo 

iminente de a então enfraquecida Coroa portuguesa perder o controle sobre sua mais rentável 

colônia, o emprego da truculência, num cenário típico do Antigo Regime, para punir 

Tiradentes é justificada pela tentativa de desencorajar futuros levantes. Entretanto, o grande 

espetáculo levado à cabo pela Coroa portuguesa desencadeou uma reação contrária na 

população, que longe de recriminar Tiradentes alimentou grande simpatia por ele (FAUSTO, 

2012, p. 66). A figura de Tiradentes, então, será cada vez mais associada à imagem de herói 

nacional, como exemplo a ser rememorado na história do país, constituindo um dos símbolos 

fundadores da República.  

As diferentes apropriações da figura de Tiradentes a serviço dos interesses estatais são 

retomadas por Cildo Meireles. Ao dar o título de Tiradentes: totem – monumento ao preso 

político a sua obra, o artista opera com o acúmulo de significações historicamente constituído 

ao longo do tempo, agregando mais uma entre elas. A referência que faz tanto a totem quanto 

a monumento indica a problematização daquilo que se tem selecionado para ser lembrado, 

apontando para as relações de poder intrínsecas na disputa pela memória. Ambiguamente, 
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apresenta um totem-monumento efêmero, cujo material ele próprio o incendeia. Disso 

podemos destacar certa ampliação do entendimento a respeito dos dispositivos de preservação 

da história.  

Se o personagem histórico é evocado pelo regime militar enquanto instrumento de 

exaltação do orgulho cívico e de fortalecimento do sentimento nacionalista, o artista retoma 

Tiradentes para inconvenientemente recordar a razão pela qual ele morreu, ou seja, salienta a 

negação da possibilidade de divergir que o “cidadão” vivenciou, bem como sua aniquilação 

patrocinada pelo poder estatal. A dedicatória que faz no trabalho homenageando o “preso 

político”, que por analogia Tiradentes seria um, faz referência direta a todos aqueles que 

haviam sofrido ou estavam sofrendo violências praticadas pelo regime militar. Ainda que a 

concepção de liberdade defendida pelos inconfidentes, voltada para os interesses econômicos 

das elites locais, seja bem distinta daquela reclamada por Cildo Meireles, o artista denuncia o 

autoritarismo sistematicamente exercido pelo governo.  

A data simbólica de 21 de abril é ressignificada pelo artista por meio da alusão trágica 

à vida e à morte, bem como ao sacrifício. Devolve assim a gravidade ao acontecimento 

histórico e o atualiza, de certo modo, deslocando conceitos e fazendo-os transitar no contexto 

turbulento de 1970. Ao atear fogo em 10 galinhas vivas, o artista nega ao público qualquer 

possibilidade de indiferença ou alheamento. A partir da menção de um acontecimento do 

século XVIII, opera com um distanciamento histórico para, em seguida, promover uma 

comparação com o momento presente, estimulando uma reflexão acerca das continuidades e 

apresentando um enfoque distinto daquele reafirmado pela versão oficial da história.  

Nesse sentido, a obra, ainda que desmaterializada, não apenas testemunha o contexto 

no qual foi produzida, como também registra propostas de releituras acerca da história, em 

que passado e presente fazem parte de um mesmo movimento de compreensão da realidade. 

No terceiro e último capítulo investigaremos com maior afinco obras de arte que se 

constituem a partir de dados históricos, estimulando-nos a refletir sobre as abordagens criadas 

pelos artistas sobre o passado. 

 

  



108 
 

CAPÍTULO III  

A ARTE E A FORMAÇÃO DE MEMÓRIAS 

 
 

3.1 Inserções em circuitos históricos: O processo de colonização 

 
[...] acredito que a única possibilidade de 

permanência de uma obra é a memória. Esta possibilidade 
aumenta à medida que a memória se torna mais coletiva.  

(MEIRELES, 1970) 
 

Ao longo dos dois primeiros capítulos procuramos salientar os modos pelos quais a 

produção artística de Cildo Meireles dialogou com o contexto histórico no qual emergiu. A 

análise das obras empreendida até aqui apontou para a historicidade presente tanto nos 

processos de construção da linguagem artística como na composição de trabalhos artísticos 

que, elaborados com a intenção de atuarem diretamente na sociedade, operaram através de 

dados informados por ela. Além disso, é possível encontrarmos na história da arte obras cujo 

assunto é um objeto histórico por excelência. Conforme comenta Peter Burke: 

 
Muitos pintores poderiam ser descritos como historiadores sociais pelo fato 
de que suas imagens registram formas de comportamento social, cotidianas 
ou de eventos festivos. [...] George Bingham afirmava ter produzido 
documentos históricos, um “registro de arte”, como ele costumava dizer, da 
vida social e política dos seus dias que ele via em termos pictoriais 
“exibidos” diária e anualmente (BURKE, 2004, p. 128).  

 

Neste último capítulo propomos uma reflexão acerca da história sob um enfoque 

artístico, a partir do estudo de algumas obras de Cildo Meireles que fazem referência explícita 

a determinados dados históricos. Ainda que para tanto seja necessário traçarmos um panorama 

geral do assunto histórico abordado na obra, visando melhor nos situarmos frente a sua 

economia simbólica, nossa atenção recairá mais enfaticamente sobre as relações que o artista 

teceu a respeito do tema do que propriamente sobre o tema em si.  

Aproximamos, assim, a fala do artista com a de um historiador que, de maneira 

análoga, realizou recortes de sua cultura e adotou meios para organizá-los e expressá-los. Ao 

evidenciar ou silenciar aspectos do passado, o artista acabou por construir leituras sobre o 

mesmo, acrescentando novas camadas ao processo de formação da memória coletiva. 

Queremos com isso afirmar que a interpretação sobre o passado não é prerrogativa exclusiva 

do historiador. O que não significa, por outro lado, uma eliminação das fronteiras que 
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distinguem o fazer do artista e o fazer do historiador. Ainda que, grosso modo, as 

investigações de ambos possam convergir muitas vezes para a abordagem de um mesmo 

objeto, o fazem por meio de teorias metodológicas, objetivos e linguagens completamente 

distintos. O que nos interessa é a possibilidade de uma polifonia acerca da escrita do passado, 

compreendendo que o “[...] fio condutor dessas poéticas é o de repetir a história de outra 

maneira, como uma forma de abertura para outras narrativas e interpretações possíveis: 

re/escrituras” (ARANTES, 2015, p. 123). 

O conjunto de obras selecionado aqui, assim como nos capítulos anteriores, foi 

colocado em confrontação com outros materiais, visando possibilitar uma compreensão mais 

ampla sobre as condições sociais encontradas tanto em sua produção quanto em sua recepção. 

Além de escritos de artista, entrevistas, depoimentos e obras de outros artistas, recorremos 

também ocasionalmente ao livro didático e a outros materiais voltados para o ensino de 

História. Isto se deu em função do entendimento de que, em alguns trabalhos, Cildo Meireles 

requisita a participação do espectador por meio da evocação de certa memória coletiva da 

história do Brasil tradicionalmente forjada ao longo do ensino básico, fazendo referências às 

versões institucionais da história para através delas elaborar releituras. Intencionamos situar 

tais reconfigurações da escrita da história empreendidas por Cildo Meireles considerando: 

 
[...] compreender ‘o homem’ não como um ser abstrato, logo como um 
simples exemplar da sua espécie biológica, mas como um indivíduo 
concreto, quer dizer, tomando em consideração a sua especificidade 
histórica, social e individual. Só o indivíduo humano concreto, percebido no 
seu condicionamento biológico e no seu condicionamento social, é o sujeito 
concreto da relação cognitiva. É portanto então evidente que esta relação não 
é nem pode ser passiva, que o seu sujeito é sempre ativo, que introduz – e 
deve necessariamente introduzir – algo de si no conhecimento que é então 
sempre, numa acepção determinada destes termos, um processo subjetivo-
objetivo (SCHAFF, 1995, p. 81). 

 

Investigamos obras que explicitamente têm como assunto objetos históricos, todavia 

tentamos incluir na seleção aquelas cuja poética indica, ainda que de modo mais sutil, 

interesses comuns aos da história. O diálogo entre arte e história eventualmente tem resultado 

em uma estetização da história, o que não é o caso, em absoluto, das obras que abordarmos a 

seguir. Comparados a iconografias tradicionais, os trabalhos investigados apresentam versões 

diferenciadas da história, leituras inauditas e singulares não encontradas em outros meios. A 

confrontação de versões da história implicou na constatação da disputa política existente no 

campo da formação da memória coletiva, levando-nos a considerá-la na análise dos trabalhos 

artísticos que aqui empreendemos. 
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Em 2010 ocorreu a 29ª Bienal de São Paulo. Com curadoria de Agnaldo Farias e 

Moacir dos Anjos, teve como título Há sempre um copo de mar para um homem navegar68 e 

sua plataforma conceitual girou em torno das reflexões acerca da política da arte69. Levando-

se em conta não somente as esferas da política institucional mas sobretudo as instâncias da 

micropolítica, a seleção de obras indicava para a impossibilidade de neutralidade política nas 

escolhas e nos posicionamentos que os artistas necessariamente assumem. Entre os artistas 

que expuseram na 29ª Bienal de São Paulo, já mencionados aqui, estiveram: Hélio Oiticica, 

Artur Barrio, Carlos Zílio e Antonio Manuel. Além de Inserções em Circuitos Ideológicos: 

Projeto Coca-Cola, Cildo Meireles apresentou a obra intitulada Abajur (1997-2010). 

 Esta última configura-se como um ambiente no qual é necessário, para adentrá-lo, 

subir por uma escada – um tanto íngreme e de estrutura precária. O visitante, ainda na parte 

externa, entrevê somente uma parte da obra. É seduzido pela visualização de uma bela 

imagem reluzente em que uma caravela atravessa o alto mar, diante de um céu majestoso, 

permeado por nuvens e gaivotas. A imagem espetacular, que em um primeiro momento 

instiga-nos a uma contemplação serena e afável, é gerada pela sobreposição de três películas 

Cibachrome, duas que giram no sentido horário e uma, no sentido anti-horário, em torno de 

uma estrutura circular, causando o movimento de rotação. A paisagem também é sonora, 

apresentando sons agudos de gaivotas e tons graves de maquinários em funcionamento. A 

imagem possui grandes dimensões e é apresentada em formato horizontal, lembrando os 

panoramas de paisagem típicos do início do século XIX70, agregando assim um dado histórico 

de visualidade, considerando que:  

 

Se o renascimento e o século XVI e XVII são marcados pela obsessão na 
representação da imagem-estática, da perspectiva e das técnicas de 
visualização, o século XIX parece ter sido pautado pelas pesquisas na 
criação do movimento, pelo desenvolvimento de tecnologias cinemáticas e 
de máquinas de simulação do movimento (ARANTES, 2015, p. 40). 

 

                                                
68 O título é emprestado da obra do poeta Jorge de Lima, Invenção de Orfeu (Catálogo da 29ª Bienal de São 
Paulo, 2010).   
69 Os curadores se orientaram por uma busca em “oferecer exemplos de como a arte tece, entranhada ela mesma, 
uma política. Política que não se confunde com práticas parlamentares ou ativismo social – ainda que por vezes 
alianças legítimas entre a arte e essas instâncias sejam realizadas –, mas que é capaz, ao articular opacidade e 
inteligibilidade discursiva, de desafiar modos já estabelecidos de entendimento do mundo”. (Catálogo 29ª Bienal 
de São Paulo, 2010, p. 20).  
70 Uma relação proposta entre a obra de Cildo Meireles e as formas de entretenimento definidas por 
“mareoramas”, apresentadas na Exposição Internacional de Paris, em 1900, pode ser vista em: “O Abajur de 
Cildo Meireles e a paisagem contemporânea” (HERMANN; SIANO, 2012). 
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Figura 39: Cildo Meireles. Abajur,1997-2010. 

 

Ao chegar ao topo da escada e adentrar completamente no ambiente escuro, iluminado 

apenas pela luz advinda da estrutura circular sobre a qual se vê a imagem, o visitante se 

depara com a outra parte que compõe o trabalho. Trata-se da força motriz que coloca em 

funcionamento o espetáculo: ali, no piso inferior, encontram-se quatro pessoas que, 

obedecendo a um gesto repetitivo, fazem girar o torno. O trabalho braçal coloca em 

movimento as imagens e aciona o dínamo, produzindo luz. A obra então, compreendida por 

um viés cênico, opera por meio da surpresa do espectador que, constrangido, se vê 

bruscamente diante da discrepante ambiguidade entre a contemplação de uma paisagem bela e 

seus mecanismos operantes alusivos à exploração do trabalho71. 

                                                
71 “[...] em Abajur a presença humana confronta o espectador com a alteridade da sua intromissão na cena, 
confrontando-o diretamente com o vasto universo de referências que a peça convoca, do passado colonial à 
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Figura 40: Cildo Meireles. Abajur,1997-2010. 

 

Também aqui o corpo ocupa lugar privilegiado na investigação artística de Cildo 

Meireles. Trata-se do corpo em sua dimensão individual, chave central operando tanto no 

espectador – que percorrerá certos deslocamentos para desvelar aos poucos a obra, 

culminando na superação da apreciação puramente retiniana –, quanto no corpo dos 

trabalhadores – sobre o qual recairá a dicotomia tradicional que distingue trabalho corporal do 

intelectual. O corpo em sua dimensão social será igualmente objeto de investigação na obra, 

em função do comentário que tece sobre as relações de poder existentes na exploração do 

trabalho. 

Outro aspecto importante perscrutado pelo artista, como vimos anteriormente em 

algumas de suas obras, é o dado espacial72. Em Abajur, a coexistência de situações díspares – 

                                                                                                                                                   
associação da beleza a uma história de exploração humana, numa sala que se transforma, quer em sala de teatro, 
quer em sala de cinema.” (FERNANDES, 2013, p. 18). 
72 “Embora apresente uma solução de formalização singular para cada projeto imaginado, também Cildo 
Meireles se ocupa, desde quase o início de sua trajetória, em discutir criticamente a idéia convencional de espaço 
em que se desenrola a vida humana – quer em sua dimensão física e cotidiana, quer em uma perspectiva política 
e de temporalidade ampliada –, afastando maneiras redutoras ou circunscritas de topografar territórios. Para 
tanto, o artista exercita – por meio de seus trabalhos – um método de investigação do mundo que, em vez de ater-
se somente ao campo da percepção retiniana, se apóia na ‘síntese entre relações sensoriais e mentais’ de modo 
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espetáculo belo e exploração do trabalho – se dá simultaneamente no tempo, porém se desvela 

ao espectador processualmente, devido às subdivisões estabelecidas pelo espaço. O privilégio 

de um deleite estético fica restrito aos espaços externos e superiores da obra, enquanto que 

sua penosa contrapartida encontra-se nos espaços internos e inferiores. É somente na inserção 

do espectador no interior do ambiente que a obra se completa. O trabalho também influencia o 

espaço expositivo, já que seus comentários incidem tanto nas relações de dominação social 

quanto, por extensão, nas dinâmicas existentes nas instituições artísticas. 

As informações contidas na imagem e o modo pelo qual a engrenagem da parafernália 

é acionada pelos trabalhadores nos fazem refletir sobre as contradições inerentes ao sistema 

de produção capitalista vigente, e também remetem ao sistema colonial brasileiro. A caravela, 

singrando na imensidão do mar, constitui um signo bem familiar relativo às Grandes 

Navegações. As expedições marítimas empreendidas ao longo do século XV e XVI, que 

fizeram despontar as superpotências econômicas Portugal e Espanha, costumam corresponder 

ao tema inaugural da História do Brasil nos livros didáticos. Dá-se então o início do processo 

"civilizatório" que, desde que foi colocado em marcha, é utilizado para justificar todas as 

atrocidades cometidas contra a população africana escravizada e a população autóctone 

amplamente dizimada.   

As referências visuais mais utilizadas em livros didáticos de História, produzidos em 

diferentes períodos, para abordar o sistema colonial consistem na reprodução das obras de 

Jean-Baptiste Debret (1768-1848). O conjunto numeroso de obras que o pintor francês fez ao 

longo de 15 anos que esteve no país não somente satisfez a curiosidade dos europeus73, 

apresentando-lhes aspectos exóticos do Novo Mundo, como também constituiu um dos 

maiores acervos iconográficos existentes sobre o período. As aquarelas retrataram 

“etnograficamente” o cotidiano das interações entre as camadas sociais, costumes, trabalhos, 

moradias, paisagens etc. por meio da aquarela e da representação próxima da mimética. A 

vasta documentação diz respeito não somente aos aspectos relativos aos objetos retratados, 

como também apresenta o ponto de vista de quem os retratou, permitindo entrever concepções 

que estavam na agenda política do período. 

A transferência da Família Real ao Brasil fez com que, pela primeira vez, um império 

passasse a ser governado a partir de uma colônia e não da metrópole. Refugiados do contexto 

                                                                                                                                                   
que os sentidos e razão estimulem uns aos outros e produzam, juntos, a cognição de espaços que se habitam ou 
que só se concebem” (ANJOS, 2010, p. 77).  
73 O conjunto de aquarelas foi publicado na Europa em 1834, no álbum Voyage pittoresque et historique au 
Brésil.. 
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turbulento causado pelas guerras napoleônicas na Europa, a monarquia recém-instalada nos 

trópicos instaurou um conjunto de medidas tendo em vista a propagação dos valores 

considerados civilizatórios. Entre elas está a fundação da Escola Real de Ciências, Artes e 

Ofícios, mais tarde chamada de Academia Real de Belas Artes74, com a chegada, em 1816, de 

artistas franceses, entre os quais estavam, além de Debret, Nicolas-Antoine Taunay (que 

produzia telas diminutas), Grandjean de Montigny (arquiteto) e os irmãos Pradier (que 

gravavam moedas). 

Oriundos de uma tradição francesa que investia maciçamente na formação de exércitos 

de artistas incumbidos da tarefa de glorificar e enaltecer a monarquia, os artistas viajantes no 

Brasil foram os principais agentes responsáveis pela tentativa da consolidação de uma 

imagem pomposa e estável da monarquia extremamente fragilizada75, ainda carente de uma 

representação oficial. Nesse contexto, é preciso salientar que, embora a representação 

mimética dos artistas acadêmicos e neoclássicos tenha conferido às telas um caráter 

testemunhal do período retratado, como se apresentassem retratos fidedignos tal qual a 

realidade se dava, os preceitos monarquistas estiveram presente em toda a produção artística.   

Uma dessas obras nos interessa especialmente em função do diálogo que é possível 

estabelecer com a obra Abajur. Trata-se da aquarela de Debret, Engenho manual que faz 

caldo de cana, de 1822. Ao lado de tantas outras que representam cenas de trabalho, esta se 

passa no interior de uma casa de moenda. Tomada de perto e minuciosamente retratada, 

produz uma privilegiada vista de observação. Informa com precisão um dos modos de se 

extrair o sumo da cana, que mesmo em decadência ainda representava uma das principais 

atividades econômicas do período. No centro da composição está o moedor, de madeira, 

pequeno, próprio para a extração de pequenas quantidades. É ativado pelo trabalho braçal de 

quatro escravos. Dois deles estão sentados e são responsáveis por colocar na engrenagem a 

cana-de-açúcar, retirando em seguida, seu bagaço. Os outros dois escravos estão de pé, e são 

os que fazem a estrutura funcionar, gerando com o movimento circular a força mecânica 

necessária para a extração da cana-de-açúcar. 

 

                                                
74 Também foram fundados: o Banco do Brasil, a Escola Médico-Cirúrgica (atual Faculdade de Medicina da 
Bahia), o Jardim Botânico, a Biblioteca Real (atual Biblioteca Nacional) e a imprensa. 
75 A tradição francesa de empregar os artistas na propagação dos valores monárquicos ganhou maior ênfase a 
partir de Luís XIV, com a fundação da Academia de Artes de Paris. (SCHWARCZ; VAREJÃO, 2014, p. 173). 



115 
 

 
Figura 41. Jean-Baptiste Debret. Engenho manual que faz caldo de cana, 1822. 

 

Estabelecemos paralelo entre Abajur e Engenho manual que faz caldo de cana em 

função de ambas apresentarem quatro trabalhadores em ação, bem como imprimirem um 

movimento rotacional, ditado pelo funcionamento do mecanismo gerador de energia 

posicionado no centro, além da intenção presente nas obras de promover uma maior 

aproximação espacial entre o assunto tratado e o espectador. Exibem, portanto, informações 

sobre atividades produtivas e explicitam de que forma são executadas. Tratam-se de serviços 

simples, efetuados por gestos repetitivos e que requisitam predominantemente a força braçal. 

As duas obras de arte comentam, assim, aspectos sobre o mundo do trabalho. Acreditamos 

que o dialogo se estabelece também por oposição, considerando que “[...] o conceito mais 

geral é de que montar significa construir uma narrativa, um discurso e, portanto, uma 

determinada visão da história através da rearticulação de imagens" (ARANTES, 2015, p. 63). 

A obra de Debret indica um apaziguamento nas relações de exploração do trabalho, 

impresso pela disposição espacial bem organizada dos objetos, todos utilitários, inseridos em 

um harmônico ambiente limpo, amplo e ordenado. A luz tênue incide na cena unindo todos os 

elementos da composição – homens e coisas – em um cotidiano em que a funcionalidade e a 

normalidade imperam, naturalizando-se, desse modo, o trabalho escravo. Já a obra de Cildo 

Meireles, como vimos, também recorrerá, em um primeiro momento, à harmonia e à 

contemplação passiva, mas para logo transformá-las, por meio de uma relação inversamente 

proporcional, em constrangimento e desconforto. Além de denunciar a violência nas relações 
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trabalhistas, o faz não através da representação mas da própria atualização da prática violenta. 

Assim, retira qualquer possibilidade de se amenizar, justificar ou relativizar a opressão 

empregada nas relações trabalhistas e sociais. 

Outra referência importante para nós, por dialogar proficuamente com as pinturas 

históricas de Debret, trazendo uma contribuição fundamental para a reflexão aqui esboçada 

sobre objetos históricos vistos sob a perspectiva da linguagem artística, consiste no conjunto 

de releituras que a artista brasileira Adriana Varejão (1964-) fez da iconografia tradicional 

desse período, abarcando além de Debret, Nicolas-Antoine Taunay, Frans Post e Pedro 

Américo. Entre elas está a pintura realizada em 1995, intitulada Filho bastardo II: Cena de 

interior, que faz menção direta ao menos a duas obras do artista francês, uma delas a já 

comentada Engenho manual que faz caldo de cana e a outra, Um jantar brasileiro, de 1827.  

Esta última, também exaustivamente difundida pelas publicações didáticas de História, 

consiste na descrição de um jantar cotidiano em uma casa senhorial. O ponto de perspectiva 

adotado por Debret aproxima a cena dos espectadores. Além do casal de senhores sentados à 

mesa figuram três pessoas escravizadas, de pé, e duas crianças aparentemente filhas de 

escravos, no chão. A escrava abana o ambiente, enquanto os outros dois permanecem de 

braços cruzados, à disposição. O casal de escravos mantém o olhar para baixo, submisso. Já o 

senhor de escravos se entretém absorto em seu jantar, enquanto a senhora dá alimento para 

uma das crianças, as duas despidas, como faria com animais de estimação (SCHWARCZ; 

VAREJÃO, 2014, p. 165). 

 
Figura 42. Jean-Baptiste Debret. Um jantar brasileiro, de 1827. 
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A obra de Adriana Varejão recupera alguns desses personagens e os aloca no cenário 

de Engenho manual que faz caldo de cana, indicado pela referência à estrutura arquitetônica 

do telhado e das duas portas que aparecem no fundo do ambiente dividindo a área interna e 

externa da casa. Na pintura a óleo da artista brasileira, o senhor de escravo aparece seviciando 

a escrava, sobre a mesma mesa em que Debret o pusera jantando. A criança escrava é mantida 

sentada ao chão. A presença de outros personagens, igualmente subtraídos de diferentes 

aquarelas debretianas, representam três nobres da corte, que aliciam duas indígenas.  

 

 
Figura 43. Adriana Varejão. Filho bastardo II: Cena de interior, 1995. 

 

A apropriação que a artista faz da obra de Debret, reencenando suas composições e 

remanejando seus personagens, fazendo coexistir num mesmo espaço situações tão díspares 

entre si, como a prática de sevícias sexuais e a imagem de uma santa católica ao fundo, 

desestabiliza radicalmente a normalidade pretendida por Debret76. Além do estranhamento 

causado pela remodelação drástica daquilo que ao longo de gerações tem se constituído parte 
                                                

76 “Se boa parte do conjunto de aquarelas de Debret de alguma maneira encobre a violência da escravidão – ou 
pelo menos a naturaliza [...] já nas duas obras de Adriana Varejão, rasgos vermelhos na tela e todo um complexo 
jogo de inversões denunciam a violência sistemática da colonização, os processos de humilhação” 
(SCHWARCZ; VAREJÃO, 2014, p. 165). 
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significativa da memória coletiva que temos sobre o período colonial brasileiro, a 

familiaridade das referências debretianas é interrompida por meio de incisões que rasgam o 

centro da tela, de cima a baixo. Espécie de feridas que, longe de cicatrizarem, parecem expor 

as fissuras internas de um corpo-testemunha latente de séculos de violência de todo tipo. A 

matéria que transborda da fenda alude à carne-viva, ainda a sangrar, num presente infinito, 

ameaçando irromper o silêncio instaurado nas aquarelas de Debret. 

A realização de cópias das obras consagradas era uma prática comum nas academias 

de arte dos séculos XVIII e XIX na Europa e constituiu-se em metodologia de ensino e 

aprendizagem também na futura Escola Imperial de Belas Artes no Brasil (SCHWARCZ; 

VAREJÃO, 2014, p. 173). Ao adotar tal prática, Adriana Varejão agrega mais um elemento 

ao diálogo que estabelece com a história da arte. Além da releitura que tece sobre a fatura da 

iconografia histórica, apodera-se do procedimento artístico tradicional para, de certo modo, 

profaná-lo, rasgando a tela e dando-lhe profundidade real. 

Assim, tanto Filho bastardo II: Cena de interior de Adriana Varejão quanto Abajur de 

Cildo Meireles fazem, cada um a seu modo, referências não somente a um mesmo passado – o 

sistema colonial brasileiro –, como também o fazem retomando índices de obras artísticas que 

produziram versões hegemônicas desse passado. Ou melhor, os artistas contemporâneos 

formularam releituras históricas a partir também da própria linguagem artística. As aquarelas 

de Debret, como afirmamos, foram exaustivamente empregadas na produção de materiais 

didáticos, os principais instrumentos de difusão da história enquanto campo de conhecimento. 

Quando os artistas contemporâneos se utilizam de referências debretianas levam em conta 

também a carga simbólica que as mesmas estão impregnadas, ativando assim a memória do 

espectador para, em seguida, propor uma revisão dos preceitos por elas veiculados. Em 

consonância com a historiadora Priscila Arantes:  

 
Revisitando antigos arquivos, é como se o artista remexesse em um 
“cemitério” de imagens, dando vida a materiais velados: oferece, assim, 
novas possibilidades de leitura de uma mesma imagem, negligenciada, 
muitas vezes, pelo curso da história oficial (ARANTES, 2015, p. 133). 

 

As obras dos artistas contemporâneos poderiam usufruir do mesmo estatuto de 

documento histórico indiscutivelmente atribuído às aquarelas de Debret? Para nós, sim, 

entretanto, apenas na medida em que, como em toda a documentação, se estabeleça 

ferramentas de análise fundamentadas em teorias-metodológicas apropriadas para as 

especificidades de cada tipo de documento. Documento aqui, então, é entendido não como 
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objeto inerte, receptáculo de informações capazes de atestar uma verdade histórica por si, 

como é compreendido na chave positivista.  

A concepção de documento que adotamos, ao contrário, entende-o como um vestígio 

permeado de relações de poder e legitimação que dizem respeito tanto ao contexto no qual foi 

produzido quanto ao contexto em que foi selecionado e tratado enquanto documento. Pode 

assumir diferentes formas, elaborado intencionalmente ou não por qualquer sujeito e, inserido 

numa determinada conjuntura social ao ser investigado, pode ampliar as possibilidades de 

compreensão sobre ela. À revelia da maior ou menor explicitação de suas motivações e razões 

de existir, a configuração de todo e qualquer documento se dará sempre em relação, nunca em 

absoluto. Tornando-se objeto histórico a partir de recortes que informam, desde já, interesses 

específicos do historiador, a definição de documento é ela própria historicamente determinada 

e receberá constantemente significação variada, em função das vicissitudes relativas tanto às 

transformações oriundas do passar do tempo, quanto às divergências entre os modelos de 

análise adotados pelos historiadores. 

Como vimos na “Introdução” desta dissertação, o saber histórico passou por diversas 

revisões epistemológicas. Entre os paradigmas revisados, está a expansão do campo dos 

estudos históricos com pesquisas sobre o cotidiano, a cultura e o imaginário, priorizando a 

análise das estruturas sob a perspectiva de longa duração ao invés de fatos isolados77. Tais 

alterações levaram à adoção de outras evidências históricas para além daquelas produzidas 

pelo aparato institucional, indo além daquelas constituídas pela linguagem escrita78.  

 
Não se trata de negar a história ou a memória, mas se apropriar de seus fios 
soltos para reescrevê-la ao nosso modo, seja ela mais ou menos real ou 
ficcional. A história é compreendida aqui como mutável, imprecisa, como 
uma matéria que pode ser amolecida, reescrita, reficcionalizada e recontada 
por linguagens distintas. Trata-se da desestruturação do que foi dito para 
remontar de outra forma, sob um novo arranjo. (ARANTES, 2015, p. 145) 

 

Ainda que as obras de Debret sejam representações realistas e produzam uma 

visualização quase que mimética da realidade retiniana, de modo algum isto significa uma 
                                                

77 “A continuidade é assegurada por essas fontes diferentes, cuja própria natureza impõe uma leitura mais ampla: 
a escrita perde seu privilégio, enquanto assumem importância a arqueologia, o documento iconográfico e até 
mesmo a enquete oral, no âmbito de uma etnologia histórica. Toda uma parte dos campos de pesquisa atuais, da 
civilização material aos diferentes domínios da cultura ou das mentalidades populares, inscrevem-se assim como 
uma tentativa obstinada para contornar o silêncio das fontes, a partir de meios que ontem teriam sido 
considerados indevidos” (VOVELLE, 1988, p. 78).  
78 O autor Boris Kossoy, referindo-se às fontes fotográficas, afirma: “O problema reside justamente na sua 
resistência em aceitar, analisar e interpretar a informação quando esta não é transmitida segundo um sistema 
codificado de signos em conformidade com os cânones tradicionais da comunicação escrita” (KOSSOY, 2001, p. 
32). 
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apreensão isenta e neutra da sociedade colonial por parte do artista francês. Em primeiro 

lugar, como vimos, a visualidade também é histórica. Os modos com os quais Debret 

organizou suas composições estão ligados às concepções específicas próprias da arte 

acadêmica e neoclássica produzida na Escola de Artes da França. Os escravos representados, 

com corpos musculosos e atléticos, por exemplo, dizem mais respeito aos modelos tomados 

da antiguidade clássica, em voga, do que propriamente à caracterização dos escravos 

existentes79.  

Em segundo lugar, mesmo se estivéssemos diante de uma fotografia – meio pelo qual 

a realidade visual pode ser capturada em sua máxima reprodução mimética –, faz-se 

necessário apontarmos para as implicações inerentes às escolhas realizadas pelo produtor da 

imagem, que correspondem a um filtro cultural80. Com isso queremos dizer que o efeito de 

fragmento do real alcançado por Debret, ainda que elevado, deve ser confrontado com 

aspectos que não estão presentes visualmente nas representações. O fato de a aparência 

remeter a uma descrição pormenorizada da visualidade – orientada, como vimos, por valores 

estéticos neoclássicos – não significa que a realidade em si tenha, por isso, sido retratada, o 

que, não custa comentar, se sabe ser tarefa impossível de ser realizada. O que as aquarelas de 

Debret e as demais produções simbólicas contêm é uma realidade interna, pautada por um 

conteúdo próprio. Não obstante, para que as representações, miméticas ou não, possam 

auxiliar nas investigações históricas, é necessário cotejá-las com outros documentos que, em 

conjunto, possam fornecer subsídios que indiquem as implicações de sua produção e 

recepção. 

As revisões historiográficas gradativamente expandiram a concepção de documento 

histórico, e as aquarelas de Debret foram não somente admitidas no ensino básico de História, 

como também notoriamente empregadas para a difusão de uma determinada leitura sobre a 

escravidão no Brasil. Consideramos Abajur e Filho bastardo II: Cena de interior documentos 

históricos que propõem outras camadas de significação sobre o mesmo passado abordado por 

Debret, a partir da apropriação e reconfiguração de signos tradicionalmente difundidos na 

                                                
79 “Conforme a voga da época, era necessário buscar gestos nobres e atos gloriosos na antiguidade clássica e tal 
perspectiva entraria no país, junto com a bagagem dos pintores recém-chegados. Em vez de apenas reproduzir as 
imagens que encontrara, era bem melhor ‘traduzi-las’, conferindo ao local certa elevação moral” (SCHWARCZ; 
VAREJÃO, 2014, p. 160). 
80 “A eleição de um aspecto determinado – isto é, selecionado do real, com seu respectivo tratamento estético –, 
a preocupação na organização visual dos detalhes que compõem o assunto, bem como a exploração dos recursos 
oferecidos pela tecnologia: todos são fatores que influirão decisivamente no resultado final e configuram a 
atuação do fotógrafo enquanto filtro cultural. O registro visual documenta, por outro lado, a própria atitude do 
fotógrafo diante da realidade; seu estado de espírito e sua ideologia acabam transparecendo em suas imagens 
[...]” (KOSSOY, 2001, p. 44). 
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sociedade brasileira, tecendo comentários tanto sobre o tema histórico quanto sobre os modos 

pelos quais uma de suas interpretações tem se perpetuado.  

A releitura da história tal como foi elaborada por Cildo Meireles e Adriana Varejão só 

foi possível em função do distanciamento temporal que os separam, ao contrário de Debret, da 

época em que teve lugar o tema histórico abordado. Cildo Meireles e Adriana Varejão 

partiram de instrumentais reflexivos tecidos no final do século XX e início do XXI, contendo, 

por isso, aspectos próprios dessa temporalidade. Há, portanto, o encontro de duas 

temporalidades no processo de constituição de significados sobre o passado: uma referente ao 

contexto do assunto investigado e a outra relativa ao contexto do investigador. Há, ainda, 

entre uma e outra, as camadas de significações formuladas ao longo do tempo, condicionando 

as leituras vindouras, permitindo não apenas entrever o objeto sobre o qual se produziu a 

leitura, como também analisar os próprios modos pelos quais a produção se deu.     

 

 

3.2 Inserções em circuitos históricos: O genocídio indígena 

 

O genocídio indígena sistematicamente levado a cabo no Brasil desde o período 

colonial é assunto de alguns trabalhos de Cildo Meireles. Filho de indigenista, o artista 

conviveu desde a infância com vários grupos indígenas de diferentes regiões do país, fazendo 

menção a essa experiência em algumas das entrevistas que concedeu. O tema é abordado em 

suas obras a partir de uma perspectiva da história que considera a longa duração em 

detrimento de uma análise factual. O extermínio das populações indígenas é, então, situado 

em um contexto estrutural mais amplo, levando em conta as políticas econômicas que foram 

determinantes no processo do genocídio indígena, desde o sistema colonial até a sua 

incidência na contemporaneidade. 

Durante o regime militar a violência contra os indígenas voltou a ser uma prática 

institucionalizada. O Programa de Integração Nacional (PIN), implantado em 1970 pelo 

governo Médici, em consonância com o modelo desenvolvimentista adotado, previa, entre 

outras metas, a construção de 15 mil km de rodovias interligando todos os estados, bem como 

a construção de grandes hidrelétricas, como as de Itaipu e de Tucuruí, no Rio Tocantins. 

Somente a obra da Transamazônica BR-230, que ligaria o estado da Paraíba ao Peru, afetou 

29 grupos indígenas, entre os quais 11 eram populações isoladas que nunca haviam entrado 

em contato antes com a cultura ocidental. As monumentais construções civis, além de 

desterrarem um elevado número de aldeias, disseminaram doenças fatais para os indígenas.  
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O processo civilizatório empreendido pelo PIN, objetivando levar o progresso para as 

regiões consideradas atrasadas, orientava-se pelo entendimento de que era preciso integrar os 

indígenas à sociedade brasileira transformando-os em mão de obra assalariada, culminando 

em um processo de aculturação brutal. As atividades econômicas incentivadas pelo poder 

estatal acarretaram no desmatamento predatório das terras indígenas para a extração de 

madeira e de minérios, bem como para a formação de grandes latifúndios destinados à 

agropecuária. Os fazendeiros, madeireiros e garimpeiros empregaram sistematicamente 

estratégias de extermínio em massa contra os indígenas81. 

Entre os trabalhos de Cildo Meireles cujo assunto é a problemática indígena encontra-

se Cruzeiro do Sul, de 1969. A obra é composta por um cubo de apenas 9mm, elaborado para 

ocupar sozinho um espaço com no mínimo 200m2 de área. O cubo é resultado da junção de 

dois tipos de madeira, pinho e carvalho, que foram unidas meticulosamente pelo artista82. A 

obra faz referência à cosmogonia Tupi, em que o contato das duas madeiras produz fogo e 

evoca a manifestação da divindade Tupã. O pequeno objeto poderia, à primeira vista, passar 

por uma escultura minimalista. Entretanto, desprovida da feição serial e dos materiais 

industriais característicos da arte norte-americana, a obra artesanal está permeada de dados 

históricos, “subvertendo leituras apoiadas somente em sua materialidade ou em sua suposta 

auto-referência” (ANJOS, 2006, p. 16). Segundo o artista: 

 
Cruzeiro do Sul pertence ao “humiliminimalismo”, ou seja, um objeto 
pequeno, um quase nada mesmo, um minimalismo que endossava um caráter 
de humildade. Mas ele também tinha a ironia de ser uma espécie de prática 
de “humiliminimalismo barroco”, porque era carregado de histórias, 
mitologias e símbolos. Era exatamente o contrário do Minimalismo 
americano, que é uma espécie de estágio final da ideia do readymade 
clássico, de uma das ideias que circunda a ideia do readymade, que era a 
escolha desprovida de qualquer intencionalidade simbólica ou discursiva 
(SCOVINO, 2009, p. 243). 

 

                                                
81 O 1º Relatório do Comitê Estadual da Verdade, O genocídio do povo Waimiri-Atroari, aponta: “Tão logo 
tiveram confiança em aula, as perguntas se sucediam: ‘Por que kamña (civilizado) matou Kiña (Waimiri-
Atroari)?’. ‘O que é que kamña jogou do avião e matou Kiña?’ ‘Kamña jogou kawuni (de cima, de avião), igual 
a pó que queimou a garganta e Kiña logo morreu’. Os índios se referiam à FUNAI e às Forças Armadas, que 
foram então os responsáveis pelo destino deste povo. Assim foram obtidas as primeiras notícias, contadas pelas 
próprias testemunhas, sobre o desaparecimento de mais de 2.000 Waimiri-Atroari em apenas 10 anos. Mediante 
desenhos e as primeiras letras, eles revelaram o método e as armas que os kamña usaram para dizimá-los: aviões, 
helicópteros, bombas, metralhadoras, fios elétricos e estranhas doenças. Comunidades inteiras desapareceram 
depois que helicópteros de soldados sobrevoaram ou pousaram em suas aldeias.” 
82 “[...] eu queria que ele fosse bem menor do que isto; mas quando comecei a lixar a unha, perdi a paciência e 
parei nos nove milímetros” (SCOVINO, 2009, p. 243).  
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Figura 44: Cildo Meireles. Cruzeiro do Sul, 1969. 

 

O pouco tamanho do objeto frente à vastidão da sala vazia produz uma relação de 

escala que chama a atenção do espectador, de modo sutil, porém, decisivo. “Menos do que 

subsumir o diminuto cubo, portanto, o relativamente imenso espaço vazio que o circunda 

indica a extensão da força simbólica que a partilha imaterial de uma crença potencialmente 

embute” (ANJOS, 2006, p. 16). A materialização de um mito indígena que prevê a produção 

de fogo através do atrito de pinho e carvalho transforma o amplo espaço expositivo em campo 

de tensão, onde o cubo opera como “[...] síntese de uma extensão indefinidamente maior que 

seu tamanho: é potencialmente fogo, evocador de forças míticas e ameaça virtual” 

(HERKENHOFF, 2002, p. 34). O crítico de arte Paulo Herkenhoff aponta: 

 
Cruzeiro do Sul foi pensado inicialmente para funcionar como espécie de 
busca de atenção, através da questão da escala, para um problema mais 
importante: a excessiva simplificação operada pelos agentes catequizadores, 
basicamente os jesuítas, em relação à cosmogonia dos índios Tupis. A 
cultura “branca” reduziu uma divindade indígena ao deus do trovão, quando, 
na verdade, seu culto era muito mais complexo, poético e concreto, o que 
acontecia pela mediação do carvalho e do pinho. Através do atrito dessas 
duas madeiras, essa divindade manifestaria sua presença. O fogo provocado 
seria uma espécie de evocação da divindade. Essa cosmogonia é recorrente 
em quase todas as civilizações da América do Sul – nós somos filhos do 
fogo, do sol. Os jesuítas quase que passaram por cima da delicadeza do 
procedimento, da ideia de que cada vez que você estivesse produzindo fogo, 
estaria reificando essa divindade (HERKENHOFF, 2002, p. 34).  
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A sutileza com que o artista aborda o tema trágico do extermínio sistemático das 

culturas indígenas cede lugar para a pujança de materiais empregada na obra Missão-Missões: 

Como construir catedrais, de 1987. Nela, o artista escancara a relação desigual de força 

existente no processo de colonização portuguesa. Composta por 600.000 moedas, 800 hóstias 

e 2.000 ossos, a instalação consiste em um ambiente escuro, onde uma área retangular de 

36m2 é delimitada por um tecido negro. No interior dela, os ossos estão sustentados pela 

grade que está a uma altura de 235 cm acima do piso. Abaixo deles, as moedas estão dispostas 

no chão. Unindo os ossos e as moedas, ocupando a área central, está erigido um fio com as 

800 hóstias. A obra é iluminada por campânulas de metal fixadas na estrutura onde os ossos 

estão pendurados, fazendo com que a incidência da luz seja refratária. O artista comenta: 

 
Então, a luz atravessa e ilumina exatamente a moeda. A luz do trabalho 
depende da moeda local, ou seja, de que metal ela é feita. No Brasil, o 
centavo era prateado. Nos Estados Unidos e na Inglaterra é cobre, então fica 
avermelhado. Na França era amarelado, porque a moeda era dourada. A luz 
da peça é o reflexo dessas lâmpadas na moeda (SCOVINO, 2009, p. 279). 

 

 
Figura 45: Cildo Meireles. Missão-Missões: Como construir catedrais, 1987. 
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Assim como em Cruzeiro do Sul, aqui os materiais empregados são ao mesmo tempo 

matéria e símbolo83. A composição com ossos e hóstias remete diretamente ao extermínio das 

populações indígenas, seja por meio de seu aniquilamento físico, seja através dos processos 

de aculturação impostos pela catequização. Sabe-se que a justificativa da Companhia de Jesus 

de levar a civilização para povos bárbaros esteve fundamentalmente ligada aos interesses de 

exploração econômica das terras conquistadas, assim, o artista comenta que “era uma equação 

muito sintética para mim: poder material mais poder espiritual é igual a tragédia. O dinheiro 

foi, portanto, uma coisa automática para permear” (SCOVINO, 2009, p. 278). 

A obra foi realizada para a celebração do III Centenário das Missões, realizado em São 

Miguel das Missões, Rio Grande do Sul. A cidade, declarada Patrimônio Mundial pela 

UNESCO em 1983, abriga o Sítio Arqueológico de São Miguel de Arcanjo, onde estão as 

ruínas das missões jesuíticas que ali se fixaram durante o século XVII com o intuito de 

promoverem a evangelização dos indígenas. O projeto de obra que Cildo Meireles formulou 

inicialmente não foi concretizado em razão do pouco tempo que dispunha e da falta de 

estrutura para realizá-lo. O artista comenta que foi até a cidade para pesquisar sobre o assunto:  

 
Num determinado dia entrei em contato com a Matriz de São Miguel das 
Missões, que era a ruína de uma grande construção. Essa igreja possuía uma 
torre de 25 metros. A minha primeira ideia era fazer um trabalho me 
referindo a essa torre. Consegui as plantas fotogramétricas de cada face 
dessa torre, ou seja, investiguei a sua constituição, as suas pedras. Eu tinha 
os desenhos de todas essas pedras. Pensei em refazê-las – eram cerca de 4 
mil em cada lado – num desenho muito sintético, tendo uma coloração geral 
para a pedra – talvez usando o próprio pigmento. A ideia era plastificar esses 
desenhos, e usando uma estrutura tubular – um andaime de 25 metros – eu 
refaria essa torre da matriz em cada lugar que a exposição fosse acontecer 
(SCOVINO, 2009, p. 277). 

 

Ainda que não tenha se concretizado o projeto nos pareceu especialmente interessante 

em função do diálogo explícito que estabelece com a história. A intenção do artista em 

reconstituir a igreja através do desenho com proporções idênticas às do monumento erguido 

pelo poder cristão pode indicar certa vontade em reconfigurar os significados historicamente 

consolidados. Os imponentes 25 metros da igreja reconstituídos, ainda que virtualmente pelo 

                                                
83 Cildo Meireles comenta: “Olha, em alguns momentos que fiz projetos relacionados com dinheiro, era o 
material mais barato que você encontrava no Brasil. Caía moeda no chão, e as pessoas não se abaixavam pra 
pegar. [...] Pra você ter uma ideia, fiz aquele trabalho, Missão Missões, em 1987, que também leva dinheiro: é 
uma piscina de moedas de um centavo. São 600 mil moedas. Mas pra conseguir 600 mil moedas de 1 centavo no 
banco só precisava trocar uma nota de 5 dólares americanos. Aquela piscina são 5 dólares americanos na época. 
Aí você vê a relação de valor real e valor simbólico na história, né? E no dinheiro me interessa exatamente essa 
universalidade. Em vários trabalhos meus tem esta chamada matéria de símbolos." (MEIRELES, 2013). 
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desenho, poderiam novamente tornar-se majestosos, permitindo ao espectador se deparar com 

a grandeza da força empregada no processo de dominação colonialista. Além disso, o trabalho 

do artista de investigação nas ruínas do Sítio Arqueológico de São Miguel de Arcanjo, 

semelhante ao do historiador, permitiu-lhe formular leituras sobre o passado e posicionar-se 

diante dos acontecimentos históricos.  

A experiência em São Miguel das Missões resultou na formulação de um terceiro 

projeto, desenvolvido em 1987-1989, intitulado Olvido. Trata-se igualmente de uma 

instalação, composta por uma estrutura de tenda indígena, coberta por 6 mil cédulas de países 

americanos onde houve população indígena, rodeada por 3 toneladas de ossos que, por sua 

vez, estão cercados por 69.300 velas de parafina. O interior da tenda é pintado de negro e está 

cheio de carvão vegetal. De lá, é emitido o ruído de uma motosserra. O título em espanhol, 

“olvido”, significa em português “esquecimento” ou “esqueço”.  

 
Figura 46: Cildo Meireles. Olvido, 1987-1989. 
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Figura 47: Cildo Meireles. Olvido, 1987-1989. 

 

Do mesmo modo que em Missão-Missões: Como construir catedrais, a obra é 

composta por materiais-símbolos, com o diferencial de que o poder religioso aqui é informado 

pela vela e não pela hóstia. A indicação da motosserra e do carvão vegetal agrega mais um 

elemento intrínseco ao processo civilizatório levado a cabo desde a dominação portuguesa: a 

exploração dos recursos naturais, como o desmatamento das florestas. A menção à ferramenta 

elétrica adiciona ao sentido da obra o caráter de continuidade da prática exploratória, elevada 

exponencialmente com o advento das máquinas proporcionadas pelo desenvolvimento 

tecnológico.  

O título, como nas demais obras do artista, exerce importância fundamental em sua 

configuração, relacionando-se, nesse caso, diretamente com a memória. Espécie de 

antimonumento, a moradia indígena parece funcionar como um vestígio material do processo 

histórico de dominação, resquício último de toda uma cultura exterminada pelo poder 

econômico e religioso. A partir de uma história feita a contrapelo (BENJAMIN, 2013), o 

artista assume a tarefa de não permitir que o genocídio sistemático de povos indígenas seja 

esquecido. As cédulas de dinheiro proveniente de vários países americanos perdem suas 

especificidades locais e, rearranjadas uma ao lado da outra, operam como símbolo da política 

econômica internacional da qual o genocídio e o desmatamento generalizado são algumas de 

suas decorrências diretas. 
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O dinheiro é empregado também enquanto matéria-prima e símbolo em Zero Cruzeiro, 

de 1974-1978. Trata-se de uma manufatura em off-set da cédula de dinheiro adotado na época, 

o Cruzeiro. O artista recortava os zeros de duas ou três notas oficiais e colava-os, em seguida, 

apagando o número indicando o valor do dinheiro. Depois, fazia um fotolito e finalmente 

imprimia a nova cédula alterada. No lugar de presidentes e imperadores homenageados na 

estampa das cédulas produzidas pelo aparato institucional84, Cildo Meireles colocava a figura 

de um indígena da etnia Krahô, um dos poucos remanescentes após o massacre que os 

dizimou em 1970. No outro lado da cédula, havia a imagem de um interno de um hospital 

psiquiátrico que o próprio artista fotografou.  

                                                
84 “O retrato do Barão do Rio Branco (1845-1912), ministro das Relações Exteriores do governo do presidente 
Rodrigues Alves, e a tela A Conquista do Amazonas, de Antônio Parreiras, executada entre 1906 e 1907, sob 
encomenda do governo do Estado do Pará, representavam a nota de 5 cruzeiros de 1944 a 1967. De 1978 a 1989, 
a personalidade voltou a ser homenageada na cédula de mil cruzeiros. 
Na cédula de 20 cruzeiros, que circulou até 1972, Marechal Deodoro da Fonseca (1827-1892), primeiro 
presidente do Brasil, e a tela Proclamação da República, de Cadmo Fausto de Souza, representando a alvorada 
de uma nova época, na qual aparece em destaque a Constituição Republicana, ostentando a constelação do 
Cruzeiro do Sul. Deodoro voltou às cédulas de 1970 a 1984 na nota de 50 cruzeiros. 
A princesa Isabel (1846-1921) representou as notas de 50 cruzeiros (1944 a 1972) e 0,05 cruzeiro novo (1967 a 
1972). Na parte de trás, o painel com o quadro Lei Áurea, de autoria de Cadmo Fausto de Souza. A regente 
voltou às cédulas em 1981, na nota de 200 cruzeiros. 
Nas notas de 100 cruzeiros, que circularam entre 1944 e 1972, e de 0,10 cruzeiro novo, de 1967 a 1972, D. Pedro 
2º (1825-1891) e o painel com o quadro Cultura Nacional, de autoria de Cadmo Fausto de Souza. O imperador 
ainda esteve na nota de 10 cruzeiros de 1970 a 1984. 
O ex-presidente Floriano Peixoto (1839-1895) na nota de cem cruzeiros. No reverso, vista do Congresso 
Nacional, em Brasília (DF), obra projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. A cédula ficou em circulação entre 
1970 e 1987.  
O primeiro presidente do período da ditadura militar no Brasil, Castello Branco (1897-1967), representou a nota 
de 5 mil cruzeiros entre 1981 e 1989. No reverso, painel representando o desenvolvimento do país no campo da 
energia hidrelétrica e das telecomunicações”. Disponível em: http://www.bcb.gov.br/. Acesso em: 11 jul. 2016. 
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Figura 48: Cildo Meireles. Zero Cruzeiro, 1974-1978. 

 

As notas foram colocadas em circulação no centro do Rio de Janeiro. Ainda que o 

número tenha sido ínfimo, em torno de 50, incapaz de produzir uma ameaça real ao sistema 

oficial de produção e distribuição da moeda expedida pelo Banco Central do Brasil, a obra 

constituiu uma intervenção simbólica contundente. Não somente alterou o documento 

institucional, incorrendo em crime previsto por lei, como o fez agregando uma outra versão da 

história, esta sob o ponto de vista dos vencidos. Cildo Meireles comenta: 

 
Com relação à imagem do índio que aparece no verso das notas, eu tinha 
relido um dossiê que o meu pai deixou sobre o massacre dos krahôs, no Bico 
do Papagaio, uma região situada entre os estados de Goiás, Pará e Maranhão. 
Aquele pedaço de terra era muito cobiçado. [...] nesse dossiê, consta que um 
fazendeiro, nos anos 1930, ordenou o primeiro massacre contra esse grupo 
de índios, os krahôs. O massacre foi realizado através de um avião 
monomotor que sobrevoou a região e jogou roupas infectadas com vírus da 
gripe e bacilos de Koch. Quinze dias depois, os 4 mil índios se 
transformaram em 400, dos quais 200 ficaram enlouquecidos, porque haviam 
perdido tudo: família, vínculo e vida identitária. [...] O segundo massacre 
ocorreu quando eles cercaram o grupo remascente dos 200 índios, [...] foram 
cercados pelo grupo de fazendeiros liderados por Raimundo Soares, que 
possuía fuzis e espingardas (SCOVINO, 2009, p. 253-254).  

 

 

Ao lado da nota oficial de mil cruzeiros que circulou até 1963, por exemplo, que 

estampava a figura de Pedro Álvares Cabral de um lado, e do outro, a pintura A Primeira 
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Missa do Brasil, de Vítor Meirelles, Zero Cruzeiro provoca um curto-circuito na escrita 

oficial da história. Se na obra de Vítor Meirelles (1832-1903), produzida em 1861 e 

exaustivamente difundida nos livros didáticos de História, os indígenas aparecem 

representados na figura idealizada do bom selvagem, pacíficos diante do processo 

civilizatório de catequização promovido pelo colonizador, Cildo Meireles apresenta não a 

figura mítica do indígena, mas sua face real, concreta e mais do que tudo, atual. A espécie de 

falsificação das cédulas com o emprego do zero corrompe com o sistema de geração do valor 

monetário, desestabilizando sua pretensa neutralidade.   

 

Quem é que determina o valor das coisas, e portanto o funcionamento 
hierárquico das relações sociais? Aqui, Cildo desloca os sistemas 
dicotômicos de valorização, criados em geral pela perspectiva dos 
vencedores, e se aproxima do ‘perspectivismo’ mais horizontal da cultura 
ameríndia, através do qual a identidade se funda na alteridade. Isto é, se 
funda no intercâmbio simbólico com o outro, e não na sua dominação e 
redução segundo uma perspectiva própria. O lucro é a menos-valia. 
(WISNIK, 2013). 

 

  
Figura 49: Cédula de 1000 Cruzeiros, 1963.        Figura 50: Vítor Meirelles. A primeira missa no Brasil, 1861. 

 

Cildo Meireles aborda o assunto do genocídio indígena também na obra intitulada Sal 

sem carne, de 1975. Trata-se de um disco de vinil gravado em oito pistas – tecnologia 

avançada para a época85. A experimentação de recursos eletrônicos nas investigações 

artísticas passou a ser uma prática recorrente a partir dos anos 1970, proporcionada pela 

entrada massiva desses recursos no mercado industrial. A obra sonora de Cildo Meireles foi 
                                                

85 O artista comenta, em depoimento concedido a Felipe Scovino, em 2007: “Esse era um projeto grandioso para 
a época, porque usei naquela oportunidade um sistema de oito canais. Hoje em dia, é ridícula se compararmos 
com a tecnologia disponível” (SCOVINO, 2009, p. 259).  
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apresentada na mostra “Blindhotland/Gueto”, realizada no mesmo ano, na Galeria Luiz 

Buarque de Hollanda e Paulo Bittencourt, no Rio de Janeiro. A exposição contava também 

com dezenas de binóculos com os quais os visitantes podiam visualizar as fotografias 

publicadas na capa do disco. O artista descreve a obra: 

 

O disco é constituído por 8 canais: quatro ligados à cultura branca-
portuguesa e quatro ligados à cultura indígena. Um dos oito canais, ligado à 
cultura branca, é exatamente a contagem da rádio-relógio, que dura 50 
minutos, e marca o eixo do trabalho. Há no trabalho a gravação da festa do 
Divino Padre Eterno, em Trindade, e uma gravação, que é uma espécie de 
terceira margem do rio, num acampamento em São Cotolengo, que é uma 
das duas ou três maiores romarias do Brasil. Tenho guardado na memória as 
pessoas caminhando em frente à casa da minha avó, nas décadas de 1950 e 
60. Elas passavam rezando, caminhando de joelhos, “pagando promessas”, 
carregando objetos e seguindo a romaria. Além disso, há no disco uma 
entrevista com o Zé Nem, o índio Xerente, cuja história se remete ao Zero 
Cruzeiro, uma outra entrevista com um sertanista, que trabalhou com o meu 
tio Chico e o Apoena (meu primo) e finalmente uma entrevista com os índios 
kaiapós. O disco foi feito de uma forma onde num dos canais há a 
possibilidade de se mixar/regular o discurso dos “brancos” e dos “indígenas”  
(SCOVINO, p. 259). 

 
Figura 51: Cildo Meireles. Sal sem carne, 1975. 
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Sal sem carne teve uma tiragem de 1000 discos e chegou a ser transmitido no sistema 

de alto-falantes espalhado pela cidade de Alcântara, no Maranhão (SCOVINO, 2009, p. 250). 

Ainda que a intenção não fosse a de ser posta em grande circulação, a obra não deixa de 

veicular uma versão do passado coletivo concorrente daquela inscrita pela história 

hegemônica. O artista comenta sobre a obra que “A ideia era usar como exemplo disso a 

questão da colonização do Brasil: o confronto entre a chegada dos portugueses e os nativos e 

como essas culturas interagiram” (SCOVINO, 2009, p. 259). Assim, constituída de materiais 

coletados da realidade, a obra pode ser compreendida como espécie de arquivo que registra 

dados da história.  

A possibilidade de mixar os canais, permitindo ouvir ora o material ligado à cultura 

indígena, ora o material referente à cultura ocidental, ou ainda a sobreposição das duas, pode 

ser entendida, também, a partir da concepção de arquivo em aberto uma vez que, longe de 

configurar um receptáculo de documentos neutros e estáticos com significados em si, o 

“banco de dados nos permite repensar a narrativa única e linear, já que ele pode ser visto 

como um dispositivo que nos oferece a possibilidade de construirmos múltiplas narrativas.” 

(Arantes, 2015, p. 70).  

 

 

3.3 Inserções em circuitos históricos: O sistema financeiro 

 

Como vimos, a produção artística de Cildo Meireles frequentemente conta com o 

emprego de matérias-símbolos em sua composição, articulando e reconfigurando significados 

construídos e compartilhados socialmente. Um desses materiais-símbolos é o dinheiro. 

Constatamos sua presença e seus variados usos em Inserções em Circuitos Ideológicos: 

Projeto cédula (1970),  Missão-Missões: Como construir catedrais (1987), Olvido (1987-89) 

e Zero Cruzeiro (1974-78). Ao se valer do dinheiro como matéria o artista tece comentários 

sobre políticas econômicas e suas implicações na sociedade, incluindo aí o lugar em que o 

sistema de arte inexoravelmente está imbricado. Analisaremos a seguir outro conjunto de 

obras do artista que têm em sua composição central o dinheiro como matéria. 

 Em 1969 Cildo Meireles apresentou Árvore do Dinheiro, que consistia em um 

maço de cédulas da moeda nacional em circulação, dobradas e amarradas com elásticos. O 

monte de dinheiro foi disposto em um pedestal, tal qual as esculturas eram tradicionalmente 

expostas. Ao lado do objeto inseriu um pequeno texto: “100 notas de 1 cruzeiro. Preço: 2 mil 

cruzeiros”. Empregando o ready-made na versão desenvolvida por Marcel Duchamp, as notas 
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de dinheiro foram extraídas do cotidiano e não sofreram, ao contrário de Zero Cruzeiro ou 

Inserções, qualquer alteração física. Diferentemente dessas obras, que tinham a circulação em 

esferas extra-artísticas como finalidade, Árvore do Dinheiro foi produzida para atuar em 

contextos institucionais artísticos e culturais.  

 
Figura 52: Cildo Meireles. Árvore do Dinheiro, 1969. 

 

Situada no movimento de contestação do sistema de artes levado a cabo pelos artistas 

da década de 1960 e 1970, Árvore do Dinheiro tece, com ironia ácida, comentários sobre o 

mercado de arte e suas estratégias de produção de valor simbólico e financeiro. Aqui, o 

dinheiro tem sua função de compra e venda anulada para ocupar lugar central nas reflexões 

acerca de uma das mediações fundamentais pelas quais a arte opera e que, no entanto, 

frequentemente é omitida. O artista comenta: 

 
Ela tratava da disparidade entre o valor de troca e o valor de uso, o valor real 
e o valor simbólico do dinheiro, mas aí já também trabalhando uma questão 
recorrente que é a da metáfora. E a Árvore do Dinheiro consistia em um 
objeto e um título. O objeto eram 100 notas de 1 Cruzeiro, ou Cruzeiro 
Novo, não me lembro como era a moeda da época. Então, eram cem notas de 
1 Cruzeiro e o preço era 2 mil Cruzeiros. O que, de certa forma, sintetizava 
essa relação de valor simbólico e valor real dentro do universo da arte 
(MEIRELES, 2013). 
 

Como vimos, outra preocupação constante na produção de Cildo Meireles permeia as 

relações de mensuração. Pudemos constatar sua presença em Arte-Física, na qual o artista 

trabalha com as medidas reais do território geográfico propondo formas não convencionais de 

topografá-lo, assim como em Estudos, em que espaço e tempo são aferidos pelo espectador a 

partir de seu sistema perceptivo. A confrontação entre escalas, como o cubo diminuto de 9mm 
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disposto em uma área de 200m2 em Cruzeiro do Sul e a hipérbole provocada pela luminária 

gigante em Abajur, chama a atenção para a relativização das medidas em função do referente 

que se toma. Seja através da reformulação de códigos tradicionais de mensuração, seja pela 

percepção da escala, o artista coloca em xeque os valores absolutos, questionando seu 

emprego enquanto atemporais e universais86. Do mesmo modo, em Árvore do Dinheiro Cildo 

Meireles relativiza o valor absoluto do dinheiro, chamando a atenção para as relações 

normativas que criam o valor87. O artista comenta: 

 
A contradição é que [as cédulas de Árvore do dinheiro] não valem nada, o 
que é um paradoxo; o dinheiro declara um valor, mas de fato você não tem 
como saber o que ele vale. Dinheiro depende de reservas, e hoje há uma 
enorme quantidade de dinheiro flutuando por aí sem reservas (MEIRELES, 
1999, p. 21). 
 

Outro artista que trabalha frequentemente com a ideia de valor monetário no mercado 

de artes é Lourival Cuquinha (1975-). Em 2013 o artista brasileiro apresentou na ArtRio a 

instalação intitulada Machina X Bolha Bank. Trata-se de uma máquina que tem como base um 

aspirador de cédulas, no qual os colecionadores poderiam investir valores entre R$50 e R$3 

mil. Em contrapartida, tornavam-se acionistas da obra, e quando a mesma fosse vendida 

teriam de volta o valor investido multiplicado por dez. Quanto mais se comprava ações mais o 

valor da obra aumentava, alcançando R$245 mil88.  

 
A reflexão sobre a mensuração das coisas é fundamental em um mundo cada 
vez mais dominado pelo capital financeiro sem lastro, no qual a especulação 
se desligou do universo da produção, transformando as medidas e os valores 
em sistemas autônomos e autorreferentes. Um mundo no qual a prática 
econômico-consumista da obsolescência, fundada na ilusão da infinitude, 
vem suplantando em muito a consciência metafísica da perecibilidade e do 
limite real de tudo (WISNIK, 2013, p. 58).  

 

                                                
86 “Essa singular aproximação entre valor e escala, na obra de Cildo, se dá no cruzamento entre uma vertente 
ligada à crítica institucional – potencializada pela alta inflação brasileira nos anos 1970 e 1980, que trazia à tona 
a contradição entre matéria e símbolo, isto é, entre excesso de papel moeda e baixo valor numérico – e a 
incorporação das questões trazidas pela fenomenologia no campo da arte, acentuando a posição do observador 
em relação à obra como um lugar crucial para a formação do sentido” (WISNIK, 2013, p. 47). 
87 “Com o colapso do sistema Bretton Woods e sua substituição por um regime de taxas de câmbio flutuantes, 
instala-se uma crise de representação no coração do capitalismo tardio, cujas repercussões esgarçaram também o 
próprio tecido cultural da sociedade. Isso significa dizer que obras como Árvore do dinheiro (1969), Zero 
Cruzeiro (1974/78), Zero Dollar (1978/84) e Ocasião foram inicialmente concebidas num momento em que a 
própria natureza do dinheiro voltava ao centro das preocupações mundiais” (MARTINS, 2013, p. 35). 
88 Ver: Revista Select, out./nov. 2013, p. 67. 
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Figura 53: Lourival Cuquinha. Machinha X Bolha Bank, 2013. 

 

 
Figura 54: Lourival Cuquinha. Machinha X Bolha Bank, 2013. 

 

 Tanto Árvore do Dinheiro quanto Machinha X Bolha Bank tecem comentários sobre as 

imbricações do sistema de artes com o mercado financeiro, dando a entrever os mecanismos 

de criação de valor com os quais se sustentam. Ambas retiram qualquer resquício de arte 

enquanto instância autônoma e desinteressada, apartada das condições sociais em que está 
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inserida89. Ao contrário, chamam a atenção para a obra de arte inexoravelmente vinculada ao 

sistema mercantil, produto como todos os demais e, portanto, submetida às mesmas leis. A 

desmistificação da figura do artista é seguida por uma explicitação de que a obra por ele 

produzida não tem um valor em si, mas que este é determinado pela rede de agentes que criam 

demandas por meio de mecanismos de visibilidade e legitimação da arte, regulamentando 

oferta e procura, aumentando ou diminuindo a cotação das obras, e que, como o mercado 

financeiro, se orienta pelo fator especulativo. 

 Em 1992 Cildo Meireles apresentou para a mostra Pour la Suitr Du Monde, em 

Montreal, a obra intitulada Eppur si muove. O artista submeteu a quantia de mil dólares 

canadenses a uma sucessão de trocas cambiais por outras moedas nacionais (libras esterlinas e 

francos franceses), sendo que em cada troca convertia novamente a quantia restante para o 

dólar canadense, até que o montante (em torno de quatro dólares canadenses) impossibilitava  

a transação de câmbio para outras moedas. No espaço expositivo, apresentou três porquinhos 

de vidro transparente, desses comumente utilizados para acumular pequenas quantias de 

dinheiro. 

 

 
Figura 55: Cildo Meireles. Eppur si muove, 1991. 

                                                
89 “É o meio de manter intacta a fonte da produção, o criador, independente do mercado e, portanto, livre de 
qualquer suspeita de comercialização, para que sua credibilidade junto ao público permaneça inabalável. 
Voluntária ou não, a exibição do artista como anti, fora ou além das regras do mercado de consumo é tida como 
certa. Tática vitoriosa uma vez que, se já não se trata mais do estudante pobre em seu casebre, que frequenta 
tabernas com os amigos e arruína sua saúde e família – imagem herdada do século XIX romântico –, nem por 
isso a imagem que o público faz do artista é muito diferente dessa historieta. Na verdade, esse público recusa a 
ideia de qualquer enriquecimento do artista, apegando-se à arte desinteressada, à criação ‘livre’, oriunda do 
sofrimento, pronto a se tornar cego aos lucros muito reais e acusando sobretudo os intermediários de explorar o 
produtor, o artista. Vicent van Gogh, o maldito, o exilado da sociedade, estabelece o paradigma, obtendo todas as 
aprovações” (CAUQUELIN, 2005, p. 48). 
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 Em dois dos cofrinhos está a quantia de dinheiro que restou das transações financeiras. 

No outro, encontram-se as notas e recibos que as centenas de operações cambiais geraram. 

Novamente Cildo Meireles emprega como matéria o dinheiro, explicitando outra vez de forma 

sintética algumas das relações que constituem o mercado financeiro. A transparência dos 

objetos, um pouco difusa pelo vidro fosco, dá a ver as cédulas de dinheiro e a documentação 

bancária. Entretanto, a identificação dos vestígios não dá conta de explicar as razões pelas 

quais a quantia monetária inicial se reduziu exponencialmente somente a partir da efetuação 

de trocas cambiais90. Sérgio Martins (2013) comenta sobre o período em que Cildo Meireles 

começa a trabalhar com o conjunto de obras que disparam reflexões sobre o mercado de artes 

e suas derivações no mundo financeiro91: 

 
Em 1967, ano em que Cildo voltou ao Rio de Janeiro, após passar sua 
adolescência em Brasília, o Fundo Monetário Internacional (FMI) reuniu 
representantes do mundo todo em uma conferência realizada no principal 
reduto dos artistas experimentais da cidade, o Museu de Arte Moderna 
(MAM - RJ). Os dois principais tópicos em pauta – e que ecoaram na ampla 
cobertura jornalística da conferência – foram as disputas entre países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos a respeito das políticas do FMI e, mais 
notavelmente, o derradeiro esforço do Fundo para salvar a conversibilidade 
do dólar em ouro. Para tanto, os representantes concordaram na criação dos 
Direitos de Saques Especiais (DSE) – algumas vezes apelidado de “ouro-
papel” –, um instrumento financeiro feito para complementar o ouro atual e, 
dessa maneira, aliviar a sobrecarga do Tesouro dos EUA, cujas próprias 
reservas de metal vinham despencando. Contudo, e apesar de tranquilizações 
reiteradas (para não dizer apreensivas), os Direitos de Saques Especiais 
foram incapazes de prevenir o pior: em 1971, o governo americano fechou 
de forma abrupta a “janela do ouro”, deixando que as moedas do mundo 
todo flutuassem umas contra as outras pela primeira vez na história 
(MARTINS, 2013, p. 35). 

   

   O título Eppur si muove significa, em italiano, algo como: “No entanto ela se move”. 

Esta teria sido a frase murmurada por Galileu Galilei diante do tribunal da Inquisição, em 

1633, após ter negado sua tese de que a Terra girava em torno do sol. A menção ao fato 

histórico que exemplifica as várias relações de poder existentes na produção e difusão do 

conhecimento faz analogia ao modo como o mercado financeiro se estrutura. Comumente tida 

como ciência apartada das relações sociais, a economia, ainda que vivenciada por todos, 
                                                

90 “No entanto, a incorporação da fenomenologia na obra de Cildo Meireles não é direta nem literal. Balizados 
pela abstração e pela relatividade dos circuitos e dos sistemas de valor, seus trabalhos envenenam a percepção 
fenomenológica do espectador através de operações antivisuais, contradizendo a aparência externa dos objetos 
pela ação de interioridades significantes” (WISNIK, 2013, p. 48). 
91 “Diante de quaisquer de seus trabalhos, portanto, é sempre possível traçar, apesar de suas aparentes diferenças, 
relações de contiguidade com vários outros em termos do que partilham em método e intenção, dessa forma 
esclarecendo-os mutuamente” (ANJOS, 2010, p.63). 
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parece gozar de estatuto autônomo, regida por leis próprias compreendidas apenas por 

especialistas supostamente isentos de qualquer possibilidade de posicionamento político.  

 
O valor monetário ou econômico é uma instância problematizada 
frequentemente por Cildo neste conjunto de obras. [...] Como se sabe, um 
valor implica sempre um circuito em função do qual ele é aferido, sendo esse 
circuito, em muitos casos da sociedade contemporânea, um circuito 
ideológico. Há um sistema por detrás dos objetos e da sua circulação. Há 
uma ideologia por detrás da circulação do dinheiro (FERNANDES, 2013, p. 
23).      

 

  Eppur si muove chama a atenção para as diferenças de valor do dinheiro a depender da 

moeda nacional. Novamente trabalha com a noção de circuito, em que medidas são sempre 

dimensionadas em função do referencial que se toma. Com a efetuação de operações 

financeiras elabora, “nas fissuras simbólicas que encontra ou cria nos sistemas de regulação 

social, ruídos que desconcertam expectativas acordadas ou forçam sua reformulação” 

(ANJOS, 2010 p.72). Mesmo sem qualquer compra ou venda a quantia monetária inicial se 

dissipa. Os recibos das taxas cambiais e bancárias explicam um dos mecanismos abstratos 

com que as instituições financeiras geram valor. O artista comenta: 

 
Isso é engraçado porque normalmente o dinheiro impresso em papel o valor 
é muito maior do que a matéria prima usada, né? Então, a maioria dos 
dinheiros são falsos nesse sentido. Porque eles prometem o que não são. 
Sobretudo uma coisa que está na origem de toda essa crise que começou em 
2008, e que as pessoas já sabiam que cedo ou tarde ia acontecer foi 
justamente essa. Quando os EUA, em vez de usar o padrão-ouro como lastro, 
resolvem tornar o próprio dólar seu lastro, eles estavam com a faca e o 
queijo: tornar o próprio dólar a garantia do dólar… É claro que isso em 
qualquer lugar é trambique, é 171, é estelionato! Mas eles achavam isso… 
Porque o capitalismo industrial parte do que? Do princípio da infinitude, né? 
Ou seja, se uma montadora de carros está produzindo hoje o que estavam 
produzindo há 5 anos atrás, eles tão fora do negócio. Eles têm que crescer, 
crescer! Isso em tudo: sapato, roupa, pasta de dente. O capitalismo industrial 
se funda nesse princípio de infinitude. Mas o planeta é grande, mas não é 
infinito, ele é finito. Então isso é uma rota de colisão. Cedo ou tarde eles vão 
dar com os burros n’água. E estão começando a dar. Eu acho que 
dificilmente os EUA se recuperam. Ainda tem aquela sobrevida, mas eles 
não vão poder surfar na ilusão da infinitude indefinidamente. (MEIRELES, 
2013). 

 

 O conjunto de obras de Cildo Meireles que comenta aspectos econômicos abrange um 

número ainda maior do que analisamos aqui. Como vimos, tratam-se de produções artísticas 

que permitem leituras sobre o contexto social, significando importantes testemunhos 

históricos.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As revisões historiográficas têm ampliado o entendimento sobre documento e fonte 

histórica, formulando teorias metodológicas apropriadas para a abordagem de cada tipo de 

material. Contrapondo-se à concepção de que os documentos corresponderiam a matérias 

inertes à espera do pesquisador que, empregando metodologias puramente objetivas, revelaria 

a verdade sobre o passado tal qual ele ocorreu, as revisões historiográficas buscaram realizar 

uma crítica mais aprofundada a respeito desses vestígios históricos. Para tanto, passaram a 

considerar um conjunto de fatores externos ao material propriamente investigado, 

fundamentais para situar as relações que entre eles foram tecidas. Assim, a crítica de um 

documento histórico, para além do tradicional “o quê”, passou a girar em torno de “quem, 

para quê, para quem, onde, quando e como”. Em quais situações os materiais foram 

produzidos? Por quais intermediários atravessou antes de ser investigado? Essas e outras 

indagações passaram a fazer parte do escopo dos historiadores diante de vestígios dos mais 

diversos tipos, materiais ou imateriais. 

A adoção da obra de arte enquanto objeto histórico foi mais intensamente levada a 

cabo a partir da década de 1980, na Europa. Desde então, filmes, músicas, peças teatrais, 

textos literários, fotografias, pinturas e esculturas, entre outras expressões, têm ganhado 

espaço cada vez maior no campo investigativo da história. A subjetividade, ao lado da 

objetividade, foi finalmente reconhecida, ambas consideradas em relação ao seu contexto 

histórico. A crise das grandes narrativas estáticas e lineares não apenas chamou a atenção para 

a importância de se levar em conta outras perspectivas para além daquelas eurocêntricas, mas 

também enfatizou a necessidade de se investigar os modos como se dão o processo de 

produção do conhecimento histórico, visto em sua dimensão incompleta e provisória, ele 

próprio permeado de historicidade. 

A partir desses pressupostos, nosso interesse foi então perscrutar as relações possíveis 

entre a história e a arte a partir da análise das obras de Cildo Meireles, tomadas enquanto 

documentos históricos. Para tanto, buscamos nos basear em referências teóricas produzidas 

majoritariamente por historiadores e não por historiadores da arte ou críticos. Isso porque um 

dos nossos objetivos foi investigar em que medida a história tem se interessado e se preparado 

para a análise da produção artística contemporânea. Vimos, com isso, que embora haja um 

grande número de pesquisas históricas voltadas para o estudo do campo artístico, são poucas 

as que se debruçam sobre a arte contemporânea. Do mesmo modo, tivemos bastante 
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dificuldade para encontrar materiais sobre a recepção da obra de Cildo Meireles, o que 

certamente tem a ver com a pouca relevância dada  por instituições artísticas e acadêmicas à 

documentação e sistematização desses dados.  

Ao longo de nossos estudos pudemos acompanhar a importância fundamental que a 

produção de Cildo Meireles teve na história da arte em função dos desdobramentos 

investigativos que levou a cabo no interior da linguagem artística, bem como devido aos 

aspectos inauditos sobre os períodos históricos que abordou através dela. Ao mesmo tempo, a 

pesquisa fortaleceu a perspectiva que tínhamos sobre a indissociabilidade entre o processo de 

construção do conhecimento artístico e o contexto histórico em que se constitui. 

Especialmente na produção do artista vimos que, além da presença amalgamada de dados 

tradicionalmente relativos à linguagem artística e dos dados de seu contexto histórico, há 

também, em alguns trabalhos, a possibilidade de se conhecer leituras sobre o passado coletivo 

divergentes daquelas produzidas pela história oficial. Nesse sentido, longe de esboçar um 

vale-tudo anti-histórico em que toda e qualquer interpretação acerca da história é válida, Cildo 

Meireles fundamenta sua leitura em dados e perspectivas históricas bem definidas. 

As versões sobre o passado histórico passíveis de serem investigadas na produção 

artística de Cildo Meireles corroboram, portanto, para a tessitura de uma memória coletiva 

que leva em consideração sujeitos históricos silenciados pela história tradicional, apontando, 

assim, para os recortes intrínsecos a todo processo de escrita da história. Ao longo do terceiro 

capítulo fizemos também referências à presença de obras de arte em livros didáticos de 

História como contraponto à leitura histórica produzida por Cildo Meireles. Embora o assunto 

extrapole os limites desta dissertação, gostaríamos de chamar a atenção para a quase completa 

inexistência da arte contemporânea nos livros didáticos produzidos até o presente momento. 

Nas muitas edições pesquisadas notamos que, se por um lado, há um emprego, exaustivo em 

certos momentos, de obras de arte como documentos históricos, por outro lado, entretanto, 

após o período compreendido pelo modernismo brasileiro não há mais referências à arte, 

somente o emprego de fotografias, tomando estas enquanto registros da realidade visual. 

Nas edições que tivemos acesso avaliamos que, de modo geral, há uma busca por uma 

abordagem que problematiza a imagem não mais como mera ilustração do texto, mas como 

um material que ao ser investigado pode apresentar dados para além dele. Acreditamos que a 

adoção da arte contemporânea em livros didáticos de História contribuiria para a continuidade 

e aprofundamento dessa prática que consideramos de fundamental importância. O ensino e a 

aprendizagem de História, a nosso ver, se enriquecem ao considerar outros materiais que não 

somente os escritos, tanto porque esses materiais apresentam dados encontrados somente ali, 



141 
 

quanto por requisitarem posturas investigativas diferenciadas daquelas estimuladas pela 

leitura textual. Além disso, consideramos que a arte contemporânea deveria estar presente em 

livros e manuais didáticos de História em função de corresponder à produção de nossa época 

histórica, sendo sua investigação, como pretendemos mostrar ao longo desta dissertação, 

enriquecedora para o estudo do passado.  
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