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DRIBLANDO O SISTEMA: UM PANORAMA DO DISCURSO DAS ARTES 
VISUAIS BRASILEIRAS DURANTE A DITADURA1 

 

Felipe Scovino (EBA/UFRJ) 

 

Resumo 
O artigo coloca em perspectiva os mecanismos de produção das artes visuais 
brasileiras frente a situação política de repressão vivida no país durante o período da 
ditadura militar. É registrada a relevância, formas de enfrentamento e produção de 
uma parcela dos artistas visuais brasileiros que continuaram produzindo ou tiveram 
suas ações influenciadas pelo momento político nacional de extrema repressão e 
violência aos direitos civis. Analisa-se, sobretudo, o questionamento dessas obras aos 
fundamentos de um sistema sociopolítico baseado na repressão à liberdade de 
expressão, e a forma como estes artistas se esquivaram dos órgãos de vigilância e 
controle do país naquele período e expuseram a sua produção sem, na maioria dos 
casos, serem importunados ou terem seus trabalhos censurados. 
Arte brasileira, ditadura militar, censura, crítica de arte 
 
Abstract 
The paper places in perspective the mechanisms of production of the Brazilian visual 
arts and the political situation of repression lived in the country under dictatorship. The 
paper studies the relevance, forms of confrontation and production of a parcel of the 
Brazilian visual artists who had continued producing or had theirs actions influenced by 
national political situation of extreme repression and violence to the civil laws. It is 
intended to analyze, over all, the questioning of these artworks to the beddings of a 
sociopolitical system based in the repression to liberty of speech, and the way as these 
artists cheated of the agencies of monitoring and control of the country in that period 
and had displayed theirs production without, in the majority of the cases, to be 
disturbed or to have theirs censured works. 
Brazilian art, dictatorship, censorship, art critic 
 

 

Em dois anos (1959-61), o Brasil havia sido atravessado pelo relâmpago do 

neoconcretismo. Uma nova proposta estética para as artes que se refletia em 

outros campos (música, teatro, moda, arquitetura, design e mobiliário) havia 

sido instaurada definitivamente no país. Era o momento da inauguração de 

Brasília (1960) e ao mesmo tempo do amadurecimento de um dogmatismo 

político na prática artística com o surgimento do CPC da UNE. 

Paradoxalmente, Ferreira Gullar, um dos autores do mais importante texto 

sobre as artes visuais brasileiras no pós-guerra (Manifesto neoconcreto, de 

1959), radicalizava sua postura, deixava sua posição de neoconcreto com 

laços com a fenomenologia, e abraçava uma tomada de posição política. Era o 

tempo dos alienados ou dos engajados no campo cultural brasileiro. Em 
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paralelo, uma nova geração de artistas começava a produzir na segunda 

metade dos anos 60 um corpo de trabalhos que estabelecia diálogos com a 

arte conceitual e o minimalismo ao mesmo tempo em que criava um campo 

próprio, autônomo e ampliado dessas linguagens. Antonio Dias, Antonio 

Manuel, Artur Barrio, Carlos Vergara, Carlos Zilio, Cildo Meireles, Hélio Oiticica, 

Waltercio Caldas, entre outros, criaram não apenas um ambiente inovador para 

as artes visuais no Brasil com uma linguagem escultórica e objetual que se 

baseava numa economia de linguagens para atingir um apuro intelectual e 

fenomenológico e na interface com novas mídias como o Super-8 e o vídeo, 

como também foram fundamentais para a instauração de um modelo atípico no 

país (embora fulminante): os artistas passaram a organizar e montar 

exposições, selecionar os artistas, assumirem o papel de curadores, escrever 

os textos-manifestos do catálogo e lidarem diretamente com a instituição. Foi o 

que aconteceu nas exposições Propostas 65 e Propostas 66, ambas realizadas 

em São Paulo, e, com maior destaque, na Nova Objetividade Brasileira (na 

qual Oiticica montou pela primeira vez a seminal obra Tropicália), realizada no 

Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM/RJ) 2. Por outro lado, 

aconteceram eventos que não foram coordenados totalmente por artistas 

visuais, mas por críticos (notadamente Frederico Morais) que propuseram uma 

nova postura para o que se entendia como “exposição de arte”. É nesse 

ambiente de experimentação, manifestação coletiva, participação e saída da 

arte para as ruas que apontamos Arte no Aterro (evento realizado em 1968 que 

contou com a coordenação de Morais e a participação de Oiticica no happening 

Apolicapopótese), Salão da Bússola (em 1969 com curadoria de Morais) e os 

Domingos da criação (1970), como turning points nessa proposta. 

Esse tipo de postura do artista levantou uma série de argumentos da crítica 

afirmando que tais procedimentos visavam um “protesto” ou uma “postura do 

artista diante dos fatos sociais e políticos” 3. Absorvidos fortemente por uma 

leitura fenomenológica que uma nova crítica de arte no Brasil instaurava e pelo 

recente legado neoconcreto, que reivindicou uma posição própria sobre o 

fenômeno da percepção ao assumir que nenhuma experiência humana se 

limita a um dos cinco sentidos, já que os sentidos se decifram uns aos outros, 

esses artistas estavam tomando uma posição que não necessariamente era 

política, no sentido stricto sensu da palavra. A “política” deles era a da 
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aproximação cada vez maior entre arte e vida, que por sua vez não estava 

apenas sendo expressa na apropriação de elementos naturais ou cotidianos, 

mas na presença do vazio como estrutura relacional de apropriação do espaço 

e mais notadamente em um entendimento da arte como algo efetivamente 

preenchido de “mundo”, onde talvez fosse melhor pensar esse estado como 

“em trânsito”: numa constelação em que a linguagem visceral e expressiva 

oscila entre o excesso e a escassez, onde a vivência, desenvolvida a partir de 

um movimento pendular, afirma a experiência de algo que é instável, onde o 

todo não é apreensível mas a noção de fragmento passa a ser o próprio todo. 

Este conjunto de exposições citados foi realizado poucos anos antes da 

proclamação do Ato Institucional no 5 (em dezembro de 1968) que resultou no 

ápice da repressão aos direitos civis, no recesso do Congresso nacional e na 

autorização de julgamentos em tribunais de “crimes políticos”.  Se a censura 

até aquele momento tinha sido apenas esporádica e relativamente discreta, a 

partir de então o momento de terror na vida social, cultural e política brasileira 

se instalava. Os órgãos de segurança invadiam casas, perseguiam, prendiam e 

matavam (ou desapareciam com) as pessoas que eles declaravam como 

“opositores ao regime”: intelectuais, artistas, pessoas filiadas a partidos 

políticos de esquerda. Foi o estopim para que vários músicos (Chico Buarque), 

cineastas (Glauber Rocha e José Agripino de Paula), críticos de arte (Mário 

Pedrosa), artistas visuais (Hélio Oiticica e Antonio Dias), diretores de teatro 

(Augusto Boal e José Celso Martinez Corrêa) e poetas (Ferreira Gullar) se 

auto-exilassem e outros fossem expulsos do país (Gilberto Gil e Caetano 

Veloso). Portanto, num tempo em que o corpo era perseguido, fragmentado, 

isolado, arruinado e dissecado, anulando qualquer possibilidade de matéria, as 

artes visuais brasileiras, em diferentes circunstâncias e ações, direcionavam 

suas práticas para essa leitura do real. 

Em 1968 a II Bienal de Salvador é fechada um dia depois da sua abertura pelo 

Departamento de Ordem Política e Social  (DOPS), por conta da presença de 

“trabalhos subversivos”, e só é reaberta faltando dois dias para o seu término. 

Em 1969 a exposição da Pré-Bienal de Paris no MAM/RJ que contava com os 

trabalhos que seguiriam para a Bienal francesa foi impedida de ser aberta pela 

censura. Entre as peças que participariam da exposição estava Repressão 

outra vez - eis o saldo (1968) de Antonio de Manuel, obra que se configurava 
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em grandes painéis fotográficos em tom vermelho cobertos por um pano preto. 

Os painéis faziam alusão às manchetes de jornais (com um conteúdo 

fortemente político) preenchidos por silk de registros de pessoas sendo presas 

ou torturadas pela polícia durante manifestações que reivindicavam a liberdade 

pelos direitos civis. Na base do pano preto, havia uma corda que sendo puxada 

revelava a realidade social no Brasil que poucos queriam ver. Em entrevista ao 

autor, Antonio Manuel disserta sobre o clima de repressão no Brasil e a 

“potência política” que as certas obras ganhavam, mesmo não sendo essa a 

sua conceituação primária: 

 
A própria repressão tornava os trabalhos políticos (...) As obras adquiriram 

conotação política a partir dos próprios agentes da ditadura, à revelia, muitas 

vezes do artista (...) Existe a idéia de que a repressão da ditadura motivou 

trabalhos mais contundentes. Havia realmente um incoformismo, mas penso 

que sem a ditadura teríamos avançado. (MANUEL, 2006) 
 

Entre 1969 e 1981, artistas brasileiros e estrangeiros passaram a fazer um 

boicote sistemático à Bienal de São Paulo (não contra a Bienal em si, mas 

como forma de marcar sua posição contrária à situação interna). Como 

reverberação desse ambiente, Antonio Manuel com a série Clandestinas (1970) 

modifica, em tom subversivo, a manchete da primeira página do jornal O Dia, 

adicionando fotos e títulos que ironizavam diversos assuntos culturais ocorridos 

na cidade do Rio de Janeiro, alterando o próprio jornal e a sua recepção pelo 

leitor. Jornais e manifestos visuais já possuem seu marco na história da arte 

com a publicação na primeira página do Le Figaro do Manifesto de fundação do 

Futurismo (1909), de Fillipo Marinetti. Nesta publicação, porém, não havia a 

“camuflagem” e a ressonância duplamente irônica que Antonio Manuel 

empregou (ironia na forma, ou no jogo visual, camuflado da notícia, e no 

conteúdo, já que numa leitura mais atenta, o leitor compreenderia que o texto 

daquela “notícia”  não estabelecia um vínculo com o restante do jornal): 

 
Eu trabalhava na oficina de O Dia e isto foi crucial para que desenvolvesse as 

Clandestinas (...) A diagramação era feita na página já pronta do jornal: criava 

uma diagramação, com o mesmo corpo de letra do jornal, para a manchete, o 
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subtítulo e um pequeno texto/legenda. Também inseria uma imagem na capa. 

O resto permanecia do jornal [original], que recebia a página modificada. Como 

um ato de subversão, os jornais clandestinos eram entregues nas bancas.. Sua 

tiragem variava entre 100 e 200 exemplares. (MANUEL, 2006) 

 

Manuel conseguia introduzir na rotativa em que se imprimia o jornal as suas 

páginas alteradas. O artista criava os seus próprios flans: a matéria-prima, 

bruta, da folha de jornal, que funciona como o molde para a impressão na 

rotativa. O clima de vigília na oficina do jornal de alguma maneira ‘”mpregna os 

flans e autentica a sua operação de dar à forma da arte a forma de notícia” 

(BRITO, 1997, p. 14). “Abajo el puerco intelectual” e “Homem apresenta-se nu 

como obra de arte” são alguns dos títulos dos flans, que não são o suporte 

neutro de misérias sociais mas veículos plásticos autônomos que em seu 

campo de experimentação estética exprimem os conflitos entre a fruição do 

lírico e o regime cerceador da ditadura.  

Entre camuflagens, mensagens políticas, cinismo e práticas                         

experimentais da arte, Artur Barrio promove a situação 

Defl....situação....+s+........ruas......abril...........1970 (1970) nas ruas da cidade 

do Rio de Janeiro. O artista espalha 500 sacos plásticos contendo todo o tipo 

de fluido humano (sangue, urina, meleca, saliva, merda), ossos, pedaços de 

unha, serragem e restos de comida enrolados e com o tamanho aproximado de 

um corpo humano, lembrando os opositores esquartejados pelo governo. Os 

artistas se travestem em infiltradores: micro-agentes que despejam suas 

informações-dinamites pela cidade, tendo sua leitura multiplicada / anulada / 

positivada pelo transeunte 4. Luiz Alphonsus ao volante do carro e com o motor 

ligado, Barrio saindo do automóvel e lançando os sacos nos logradouros 

públicos e César Carneiro documentando tudo: a captura (cínica) do olhar 

desejoso por mudança, a reação dos pedestres, que no seu agudo 

desinteresse por tudo aquilo que não compõe o elenco de suas ações 

ordinárias, encara o bizarro, o desconhecido (“poderíamos ser um deles?” 

parece ser a pergunta que passa na mente dos transeuntes). Lixo entre lixos. 

Este é o destino das coisas que colocamos à margem da experiência. Porém 

esse “corpo” não é uma estrutura neutra; consideramos o mesmo como parte 

de um processo de transformação em progresso, que não se iniciou naquele 
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Il. 1 Artur Barrio  
Defl   ........... -Situação- +S+ .............. Ruas .............., 1970 
500 sacos plásticos contendo sangue, pedaços de unhas, saliva, cabelos, 
urina, excremento, meleca, ossos, papel, algodão, serragem, restos de 
comida, tinta, e pedaços de filme (negativos) 
Dimensões variáveis 
Registro fotográfico de César Carneiro e Luis Alphonsus Guimaraens 
Col. do artista 

momento, mas que veio de outro lugar qualquer, resultado não-causal de 

outros devires e fluxos. A situação de Barrio não se trata da hoje tão 

proclamada intervenção urbana, mas redes de sensibilização coletiva. A 

década de 1970 e o legado neoconcreto das proposições trazem a ruptura, no 

sentido de apontar o esgotamento da noção de artista como gênio ou instância 

máxima na criação da (grande) obra de arte. O artista é mundano, vive, 

trabalha e opera com o cotidiano. Como afirma Carlos Zilio, “a partir do 

momento em que o artista rejeita o estatuto social ele se volta também, é claro, 

contra as formas tradicionais de comportamento que de certo modo era 

obrigado a assumir” (BRITO, 2006, p. 50). 

 

 
 

 

 

 

 
No momento conturbado pelo qual o Brasil passava, vários elementos e ações, 

que se tornaram frequentes, foram deslocados para o campo das artes visuais. 

Um deles era a pedra: elemento largamente utilizado pelos opositores ao 

regime militar, e que por se encontrar ao redor deles, na rua, às suas mãos, era 

facilmente capturado e arremessado contra a polícia. É o lugar de To the police 

(1968). Distante de qualquer vassalagem ideológica, Antonio Dias não tem 
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dúvidas de que seu campo é a linguagem, e de que toda a articulação de 

signos é um ato político. Mais do que um objeto, essa obra é a afirmação das 

possibilidades do indivíduo diante do mundo. Tal como a obra de Zilio, essa 

peça nos fala de uma história desprovida de herois e afirma uma arte de 

solidariedade. Embora, o artista tenha feito To the police enquanto vivia em 

Paris, a situação política mundial era desesperadora: cerceamento de direitos, 

políticos conservadores no poder, autoritarismo e revoltas populares. O artista 

infiltra-se cada vez mais no cotidiano e estabelece um compromisso da obra 

com uma redefinição constante de sua posição e percepção.  

É importante ressaltar que as práticas relacionadas nesse artigo não se 

constituem numa guerrilha artística; portanto eram ações individuais que 

absorvidas por um discurso de aproximação entre arte e vida, mergulhavam em 

alegorias, metáforas e simbolismos do que se passava naqueles violentos anos 

de repressão. Uma grande parcela dos estudos recentes sobre esse período 

da arte brasileira, geralmente praticados por um olhar estrangeiro, anula 

qualquer possibilidade de criação de uma rede de significados que não seja a 

relação intrínseca entre arte e política stricto sensu. É fato que uma estética da 

violência foi a resposta à violência sociopolítica no Brasil, como no brado de 

Oiticica: “Da adversidade, vivemos!”. Contudo, apesar de ser uma questão 

latente nessas obras, essa relação (arte/política) faz com que as obras corram 

o risco de estarem presas a um período da história e não percorram um circuito 

transnacional das percepções e sentidos que jorram de suas práticas. Estamos 

falando portanto de um conjunto de obras que têm um compromisso com a vida 

e não exclusivamente com um tempo (histórico). 

Nesse sentido cabe salientar que Zilio possui uma trajetória singular no 

atravessamento desse período: a tensão entre arte e política não se deu no 

trabalho, essencialmente, mas no envolvimento pessoal que travou com a luta 

armada, entre 1968 e 1972, quando permaneceu preso (mas sempre 

produzindo e sendo obrigado a esconder essa produção de seus “detentores”). 

Na obra Para um jovem de brilhante futuro (1974), se o nominalismo não é 

acidental, ele exprime a posição de um cinismo furioso. A mala cheia de 

pregos, que substituem os documentos e papéis, é um exemplo de humor 

negro dos mais significativos na história da arte brasileira. Na sequência de 

fotos que é exibida ao lado da obra, o artista “aparece” (sempre de costas) 
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empunhando a mala “e, naturalmente, a própria escolha desse signo social tão 

elucidativo da realidade nacional dos últimos anos transmite a idéia segura do 

plano crítico” (BRITO, 2006, p. 50) de operação desse trabalho. A mala é o 

símbolo desse burocrata (capitalista, vencedor), de poder e da economia, e ao 

mesmo tempo a representação da ocultação. O artista oculto nas fotos de Zilio 

passa a ser anônimo, não tem rosto nessa multidão, que é regida por 

instâncias de poder. Em Lute (1967), um rosto vazio e comum – como a face 

anônima da multidão – é confinado numa marmita. Ao abri-la, há uma película 

plástica que estampa a palavra que dá título ao trabalho sob a boca da figura. 

Esta passagem nos remete aos poemas visuais neoconcretos, notadamente 

Lembra (1959) de Gullar 5. Nessa intersecção de palavras e ações, o campo 

autônomo da arte se converte no próprio tempo da vivência poética que se 

substancializa em espaço vivo e reflexivo. Os trabalhos de Zilio na passagem 

dos anos 60 para os 70 manifestam um posicionamento imediato na atualidade 

política do seu tempo: a arte inclina-se na direção do engajamento. Esse 

múltiplo representava o sofisticado vocabulário urbano que era, então, o meio 

eficaz para denunciar a condição do indivíduo alienado. 

Em Pieces of mine (1971), Zilio ingressa na prática do auto-retrato nas artes 

visuais brasileiras com um caráter denso e provocativo que o artista quer 

deflagrar, não ilustrar. Identidade simbólica do indivíduo alienado e explorado, 

produzido e reproduzido, o auto-retrato se desfaz em tripas, sangue, miolos, 

partes decompostas de um corpo fragmentado de uma sociedade 

uniformizada, voraz e violenta. Em Auto-retrato (1973) do mesmo artista e O 

meu retrato (1967) de Antonio Dias, não há espaço para investimento no ego 

ou narcisismo primário diante da morbidez real. Enquanto na primeira obra, a 

palavra que dá origem ao título da obra surge sob uma mancha (ou poça) de 

sangue no território neutro da tela, demarcando um território (ou ilha) de 

conflito numa área homogênea e desumanizada; na segunda, o corpo insiste 

em apontar as dificuldades em se recompor como totalidade erótica, 

mostrando-se como presença de objeto parcial. Fragmentado, o corpo sofre e 

deseja. A obra de Dias faz referências antropomórficas: duas manchas de 

spray vermelho no retângulo de algodão formam os olhos, que são perfurados 

(simulando uma cegueira). Outra mancha mais abaixo e a fala se instala (em 

estado de sangue). Os braços em nó indicam a incapacidade e imobilidade do 
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homem assim como as “pernas” que na sua maciez e prostração, dialoga com 

o desprezo aos conturbados “anos de chumbo”. O auto-retrato se 

desindividualiza: ele pode ser qualquer um. A presença de um falo reitera o 

discurso do desejo. No cruzamento entre poder e sexo, a obra articula a 

presença de um objeto e de um fetiche (HERKENHOFF, 1999, p. 37). Na caixa 

preta de Solitário (1967) de Dias, para se ter acesso a revelação, é preciso 

confrontar-se com um pênis. Na prontidão do sexo, não há desejo mas 

consternação. Na euforia do surgimento de um dos períodos mais criativos da 

cultura brasileira (Tropicalismo, Cinema Novo, Jovem Guarda, Teatro Opinião, 

Nova Figuração), o poder nos calava. O elemento da caixa também se faz 

presente em Antonio Manuel com as Urnas-quentes (1968) 6 que diversas 

vezes foi apontada, pela crítica de arte, como uma metáfora aos caixões de 

vários brasileiros mortos pelo governo durante o regime militar. Porém, Antonio 

Manuel faz uma ressalva: 

 
Para mim, nunca houve essa conotação [a analogia entre as Urnas-quentes e 

caixões]. Quando a Urna surge em 1968, havia sido decretado o Ato 

Institucional no 5, que cerceou e castrou toda a produção artística. Fechou-se o 

tempo no país. Tudo foi censurado. Portanto, quebrar a Urna, era como se 

você tivesse uma antevisão dessa situação do AI-5. Era quebrar a Urna, mas 

num sentido de voto, num ato de violentar o objeto e revelar o seu conteúdo 

poético frente a um ambiente de violência extrema. Nunca houve a intenção de 

promover a ideia de anti-vida, caixão ou de pessoas mortas pelo sistema. 

(MANUEL, 2006) 

 

Em 1967, o DOPS recebe a denúncia de que obras subversivas encontravam-

se expostas no IV Salão de Arte Moderna do Distrito Federal. Quando a polícia 

se manifesta pela retirada da obra, o júri do Salão se manifesta. Em 

depoimento ao autor, Frederico Morais reporta o acontecido:  

 
A maior suspeita do que a polícia entendia como subversão naquele Salão era 

a obra Che (1967) de Claudio Tozzi – um retrato em cores pop do mártir 

cubano.  Quando a polícia chegou ao Salão, nós [o júri] dissemos que caso 

eles retirassem os trabalhos [“subversivos”], o Salão seria fechado por 

completo. Nesse momento, a polícia desistiu. (MORAIS, 2009) 
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Em 1973, uma exposição individual de Antonio Manuel no MAM/RJ sofre 

pressões por parte do governo para que não se realize. Manuel expõe as 

idiossincrasias do sistema, entra em atrito, denuncia sua falta de fundamento e 

traça uma estratégia num sistema de arte dominado por uma ordem frágil, 

ambígua e indecisa. 

 
Acharam por bem censurar os trabalhos porque temiam que eles pudessem 

provocar situações problemáticas para o Museu e para mim. Então, me 

chamaram e começamos a discutir trabalho por trabalho, que foram sendo 

eliminados aos poucos. No final sobrou um único trabalho, que era um bode 

preto que ficaria sob um tablado vermelho dentro do museu. Dias depois, me 

comunicaram de uma maneira paternalista que o bode não representaria meu 

trabalho, e que eles achavam melhor retirá-lo também. (MANUEL, 1984, p. 7) 

 

Censurado, vítima do autoritarismo do regime militar, Manuel, então, toma uma 

decisão radical: aproveitando-se da sua experiência com as Clandestinas, 

utiliza-se mais uma vez dos jornais e cria um contra-golpe a toda aquela 

sordidez que pairava no Brasil, e em especial num circuito de arte 

profundamente afetado por agressivos mecanismos políticos contra a sua 

liberdade de criação. Essa resposta chama-se Exposição de 0 a 24 horas  7. 

Manuel reúne todo o material censurado e transforma-os em material 

iconográfico, adicionando textos e criando uma estrutura de jornal. 

 
Exposição de 0 a 24 horas teve uma tiragem de 100 mil exemplares, com 

distribuição nacional e foi encartado no caderno cultural de O Jornal. Foi a 

maneira que encontrei para que o trabalho circulasse e expusesse o estado de 

bode em que vivíamos na política e na arte. O Bode também era uma resposta 

a body art, que sempre qualifiquei como ‘bode art’. No Brasil tínhamos as 

propostas sensoriais de Lygia Clark e Hélio Oiticica, portanto bem distintas das 

experiências de auto-mutilação existentes no contexto artístico europeu. Havia 

uma contestação no Brasil da idéia de body art, porque as experiências que 

recebíamos da Europa eram de uma ordem pessimista que não dialogavam 

com a nossa realidade. (MANUEL, 2006) 
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Em 1976, a obra Penhor da igualdade (1976) de Lincoln Volpini é retirada da 

galeria do IV Salão Global de Inverno, realizado em Ouro Preto, por ordem da 

polícia, sob a alegação de divulgar conteúdo subversivo 8. O artista e os 

integrantes da comissão julgadora do Salão vão a julgamento. Ao final de dois 

de processo, os jurados são inocentados e o artista é condenado a um ano de 

prisão, cumprida em liberdade, por ele ser réu primário, com direito, portanto a 

sursis. 

É importante destacar que as obras aqui analisadas foram produzidas sob um 

regime de opressão em que toda a produção artística nacional era (ou pelo 

menos deveria ser) investigada por uma comissão para avaliar sua participação 

em festivais, exposições ou qualquer evento cultural. Proporcionalmente, as 

obras censuradas não foram muitas, porém o número é extenso se levarmos 

em conta apenas os casos de exposições - que tiveram o seu direito de 

liberdade cerceado - relatados nesse artigo. 

 

No terreno da burlaria, encontramos obras como Inserções em circuitos 

ideológicos: projeto Coca-Cola (1970) e Inserções em circuitos antropológicos 

(1971). Cildo Meireles cria a alegoria para um sistema (capitalista) que 

teoricamente é perfeito em sua formatação estrutural, mas que permite 

brechas. Inserções em circuitos ideológicos: projeto Coca-Cola consistia na 

impressão de decalques feitos com tinta branca vitrificada em vasilhames 

vazios do refrigerante e em sua devolução, em seguida, à circulação mercantil. 

Os decalques reproduziam o título do projeto e mensagens contrárias ao 

sistema político, tais como: “Yankees, go home”, o nome de desaparecidos 

políticos ou pessoas postas “fora de circulação” ou ainda o método para a 

criação das inserções propriamente ditas, desde a fabricação do decalque até 

sua colagem, para que qualquer um pudesse produzir suas próprias opiniões 

críticas 9. Em 1970, algumas inserções foram, efetivamente, trocadas em bares 

e restaurantes por garrafas do refrigerante. 

Quando a garrafa está vazia não se percebe o texto, que só aparece contra o 

fundo escuro da bebida. Inserções visavam atingir um número indefinido de 

pessoas, um público no sentido mais amplo do termo, e não limitar ou substituir 

essa noção pela de consumidor, que é ligada ao poder aquisitivo. Elas só 

teriam sentido se fossem praticadas por outras pessoas, numa possibilidade 
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real de transgressão. São táticas (irônicas) em deslocamento constante, evitam 

posições fixas e o isolamento de outras atividades e conhecimentos. Inserções 

são processos, e não fins, formas de pensar, agir e refletir. Sua eficácia não se 

funde na quantidade de ocorrências, mas na experiência de tornar factível uma 

(suposta) impossibilidade. Meireles também produziu as Inserções em circuitos 

ideológicos: projeto cédula (1970), que consistia em carimbar cédulas de 

cruzeiro e dólar com mensagens políticas ou situações que alertavam o estado 

conturbado que o Brasil passava naquele momento 10. O ruído e o incômodo 

passam a fazer parte do sistema de trocas de capitais porque “ninguém 

guardaria ou destruiria dinheiro para esconder a dúvida” (HERKENHOFF, 

MOSQUERA, CAMERON, 2000, p. 50). Sobre o assunto política, Meireles 

disserta: 

 
Arte é um território de liberdade. Esta afirmação pressupõe que ajam 

divergências, mas o território comum tem que ser defendido. O que não 

impede que alguns artistas façam trabalhos políticos. No chamado corpo de 

obra, tenho trabalhos que têm esse propósito de serem também políticos, mas 

isso não resume meu trabalho. É uma parte dele. A minha obra sempre 

aconteceu como uma espécie de reação a alguma coisa. (MEIRELES, 2008) 

 

 
 

 

 

 

Il. 3 Cildo Meireles  
Inserções em circuitos antropológicos, 1971 
Fichas de metal para transporte, telefone ou compra em máquinas, linóleo 
Dimensões variáveis 
Col. do artista 
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Nas Inserções em circuitos antropológicos, não eram mais mensagens que 

Meireles desejava inserir em sistemas de circulação e trocas existentes, mas 

objetos fabricados por ele e por quem mais o desejasse (o trabalho consistia 

basicamente de instruções de produção). As Inserções consistiam na 

construção de moldes em linóleo e argila para a confecção de fichas de 

telefone e de transporte público, que possuíam o mesmo peso e densidade das 

peças originais, para que dessa forma pudessem ser aceitas pelas máquinas 

de venda. 

 
Queria que as pessoas vivessem em estado de graça, no sentido de terem 

acesso a tudo o que era negado pelo sistema. Estava interessado em trabalhos 

que pudessem ser transmitidos oralmente, que pudessem ser ‘utilizados’, e 

este é o melhor verbo para entender as Inserções em circuitos antropológicos.  

(MEIRELES, 2007) 

 

O desejo do artista era que essa operação fosse largamente explorada pelo 

público e fizesse parte do seu cotidiano, investigando as brechas que o circuito 

oferecia; dessa forma, surge a possibilidade do descumprimento da lei. 

Circuitos ideológicos e antropológicos se misturam: ambos são farsas; são 

movimentados, usados e trocados em um jogo que se constituiu como um 

drible no sistema.  

 
                                                 
1 Este artigo é parte da minha pesquisa de pós-doutorado sobre a produção das artes visuais brasileiras 
durante a ditadura militar, financiada pelo CNPq. 
2 Antonio Dias tece um comentário pertinente sobre esse momento: “No princípio da ditadura no Brasil, 
havia manifestações coletivas dos artistas, porque precisamos nos contar, reunir e mostrar o que 
fazíamos. Dessa forma nasceram: Opinião 65, Opinião 66 e Nova Objetividade Brasileira. A nossa idéia 
era tomar o museu (...) Os artistas foram ao Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e disseram: ‘nós 
queremos mostrar os nossos trabalhos e organizar a exposição [Nova Objetividade Brasileira]’. A direção 
deu o aval e disse que o espaço era nosso” (DIAS, 2006). Porém, é importante destacar que ‘Opinião 65’ 
foi idealizada e organizada fundamentalmente pelos marchands Jean Boghici e Ceres Franco, com os 
artistas participando ativamente da seleção de obras e compartilhando o entusiasmo. 
3 Como afirma Aracy Amaral no livro Arte para Quê?: a preocupação social na arte brasileira, 1930-1970 
(São Paulo: Editora Nobel, 1984). 
4 “Numa das intervenções, numa rua da Tijuca [bairro da cidade do Rio de Janeiro], um transeunte 
interessou-se vivamente pelos sacos (objetos deflagradores) e pediu-me um perguntando o que 
representavam, já que em princípio pensou que eram despachos; respondi-lhe que não, que o que ele 
tinha nas mãos era arte, ao que prontamente respondeu que tinha gostado e que portanto iria levá-lo para 
casa” (BARRIO, 1978, p. 14-15). 
5 Numa caixa branca com um recorte no centro, a palavra ‘lembra’ é escrita sob um bloco. Quando o 
espectador retira este bloco, a palavra, até então oculta, aparece. Quando o cubo é reposto em seu lugar, 
o objeto já se torna outra coisa, pois, se sabe agora que ali havia uma palavra oculta. 
6 Caixas de madeira, hermeticamente fechadas (60 x 33 x 20 cm), que continham em seu interior escritos, 
fotos, jornais e diversos objetos. As pessoas recebiam martelos e pedras para arrebentar as caixas e 
revelar o interior das mesmas. Foi apresentada pela primeira vez no evento Apolicapopótese. 
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7 O trabalho Exposição de 0 a 24 horas consistia na publicação em jornal de seis propostas (obras) de 
Antonio Manuel, acompanhadas de uma poesia, texto crítico ou descrição. Essas propostas confundiam-
se entre atuações de resistência, tentativas de sabotagem contra o sistema, inserções em jornais e a vida 
como instância de criação; segundo o artista, as propostas “tinham um elemento também de contestação, 
impotência, além do lúdico” (MANUEL, 2006). As propostas são: Urnas quentes, O bode, Margianos, 
Clandestinas, Éden e O Galo [ou Le Coq]. 
8 O quadro apresenta no alto, um espaço de madeira que alude à bandeira nacional, e na parte inferior, a 
foto de uma criança junto a um tronco de árvore. Em primeiro plano, uma corda. No fundo, um muro com 
inscrições. A interpretação da polícia é a seguinte: “O pequeno pedaço de madeira representa a bandeira 
nacional, a corda, na realidade, é um arame farpado. Um exame com lupa, do muro ao fundo do quadro, 
mostra que nele está escrita uma frase de apoio à guerrilha do Pará” (MORAIS, Frederico. Arte e crítica 
de arte nos tribunais militares. Continente del Sur: Revista do Instituto Estadual do Livro, Porto Alegre, 
n.6, p. 325-334, nov. 1997. 
9 Meireles fabricou em torno de 15 mensagens ou “inserções” para o Projeto Coca-Cola. Uma das mais 
radicais se constituía em instruções para a transformação da garrafa do refrigerante em coquetel molotov. 
10 Entre as mensagens mais conhecidas está “Quem matou Herzog?” numa referência às causas não 
esclarecidas da morte do jornalista Wladimir Herzog, quando este se encontrava presos pelos órgãos de 
repressão política. 
 
 

Referências 

Livros 

BARRIO, A. Artur Barrio. Rio de Janeiro: Funarte, 1978. 

BRITO, R. Fluido Labirinto. In: MANUEL, A. Antonio Manuel. Rio de Janeiro: Centro 

Cultural Hélio Oiticica, 1997. 

BRITO, R. O estranho dono de uma mala cheia de pregos. In: VENANCIO FILHO, P. 

Carlos Zilio. São Paulo: Cosac Naify, 2006. 

HERKENHOFF, P. ; MOSQUERA, G. ; CAMERON, D. Cildo Meireles. São Paulo: 

Cosac Naify, 2000. 

HERKENHOFF, P. ; MOLDER, J. Antonio Dias. Lisboa, Fundação Calouste 

Gulbenkian; São Paulo, Cosac Naify, 1999. 

MANUEL, A. Antonio Manuel. Rio de Janeiro: Funarte, 1984. 

 

Depoimentos gravados em áudio: 

DIAS, Antonio. Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 15 de Março de 2006. 

MANUEL, Antonio. Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 29 de Março de 

2006. 

MORAIS, Frederico. Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 31 de Março de 

2009. 

MEIRELES, Cildo. Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 18 de Junho de 

2007. 

_______. Depoimento concedido ao autor. Rio de Janeiro, 11 de Dezembro de 2008. 

 



18º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
Transversalidades nas Artes Visuais – 21 a 26/09/2009 - Salvador, Bahia 

 

1861 

                                                                                                                                               
Felipe Scovino é professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em 

Artes Visuais (EBA/UFRJ) onde está realizando o seu pós-doutorado. 

Professor substituto do Departamento de Teoria e História da Arte (Uerj), crítico 

e curador independente, foi ganhador da bolsa de estímulo à produção crítica 

em artes visuais, concedida pela Funarte em 2008. 


