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RESUMO:  
 
O estudo discute o transitar do artista Cildo Meireles pela arte conceitual. Analisaremos 
alguns de seus trabalhos, datados do final dos anos 1960 e dos anos 1970, que lidam de 
maneira mais próxima com a articulação do par objeto e linguagem. Nosso objetivo é 
questionar como o artista busca superar o “excesso de retórica” verbal de algumas práticas 
conceituais e como constrói os fluxos variáveis do pensamento que exploram a falibilidade 
do que parece determinado, provocam desvios e desconcertam o olhar e o raciocínio. 
 
Palavras-chave: Arte conceitual. Objeto e palavra. Arte e vida.  
 
 
ABSTRACT: 
 
The study discusses the transit of Cildo Meireles through conceptual art. We are going to 
analyse some of his works, dated from the end of the 60's and 70's, which deal with a closer 
way on the articulation of the pair object and word. We aim to question how the artist 
overcomes the verbal " rethoric excess" on some conceptual pratices and how he builds the 
variable trains of thought which explore the failability of what appears to be determined, 
provoking diversions and baffling the look and the reasoning. 
 
Key word: conceptual art, object and, art and life. 
 

Das possibilidades de “trabalhar na fronteira das coisas” 

O trabalho artístico de Cildo Meireles vem se construindo sobre um campo maleável, 

tanto na concepção de relações engendradas na materialização da obra quanto nos 

procedimentos de interferência que acionam a ação do espectador. Nosso estudo 

questiona o transitar conceitual do artista e propõe-se a discutir alguns de seus 

trabalhos que, no final dos anos 1960 e os anos 1970, exploram e trazem à luz o par 

objeto e linguagem. Sabe-se que o agenciamento da palavra e do objeto se 

apresenta como recurso vastamente explorado pela produção artística na pós-

modernidade e, ainda, que se tem colocado como uma das problemáticas que 

aponta a quebra dos limites rígidos do que se convencionou designar como região 

própria da arte. Em trabalhos centrados na desmaterialização do objeto artístico, a 

palavra pode funcionar como própria matéria da arte e como única via de construção 

do sentido conceitual do trabalho, funcionando como enigma ou chave acionadora 
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de sentido. Além disso, em muitos casos, a palavra atua como forte ferramenta, 

possuindo uma função proposicional e instrutiva às vivências, em diversos níveis, do 

público com a proposta lançada pelo artista. De modo que muitas propostas 

superam a apropriação da linguagem como simples signo plástico e sua presença 

contribui para a ativação de novas e amplas significações da esfera artística - 

espaciais, temporais, vivenciais, relacionais, etc. 

Perguntamo-nos, assim, que lugar ocupa e qual a dimensão da passagem da 

palavra para sua materialidade na constituição dos trabalhos de Cildo. Colocamos 

em pauta o que o próprio artista denominou de “excesso de retórica verbal” de 

algumas práticas conceituais e focalizamos sua estratégia que reitera objetos do dia 

a dia articulando-os a palavra, mas abstraindo-se de um hermetismo verbal. Além 

disso, pensa-se como o artista no uso do par “objeto e linguagem” se volta para 

problematizar o elemento arte e, também, como essa conjunção engendra um vetor 

importante de envolvimento de sua poética com demandas político-sociais e 

culturais. Do ponto de vista historiográfico, essa relação revelaria um acento 

ideológico em seu transitar pela arte conceitual? 

Sob esse ponto de vista investigativo percebe-se que a aparição da linguagem na 

obra de Cildo Meireles já pode ser vista em alguns de seus trabalhos em desenho 

como, por exemplo, na série que o artista denomina de africana.1 Nessa série, 

produzida em meados da década de 1960, o artista acaba desenvolvendo um 

espaço pictórico que faz alusão ao regime militar ditatorial recém instaurado no 

Brasil. Dotados de uma marca expressiva, esses desenhos de rápido traçado, geram 

linhas que percorrem o papel construindo figuras humanas de aspecto 

geometrizado. O artista cria um esquema de corpos fragmentados e figuras 

distorcidas que surgem sob um aspecto caricatural. A linha marcante do desenho 

disputa o espaço com borrões de manchas aguadas que preenchem, levemente, o 

interior das figuras e o fundo. No desenvolvimento dessa série, é ressaltada a 

presença de palavras e de frases curtas que parecem atuar num modo colaborativo 

para a semântica político-social inerente a esses desenhos, além do que outros 

elementos tais como pequenos objetos, recortes de jornais e pedaços de papel são  

incorporados à obra. No trabalho Sem título (Fig. 1), pelo recurso da colagem, é 

inserido uma lâmina entre os dois personagens de aspecto cadavérico. O artista se 

apropria de um tipo de “papel oficial de folhas de pagamentos” de valor utilitário em 
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Ministério para compor seu desenho. Sobre a superfície do papel escreve a frase 

“Guerra e Paz”. Nessa conjunção - de papel oficial x colagem x desenho - 

identificamos o sinal de um pequeno texto, provavelmente com conteúdo relativo ao 

tenso clima da época, mas que a impulsiva pincelada do artista o ofusca e o deixa 

quase ilegível. Em outro trabalho, uma escrita manual como na obra anterior Sem 

título (c. 1965), permeia o desenho. Entretanto, nesse desenho o artista propõe uma 

escrita legível e através dela faz referência aos atos de censura do regime militar. 

Na parte inferior do desenho surge a frase: “É proibido colar cartazes” e próximo à 

figura descarnada de um soldado, é inscrito: “É hoje só. Amanhã quem sabe”2.  

 

Fig. 1 - Cildo Meireles. Sem título (1965). Nanquim e papel jornal sobre folha de pagamento do 
Ministério da Guerra, lâmina. 66 x 50 cm. Coleção Cildo Meireles. In: CILDO Meireles, Geografia do 

Brasil. Rio de Janeiro: Artviva, 2001. Catálogo de exposição. p. 25. 

Nos desenhos dessa fase, palavra e figura se cruzam no mesmo espaço compondo 

juntas o significado da obra. E na incorporação do uso da linguagem nesses 

desenhos, pode-se ver indícios de uma operação reflexiva com a intenção de 

organizar e direcionar a relação espectador-obra, o que desde então vai percorrer a 

produção do artista. Referimo-nos ao uso do texto abrindo uma possibilidade de 

superar a contato meramente perceptivo com a obra, ou seja, agindo como 

acionador de mecanismos intelectivos que atuam de maneira a promover o penetrar 

mais interativo do espectador no trabalho, seja de forma intelectual ou política.   

Percebe-se uma retórica interagindo na relação entre a arte e a política que 

reaparece em outros trabalhos do artista, envolvendo uma dinâmica conceitual, 

como no seu projeto Inserções. 
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O projeto Inserções surge de uma reflexão teórica, texto escrito de Cildo, e se 

desdobra, entre 1970 e 1975, nas séries Inserções em Circuitos Ideológicos – com 

os projetos Coca-Cola e Cédula, e Inserções em circuitos antropológicos. Cildo 

deixa claro, através de seu texto, sua intencionalidade em realizar propostas 

conceituais que se aproximam de situações concretas e que se constituem na 

relação entre arte e cultura. Ele escreve: “[...] uma vez que o que se faz hoje tende a 

estar mais próximo da cultura do que da Arte, é necessariamente uma interferência 

política”.3 Assim, expõe suas ideias voltadas a superar o que chamou de “estilo da 

cabeça” e do “raciocínio”, que algumas práticas conceituais vinham se restringindo. 

O artista aciona a extensão de determinados mecanismos de circulação já presentes 

na sociedade para que a Arte processe uma interferência e um aprofundamento do 

fenômeno do pensamento.  Além do que, com o projeto Inserções aprofunda-se a  

discussão sobre o circuito expandido da obra e sobre sua intra-relação política. Sob 

esse ângulo, como exemplo, o trabalho de Cildo retirando cédulas monetárias e 

garrafas de refrigerante retornáveis da circulação e inscrevendo nesses objetos 

mensagens subversivas, como as frases “Yankees go home” ou “Quem matou 

Herzog?”, para depois relançá-los de volta ao seu percurso circulante natural, não 

somente contradiz a própria concepção do objeto, inserindo-o numa ação 

micropolítica como, também, expande as prerrogativas da arte conceitual. 

Em Inserções, a presença da palavra se dá através de mensagens instrutivas que 

fixavam nesses objetos circulantes uma alternativa para a aparição da arte em 

espaços não institucionalizados e sob um modo que atingisse a massa consumidora 

e a tornasse ao mesmo tempo partícipe da operação artística, sugerindo seu 

envolvimento com a proposta. Ao buscar, possivelmente, na relação palavra-objeto 

posicionar-se de outra maneira em relação à herança hermética da arte conceitual, 

Cildo escreve: 

[...] a interação entre linguagem & fala de sujeito anônimo – sua eficácia 
independe do meio de arte. E essa referência não se funda mais na 
quantidade de ocorrências, mas no seu próprio enunciado: ela se cumpre 
ao enunciar-se, ao explicitar-se. Uma prática eminentemente social e 
perceptível como prática artística.4  

Nesse sentido, as Inserções... não se detêm na feitura de objetos e muitos menos 

são direcionados ao espaço “consentido, consagrado, sagrado”5, mas funcionam em 

sua essência como uma inserção de linguagem, imersa numa dinâmica processual 
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do pensar e do agir. É arte enquanto comunicação, “objeto de leitura” que se insere 

livre na vida. Assim, podemos pensar que as Inserções... vão além da materialidade 

dos objetos, dissolvendo-se em oralidade, discurso que percorre o corpo coletivo, 

atuando nas brechas do sistema industrial, escapando das instâncias controladoras 

sob a forma de “[...] murmúrio, senha, passe, trocas que ocorrem na sombra.”6  

A crítica Mari Carmen Ramírez coloca em relevância que na grande maioria das 

práticas conceituais da América Latina torna-se perceptível o uso de linguagem 

desprendida de seu “valor de uso puro” em favor de seu “valor de comunicação”. 

Nessas circunstâncias, informa que “a arte deixa de ser arte para se tornar uma 

“experiência limite”, mais próxima da antropologia, da sociologia ou da prática 

cultural”.7 O projeto Inserções apropria-se da palavra em sua função de mensagem - 

voz de denúncia e exclamação de situações limites – que se vai, volátil, no fluxo das 

mercadorias. Desse modo, a presença da linguagem nesses trabalhos opera menos 

como um mero signo plástico e mais como meio de caráter comunicativo, atua de 

maneira a fornecer um espaço de interpenetração entre arte e mundo, podendo o 

artista utilizá-la como elemento de articulação de sua proposta com a realidade 

social. Além disso, o uso da linguagem enquanto mensagem propositiva ao público 

atua de modo a “reconstituir o trabalho de arte em um circuito ativo e interativo”8.  

Se tal papel quebra convencionalismos na arte, por outro lado se faz enquanto 

intenção do artista de se inserir nos refluxos da globalização, ou ainda, de navegar 

no sistema do período da ditadura militar no Brasil. A própria noção de inserção 

desenvolvida por Cildo não se manifesta como algo isolado, ao contrário reverbera 

em atitudes de uma geração de artistas brasileiros que contribuíram, junto aos 

fatores contextuais cada vez mais repressivos, na manifestação de uma arte 

conceitual brasileira repleta de uma invasão de significados e demandas externas. 

Pressupõe-se um posicionamento de não passividade frente aos fatos ou como 

escreve Cildo: “O caráter das inserções será sempre o da contra-informação. 

Oposição entre consciência (inserção) e anestesia (circuito)”9. Em seu texto de 1970, 

revela:  

Circuitos 
Sistema referencial, circulação, amplitude. 
A consciência dentro da anestesia. 
A necessidade de um novo comportamento também crítico: imposição 
natural.10 
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“A consciência dentro da anestesia” assinala um perfil ideológico na poética do 

artista e aponta, portanto, um modo de configuração de uma prática conceitual que 

“[...] obedece a um padrão de assimilação/conversão em grande medida orientado 

pela dinâmica e pelas contradições internas do contexto local”11. Mas junto a isso, 

não podemos deixar de observar que a especificidade das questões locais é 

colocada a serviço do objetivo de produzir formas radicais de arte focada em 

conceitos. Assim, as mensagens subversivas de Inserções existem em função do 

que era possível provocar no corpo social e, paralelamente a isso, realiza-se de 

maneira prática uma problematização da arte e do seu sistema. Tal procedimento 

fica evidente em frases que são fixadas nas garrafas e nas cédulas de Inserções, tal 

como, por exemplo, “Which is the place of the work of art?” (Qual é o lugar do 

trabalho de arte). 

Em Inserções, ao tomar os objetos do dia a dia para fazer deles um objeto de arte, o 

mecanismo da proposta de Cildo superava a fetichização desses objetos quando os 

lançava para perdê-los no ambiente aberto e circular das trocas de mercadorias. 

Desse modo, vendo arte em toda parte, mas em lugar nenhum, inverte os termos da 

proposta do readymade de Duchamp, quando em vez colocar objetos do cotidiano 

no circuito institucional da arte, mantém esses objetos em seu ambiente de 

circulação habitual, de maneira a trazer à tona a possibilidade de existência da arte 

em um circuito que não fosse o da galeria e do museu. Nesses trabalhos, opera-se 

não somente a apropriação, mas também a exploração do próprio mecanismo 

industrial em que os objetos apropriados se encontram. E seguindo a fala do artista: 

“Inserções em Circuitos Ideológicos não é o objeto industrial posto no lugar da arte, 

mas o objeto de arte atuando como objeto industrial”.12 Assim, falar de um certo 

campo duchampiano pulsando no transitar de Cildo pela arte conceitual, requer ir 

além de reconhecer essa influência, requer questionar o processo  pelo qual o artista 

brasileiro problematizou o “embreante” Duchamp tratando criticamente a obra, 

focando-a em conceitos. De fato, ao fazer a junção entre os processos artísticos e a 

própria vida, eliminando a fronteira entre ambos, o projeto de Cildo, como em 

Inserções, trabalha num campo ampliado privilegiando a ideia, a problematização da 

noção de autoria, solicitando o espectador e criando sua obra sob um modo que 

repensa e desdobra as questões abertas pelo artista parisiense. No rastro do 

deslocamento e inversão da proposta do readymade, Cildo promove uma interação 



19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

 

94 

entre sujeito e objeto, não limitada aos espaços específico institucionalizados, 

fornecendo uma proposta artística que teria seu desenvolvimento na acessibilidade 

da massa. Nessa dinâmica criadora que elege o sujeito como participante do 

trabalho - no estabelecimento da relação entre a obra de arte e a vida - é solicitado 

ao público sair de seu espaço contemplativo para decifrar, interpretar e interferir nos 

objetos lançados à circulação. A entrada da arte no universo das trocas de 

mercadorias, pela via da conjugação do par objeto e frases subversivas, 

fundamentalmente, significa investigar caminhos ou colocar em relevância 

problemáticas deixadas na sombra numa sociedade capturada pela “anestesia”. 

Por outro lado, em geral, na produção de arte conceitual britânica e americana a 

centralidade em operações puramente linguísticas criavam um estado hermético, em 

que a palavra não serviria de discurso comunicador de algo relacionado a outras 

instâncias. Tornou-se um procedimento no qual se buscava afirmar, de modo direto 

e preciso, não apenas a linguagem como ferramenta artística, mas a linguagem 

como arte. A rejeição que o próprio artista tem em relação à inclusão de algumas de 

suas propostas ao rótulo de conceituais se dá, justamente pelo “excesso de retórica 

verbal”, vista em trabalhos da produção britânica e americana conceitual que 

acabavam por criar trabalhos de atmosfera inóspita. Em relação a esse aspecto, 

Luiz Camnitzer declara que a presença da palavra, em muitos trabalhos dessa 

vertente, “[...] era freqüentemente obscura, de elite ou não estimulava o público 

pretendido, causando um curto circuito”13. A despeito disso, notamos no uso da 

palavra, na experimentação de Cildo, um compartilhar de ações democratizantes, 

agindo como fator integrador, nos quais se estabelecem aproximações entre o 

trabalho de arte e o público em geral, além de articulá-lo com problemáticas sociais. 

Isso pode ser visto em outro trabalho do artista denominado Zero Cruzeiro. Nele, é 

realizado uma fabricação seriada de um falso capital, de aspecto gráfico bem 

próximo às notas de dez cruzeiros. No layout das cédulas, a frase “zero cruzeiro” 

destituía qualquer referência valorativa ao objeto. Com isso, Cildo provocava desvios 

à autenticidade do dinheiro corrente, criando um dinheiro que nada valia. Ainda 

trazia nas falsas notas, a figura de um índio Kraô e de um doente mental inseridos 

no lugar comumente ocupado nas cédulas pelas imagens dos heróis oficiais - figuras 

de poderio e riqueza. Evocar a nulidade desses indivíduos situados à margem do 

sistema social, constitui-se como um dos principais termos desse trabalho. É através 
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do jogo entre linguagem e imagem que toda a problemática se impõe, ou seja, a 

inscrição “zero cruzeiro” impulsiona uma dinâmica referencial entre texto e figura, 

gerando um sentido no qual é explicitada a redução a “zero” desses indivíduos 

marginalizados. Ao utilizar-se da linguagem nesses trabalhos, o artista estabelece 

que a imagem já não se coloca como condutor único de sentido, mas é alimentada 

pelas possibilidades que as palavras podem dar. Elas funcionam como indicadora de 

ideias e, no gesto de ver e ler, o espectador é capturado. Mas nessa dinâmica o 

resultado não é uma ação auto-referente, como em Uma e três cadeiras de Kosuth, 

em que imagem, palavra e objeto aparecem como sinônimos para mostrar a 

circularidade entre eles. Para Cildo, a presença de um exercício de leitura numa 

obra conceitual não excluí a semântica das palavras, ao contrário, torna-se 

justamente o ponto explorado pelo artista, que emprega a linguagem como 

reafirmadora ou desdobradora de uma mensagem aparente.  

Ao debruçar-se sobre a questão do “outro” que, frequentemente, permeia sua 

poética, Cildo acha sua matéria-prima na vida e busca no referente humano uma 

dinâmica conceitual. Nesse sentido o artista, ao se apropriar da imagem de um louco 

e de um índio, parece querer dar voz a essas minorias, inscrevendo seu trabalho 

como discurso comunicador de diferenças, do jogo de forças e poderes que geram 

disparidades no corpo social. Além disso, embora o discurso da ausência de valor 

em Zero Cruzeiro seja explicitado na própria falta de valor nas notas, a presença da 

assinatura do artista remete à questão do valor agregado que o campo da arte 

fornece aos objetos comuns. Portanto, ao se apropriar do modelo de um objeto 

manufaturado para lhe conceder coeficiente artístico, debruça-se sobre a diferença 

entre o valor simbólico-artístico e o valor corrente das coisas.  

É certo que em outra série, intitulada Objetos Semânticos, iniciada em 1970, a 

complexidade de raciocínio que a envolve é gerada pela passagem da palavra para 

sua materialidade. O trabalho Dados [fig.2 e 3], que deu origem à série lembra num 

primeiro olhar a dinâmica das obras Relógio (1965) e Uma e três cadeiras (1966), de 

Joseph Kosuth. Mas, ao contrário de um entrecruzamento direto e instantâneo entre 

imagem, objeto e definição - num modo de ajuste e adequação entre eles - no 

trabalho de Cildo, a entre-relação palavra e objeto engendra significados que 

oscilam entre “configurar uma estrutura de informação e indicar uma rede de 

possibilidades”.   
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Em Dados, o artista explora a diversidade de acepção da palavra “dado” (que tanto 

pode ser compreendida como objeto dos jogos lúdicos, como pode ser termo 

indicativo de informação) e parece mostrar que as palavras são, como observou 

Cauquelin:  “signos impalpáveis, pouco pesados, que a cadeia de comunicação 

pode fazer circular dentro dessa leveza”14. Na dinâmica da exploração semântica, 

vista nesse trabalho, Cildo dá sinal de que a significação das palavras pode ser 

múltipla e variada de acordo com suas aplicações ou com seus usos. Conforme 

aponta o filósofo Wittgenstein:  

[...] o essencial, pois, é ver que, ao ouvir a palavra, o mesmo pode pairar em 
nosso espírito e que sua aplicação, no entanto, pode ser outra. E tem, 
então, a mesma significação em ambas às vezes? Creio que o 
negaríamos.15  

Em seus estudos, Wittgenstein centra-se não em descobrir uma espécie de essência 

da linguagem, mas procura atentar para seu funcionamento. O que Wittgenstein 

chama de linguagem é, na verdade, um conjunto de “jogos de linguagem”.  Com os 

jogos de linguagem, Wittgenstein, fundamentalmente, se volta para o sistema da 

língua e seu uso. Destaca-se que o filósofo “trata do ‘uso real’ da linguagem 

reconsiderando sua autonomia em relação aos ‘fatos’ e lança luz sobre as relações 

de nossa linguagem, segundo a lógica da dispersão”.16 Wittgenstein postula a ideia 

de que “o significado é o uso”, atentando que o significado seria indissociável de sua 

dimensão pública, ou seja, seria a partir do uso das palavras que poderíamos 

compreender seu significado. Nesse sentido, “os usuários da língua não a inventam; 

eles a transformam ou mudam de lugar seus elementos”.17  

 

Fig. 2 e 3 – Cildo Meireles. Dados (1970-1996). Estojo, dado e placa de bronze. Estojo com 6,5 x 6,5 
x 3 cm. In: CILDO, Meireles. Geografia do Brasil. Rio de Janeiro: Artviva, 2001. Catálogo de 

exposição.  p. 28 e 29. 
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Realizar estratégias de oposição entre alguns de seus trabalhos se coloca como 

traço da poética de Cildo Meireles, e isso pode ser visto na obra intitulada Resposta 

(1974), que também faz parte da série Objetos Semânticos. As semelhanças físicas 

com Dados são aparentes, visto que em Resposta, Meireles toma um estojo, tipo 

porta-jóia, e numa pequena placa situada em sua parte externa, grava a palavra: 

“Resposta”. Ao abrir o estojo, uma outra placa comunica: “Não está aqui o que você 

procura”. Ao contrário de Dados, esse objeto “guarda” uma ausência, falta ou falha 

de algo. Uma fenda no percurso que promove - nesse hiato de tempo - um tropeço, 

fazendo do encontro instantâneo entre o que se lê e o que se espera, irrealizável. O 

desafio é interagir com a obra intelectualmente, fugir do sentido hermético para se 

inscrever num espaço perturbador, de não coincidências, difuso. 

No percurso conceitual do artista, observamos que em muitos trabalhos como, por 

exemplo, na série Objetos Semânticos o título atua como elemento agregador, 

somando-se aos objetos e às imagens. Apontando paradoxos, provocando ironias e 

contra-sensos, o título é muitas vezes aquele que indicará os caminhos para o 

sentido conceitual do trabalho e torna-se elemento enigma, palavra-chave, 

potencializador de novas construções: o cruzeiro é Zero, o espelho é Cego, o gueto 

é Sal sem Carne. A importância recorrente do título no trabalho de Cildo nos faz 

lembrar as operações nominativas de Duchamp e, como em seu antecessor, o título 

não designa apenas uma realidade, ele a reinventa. Nos Objetos Semânticos, tanto 

o título quanto a legenda funcionam em união com o objeto, não sendo 

simplesmente o que nomeiam, mas tornam-se parte constitutiva dos 

desdobramentos semânticos que esses trabalhos propõem, sendo partes 

necessárias para o existir da obra. É assim, em outro trabalho da série Objetos 

Semânticos, denominado Percevejo/Cerveja/Serpente. O trio de palavras se refere 

às coisas triviais, porém nada é o que parece ser. Nesse trabalho, Meireles captura 

astutamente, mais uma vez, possibilidades semânticas no par objeto e linguagem. 

Tomando os significantes Percevejo/Cerveja/Serpente pela sonoridade dos verbos 

ver/ser que carregam em sua construção morfológica, utiliza essas palavras para 

nomear inusitados objetos. Como descreve o artista:  

PERCEVEJO se percebe quase como de soslaio. Uma réplica em ouro de 
uma tachinha (percevejo) está colocada no topo de uma ripa vertical de três 
metros de altura, de maneira que você só entra em contato com esse quisto 
de ouro pelo reflexo da luz. O objeto é logo quase sem identificação, porque 
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está muito alto, meio oculto. CERVEJA é uma ripa idêntica, de três metros 
de comprimento, tendo em uma das extremidades um orifício, dentro do 
qual há uma réplica em ouro de uma argola de tampa de cerveja em lata. A 
ripa está oblíqua em relação ao chão à altura do olho. SERPENTE é uma 
ripa pousada no chão, e nas suas extremidades há réplicas em ouro de dois 
dentes de serpente. Acaba ficando curioso porque esse objeto é, ao mesmo 
tempo, um ser-pente e um pente sem dentes.18  

Ao lermos os títulos Percevejo/Cerveja/Serpente, no instante de sua passagem 

para os objetos que nomeiam, imagens às quais eles correspondem na realidade, 

surgem em nossa mente. Porém, se, na obra Dados, no espaço entre nome e 

objeto pairam as possibilidades de variação de sentido quando se traça a 

correspondência entre a palavra dado e o objeto dado; em 

Percevejo/Cerveja/Serpente, na relação entre coisa e nome, a dúvida insiste em 

permanecer. Uma falha e reações duvidosas surpreendem, já que, defronte aos 

objetos construídos pelo artista não há adequação dos títulos com aquilo que 

comumente designam na realidade. Assim, acaba por fazer as palavras perderem 

seu sentido corriqueiro, para adquirirem outros significados - Percevejo tomaria o 

sentido de um entrever, um ver de passagem do que reluz ao olhar; Cerveja seria 

direta percepção daquilo que se apresenta; Serpente ser tornaria devir, desejo de 

ser, aquilo que não é. Nos objetos semânticos, o sistema de objetos se subverte 

pela intervenção em sua lógica, nesse sentido: “Compreender quer dizer [...], de 

alguma maneira, não compreender. Entre outras coisas, o trabalho recusa 

entregar-se ao gesto autoritário do conceito que capta, domina e congela.”19 Nesse 

sentido, os Objetos Semânticos, situam a arte num espaço de subversão de 

significados, aberto a outros modos de apreensão da realidade.  

Esse afrouxamento de territórios parece contrariar os limites da racionalidade e, em 

tal campo de combate à lógica, lembramos da obra 3 stoppages étalon (1913-1914) 

de Marcel Duchamp. Nesse trabalho, após elevar à altura de um metro os fios de um 

metro de comprimento, o artista deixou-os cair, aleatoriamente, sobre um plano 

horizontal. A partir dos formatos dos fios adquiridos com a queda, construiu réguas 

de medida. Nessa operação, toma algo considerado fixo e padrão, para inverter 

seus termos e torná-lo, infinitamente, variável nas diversas formas que os fios 

assumiam ao serem lançados ao chão. Confronta assim, com o mundo da criação 

artística, o exercício lógico da razão. Desconstrói a constância da unidade de 

medida e dá ao acaso o papel de reconstruí-la, denotando a possibilidade de gerar 
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novos padrões de medida, por meio de uma outra racionalidade, que opera desvios 

e materializa-se pela via da arte. 

Em 1983, Cildo Meireles, para a exposição Obscura Luz, traz juntamente com as 

obras Percevejo/Cerveja/Serpente e Porta-bandeira a imagem de três personagens: 

o Estivador, o Aladim e o Malabarista; este último surge tentando equilibrar bolas 

que circulam no ar, gerando o equilíbrio em movimento. Esse personagem - que 

opera dentro da dupla lógica da síntese e da relação movimento e tempo - pode 

servir de metáfora para a compreensão da dinâmica dos Objetos Semânticos. Como 

o Malabarista, o artista cria uma zona de circularidade entre as palavras e os 

objetos, como experiência que traz à luz a dupla lógica da complexidade e da 

síntese. Contudo, a obra de Cildo opera como pulsações variáveis do pensamento 

que ocasionam o desvio, o desequilíbrio e o tropeço. Além disso, nesses trabalhos 

construídos sobre a conjugação objeto e linguagem, a palavra opera como elemento 

constituinte da mensagem conceitual da obra, ou seja, como vetor exemplar de 

intencionalidade atuando para potencializar desvios. Pensando-se, também, na 

etimologia da palavra objeto, encontramos: 

Ob: diante de, em frente de 

jactus: ação de lançar, arremessar 

objeto: do latim objectum: ação de por diante, opor, barreira, objetar, expor 
(a um perigo), contrariar.20 

Na origem da palavra objeto, podemos perceber sinais de como o objeto foi tomado 

na poética conceitual do artista. Cildo o toma como matéria para objetar, para ação 

de  criar situações limites que, quando lançadas ao público, descondicionam o olhar 

e o raciocínio ou, por vezes, apontam ações micropolíticas. Destacamos que no 

desdobramento de sua poética essa tendência de realizar desvios já transparece em 

Cédulas e em Coca-Cola, séries circulantes que recebiam mensagens subversivas. 

De fato em Inserções... ao apropriar-se do que já existia no cotidiano, promovendo 

interferências em seus fluxos (da mercadoria, do dinheiro, do discurso), o artista 

introduz não somente um desvio nesses fluxos como, também, recoloca um novo 

fluxo no circuito, o que provoca  repensar a lógica corrente das coisas e 

desestabiliza o habitual reconhecido. Nesse território o artista manipula o par objeto-

palavra e age como um garimpeiro que “vive de procurar o que não perdeu”.21 

Assim, jogando com paradoxos, produziu um dinheiro que nada valia (Zero 
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Cruzeiro), uma espelho que é cego (Espelho Cego) um porta-bandeira que não 

exibia (Porta-Bandeira), o que parece não é (Volátil). Todos poderiam caber no 

pequeno estojo de Resposta, cuja frase “Não está aqui o que você procura” 

evidencia os contrassensos. Dessa forma, uma abordagem conceitual se faz na 

intencionalidade de “trabalhar na fronteira das coisas [...]”22.    

                                                 
1 Cildo costuma chamar seus desenhos de temática militar de “africanos”, conforme mencionou em entrevista. O 
termo se refere às semelhanças formais que possuem seus desenhos com a estética da arte africana que 
teve contato na adolescência, quando da exposição Arte da África Negra exibida no Instituto Central de Artes da 
Universidade de Brasília, entre 03 e 10 de dezembro de 1964. Entrevista concedida à Juliana Almonfrey. Rio de 
Janeiro, 26 de nov. 2008. 

2 Cildo Meireles. Sem título (c. 1965). Nanquim sobre papel. 48 x 65,2 cm. Coleção Cildo Meireles. CILDO 
Meireles: Algum desenho (1963-2005). Rio de Janeiro: Centro Cultural Banco do Brasil, 2005. p. 19. Catálogo de 
exposição. 

3 MEIRELES, Cildo. Inserções em Circuitos Ideológicos. In: COTRIM, Cecília; FERREIRA, Glória. (Org.) Escritos 
de artistas: anos 60/70 seleção e comentários. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. p. 265. 

4 Texto de Cildo Meireles. In: CAMERON, D; MOSQUERA, G.; HERKENHOFF, P.; Cildo Meireles. Tradução Len 
Berg; São Paulo: Cosac & Naify, 2000. p. 109. 

5 Inserções em Circuitos Ideológicos (1970). In: MEIRELES, Cildo. Cildo Meireles. Texto de Ronaldo Brito, 
Eudoro Augusto Macieira de Souza. Rio de Janeiro: Funarte, 1981. p. 24. (Arte brasileira contemporânea).   

6 BRITO, Ronaldo. Freqüência Imodulada. In: MEIRELES, Cildo. Cildo Meireles. Texto de Ronaldo Brito, Eudoro 
Augusto Macieira de Souza. Rio de Janeiro: Funarte, 1981. p. 24. (Arte brasileira contemporânea).  p. 9.    

7 RAMÍREZ, Mari Carmen. Táticas para viver da adversidade: O conceitualismo na América Latina. Disponível 
em: <http://www.eba.ufrj.br/ppgartesvisuais/revista/e15/MariCarmenRamirez.pdf. > Acesso em: 27 jul. 2009. p. 
192.  

8 CAMNITZER L..; FAVER J.; WEISS R. “Foreword”. In: GLOBAL CONCEPTUALISM: points of origin, 1950-
1980s. New York: The Queens Museum of Arte, 1999. Catálogo de exposição. p. 7. 

9 MEIRELES, Cildo: gramática do objeto. Direção Luiz Felipe Sá. Produção: Instituto Itaú Cultural. São Paulo: 
Instituto Itaú Cultural, 2000. 1 DVD. Coleção Encontros. 

10 Texto de Cildo Meireles. In: CAMERON, D; MOSQUERA, G.; HERKENHOFF, P.; Cildo Meireles. Tradução 
Len Berg; São Paulo: Cosac & Naify, 2000. p. 116. 

11 RAMÍREZ, Mari Carmen. Táticas para viver da adversidade: O conceitualismo na América Latina. Disponível 
em: <http://www.eba.ufrj.br/ppgartesvisuais/revista/e15/MariCarmenRamirez.pdf. > Acesso em: 27 jul. 2009.  p. 
187. 

12 Depoimento de Cildo Meireles a Felipe Scovino. Rio de Janeiro, 18 de junho de 2007. In: LIMA, Felipe Scovino 
Gomes. Táticas, posições e invenções: dispositivos para um circuito da ironia na arte contemporânea brasileira. 
2007. 300 f. Tese (Doutorado em Arte Visuais) - Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, Centro de 
Letras e Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. p. 194 e 195. 

13 CAMNITZER L..; FAVER J.; WEISS R. “Foreword”. In: GLOBAL CONCEPTUALISM: points of origin, 1950-
1980s. New York: The Queens Museum of Arte, 1999. Catálogo de exposição. p. 17. 

14 CAUQUELIN, Anne. Arte contemporânea: uma introdução. São Paulo: Martins, 2005. p. 102. 

15 WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus logico-filosophicus. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1996, p. 71. 
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16 GERHEIN, Fernando. Linguagens inventadas: palavra imagem objeto: formas de contágio. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar. (Arte +) p. 58 e 59. 

17 CAUQUELIN, Anne. Arte contemporânea: uma introdução. São Paulo: Martins, 2005. p. 102. 

18 CILDO, Meireles. Geografia do Brasil. Rio de Janeiro: Artviva, 2001. Catálogo de exposição.  p. 30. 

19 BRITO, Ronaldo. Freqüência Imodulada. In: MEIRELES, Cildo. Cildo Meireles. Texto de Ronaldo Brito, Eudoro 
Augusto Macieira de Souza. Rio de Janeiro: Funarte, 1981. (Arte brasileira contemporânea). p. 7. 

20 CILDO, Meireles: gramática do objeto / Instituto Arte na Escola: autoria de Christiane Coutinho e Erick Orloski; 
coordenação de Mirian Celete Martins e Gisa Picosque. – São Paulo: Instituto Arte na Escola, 2006.  p. 14. 

21 MORAIS, Frederico. Cildo Meireles fala sobre seu trabalho até agora: o artista vive como garimpeiro, vive de 
procurar o que ainda não perdeu. O Globo, Rio de janeiro, 16 de mar. 1977. p. [?] 

22 Cildo Meireles, In: CAMERON, D; MOSQUERA, G; HERKENHOFF, P. Cildo Meireles. São Paulo: Cosac & 
Naify, 2000, p.141. 
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