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Resumo
O presente artigo tem como tema a relação da obra de Cildo Meireles com o ambiente urbano. Partindo da 
obra Paulista / 97 (1997), trabalhamos com as noções de espaço público e transitoriedade para analisarmos 
a presença de elementos da urbanidade em alguns trabalhos do artista, seja em instalações apresentadas 
no ambiente convencional do museu ou galeria, seja em intervenções ou ações que se realizam em espaços 
abertos da cidade. O objetivo é refletir acerca da atuação do artista como interventor no meio urbano. Apesar 
de na trajetória artística de Cildo Meireles destacarem-se as suas instalações, frequentemente reapresentadas 
em suas mostras individuais, podemos observar também essa dimensão interventora, que não somente 
questiona as noções de espaço e tempo, mas as absorve, agindo no fluxo urbano. Desse modo, buscamos 
refletir sobre como algumas de suas obras interferem nos espaços abertos e circuitos externos aos museus e 
galerias, trabalhando as ideias de esfera pública e urbanidade. Com isso, abordamos ainda que brevemente as 
possibilidades de musealização, de produção de sentido e de construção de valor dessas obras.
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Abstract
This article deals with the relationship between Cildo Meireles’ (Rio de Janeiro, 1948) work and the urban 
environment. Taking Paulista / 97 (1997), a work of his, as a starting point, we consider the notions of public 
space and transience in order to investigate the presence of urban elements in some works by the artist, 
be it in installations displayed in the conventional setting of the museum or gallery or in interventions and 
actions that take place in the city’s open spaces. The goal is to reflect upon the artist’s intervening role in the 
urban environment. Even though Cildo Meireles’ artistic trajectory is marked by his installations–frequently 
brought back into display for his individual exhibitions–, it is also possible to perceive this measure of 
intervention, which not only questions the notions of space and time but also absorbs them, acting upon 
the urban flow. Thus, we seek to reflect upon their ways of interfering in open spaces and circuits external 
to that of museums and galleries by working with the ideas of public sphere and urban environment. 
Building upon this, we also consider briefly the possibilities in musealization, in production of meaning and 
in valuation concerning these works.
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A presença da arte no espaço citadino não é recente, podendo remontar à Antiguidade. 
Apesar disso, é somente em meados da década de 1960 que os artistas se voltam de maneira 
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mais imperativa para o espaço e para as relações que nele se desdobram. É um momento de 
“ruptura de linguagem, de profunda revisão na noção modernista de espaço e também de uma 
extraordinária ampliação do campo de interesse da arte” (SALZSTEIN, 2005, p. 17), possibilitando 
intervenções artísticas diversas no espaço externo aos museus.

Sylvia Furegatti (2007, p. 35) aponta que, ainda que algumas das manifestações 
artísticas inseridas no meio urbano naquele momento mantivessem semelhanças com alguns 
aspectos do modernismo na arte, “a renovação fica embasada na ligação ambientalizada, 
sensorial, que passa a ser atribuída aos projetos artísticos vinculados ao contexto do local no qual 
são inseridos”. Como Sônia Salzstein observa, o que se buscou foi a recriação da “dimensão da 
‘experiência’, no embate imediato com o espaço da vida” (SALZSTEIN, 2005, p. 20).

Tomando como ponto de partida Paulista / 97 (1997), de Cildo Meireles, que integra 
o acervo do Instituto Itaú Cultural, o presente artigo baseia-se em análise documental – tanto 
da obra quanto da exposição Diversidade da Escultura Contemporânea Brasileira, para a qual foi 
comissionada – e em revisão de literatura, para apresentar alguns trabalhos de Meireles que se 
realizam em espaços abertos da cidade, absorvendo essa dimensão da experiência no espaço da 
vida a que Salzstein (2005, p. 20) se refere. O objetivo, portanto, é refletir acerca da atuação do 
artista como interventor no meio urbano a partir de trabalhos que não somente questionam as 
noções de espaço e tempo, mas as absorvem, agindo no fluxo da cidade.  

É importante ressaltar, no entanto, que essa investigação não pretende abordar esses 
trabalhos de Meireles a partir de uma perspectiva limitante de intervenção urbana, segundo a 
qual as obras se realizariam somente em um ambiente específico, visto que o próprio artista 
acredita na autonomia de suas obras1. Do contrário, buscamos refletir sobre as diferentes formas 
de intervir nos espaços abertos e circuitos externos aos museus e galerias, trabalhando as ideias 
de esfera pública e urbanidade.

Rosalyn Deutsche (1996, p. 269, tradução nossa) aponta que “o modo como definimos 
espaço público está intimamente ligado ao que significa ser humano, a natureza da sociedade e 
o tipo de comunidade política que queremos”2, e o que todas essas ideias têm em comum é a 
promoção da “sobrevivência e ampliação da cultura democrática”3 (DEUTSCHE, 1996, p. 269, 
tradução nossa). A essa colocação de Deutsche está implícita a ideia de que a arte que é feita para 
um espaço público deve ser feita para a sociedade, promovendo a participação e a igualdade e 
gerando tensões (DEUTSCHE, 1996, p. 269-270).

1 Ver a reportagem “As portas da percepção de Cildo Meireles”, do jornal O Estado de S. Paulo (10 de agosto de 2014). 
Disponível em: <https://cultura.estadao.com.br/noticias/artes,as-portas-da-percepcao-de-cildo-meireles,1541778>. 
Acesso em: 10 jun. 2018.
2 No original: “How we define public space is intimately connected with ideas about what it means to be human, the 
nature of Society, and the kind of political community we want”.
3 No original: “(...) survival and extension of democratic culture”.
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Esse aspecto discursivo e participativo da arte no meio urbano também é abordado 
por Patricia Phillips (2000, p.192), que acredita que a dimensão pública depende mais de uma 
construção psicológica do que espacial. Para Phillips, uma obra de arte caracteriza-se como 
pública a partir de seu “envolvimento com as saturadas, cacofônicas interseções entre interesses 
pessoais, valores coletivos, questões sociais, acontecimentos políticos e padrões culturais mais 
amplos que constituem a vida cívica”4 (PHILLIPS, 2000, p. 192, tradução nossa).

Desse modo, o caráter público de uma obra de arte instalada em espaços externos aos 
museus e às galerias advém mais das relações que ela estabelece com o público do que de sua 
localização geográfica:

A arte pública intervém no espaço urbano, redefinindo-o, estabelecendo 
relações com/entre a arquitetura, o urbanismo e as situações socioeconômicas 
conflituosas. Assim, a intervenção atua, seja ela temporária ou de caráter mais 
duradouro, deixando marcas, registros, para além do espaço físico da cidade. A 
intervenção torna-se uma experiência no espaço urbano, problematizando as 
questões da cidade. (VALIO, 2018, p. 57)

É possível dizer, portanto, que a obra de arte que intervém no espaço urbano e assume 
uma dimensão pública não é necessariamente dependente de um lugar específico, mas sim que 
as questões que ela suscita estão estreitamente ligadas a um contexto e aos seus espectadores 
- que nos ambientes externos ao museu ou à galeria podem ser inadvertidos ou não. Nesse 
sentido, o terceiro paradigma5 de especificidade do local para a obra de arte descrito por Miwon 
Kwon (2002), o paradigma discursivo, nos ajuda a compreender essas intervenções públicas no 
espaço urbano. Segundo Kwon (2002, p. 29-30, tradução nossa), “a definição operativa de site foi 
transformada de uma localidade física – firmada, fixada, real – para um vetor discursivo – não-
firmado, fluido, virtual”6; isto é, transitório e baseado na experiência.

Tanto as afirmações de Deutsche e Philips com relação ao espaço público como as 
de Kwon acerca da compreensão de site7 nas últimas décadas, apontam para uma concepção de 
intervenção urbana focada mais nos problemas e relações que essa vertente enuncia do que na 
interferência física no espaço da cidade.

4 No original: “(...) its engagement with the congested, cacophonous intersections of personal interests, collective 
values, social issues, political events, and wider cultural patterns that mark out our civic life”.
5 Miwon Kwon (2002, p. 3), ao falar de uma “genealogia da especificidade do local” para a arte contemporânea a 
partir de década de 1960, descreve três paradigmas de compreensão do site que orientariam os trabalhos de arte 
site-specific: fenomenológico, social/institucional e discursivo.
6 No original: “(...) the operative definition of site has been transformedfrom a physical location – grounded, fixed, 
actual – to a discursive vector – ungrounded, fluid, virtual”.
7 Anne Cauquelin define o site a partir da uma relação entre espaço, objeto e espectador: “encontramos três sortes 
de espaços: o espaço abstrato, oriundo da geometria, o espaço concreto, da memória e dos rastros, isto é, o lugar e, 
finalmente, um espaço híbrido que ressai aos dois precedentes e que nomeamos ‘site’” (Cauquelin apud HUCHET, 
2012, p. 160).
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Paulista / 97 e outras intervenções de Cildo Meireles no meio urbano

No ano de 1997, o Instituto Itaú Cultural - juntamente com o Ministério da Cultura, no 
âmbito do Encontro Nacional de Cultura daquele ano -, realizou na cidade de São Paulo a exposição 
Diversidade da Escultura Contemporânea Brasileira, que integrava a mostra Tridimensionalidade na 
Arte Brasileira do Século XX, organizada para marcar a inauguração do setor “tridimensionalidade”, 
do banco de dados da instituição. De acordo com Ricardo Ribenboim (1999), curador da mostra 
e diretor superintendente da instituição à época, devido à grande transformação sofrida pela 
modalidade artística conhecida como “escultura” a partir da década de 1960, não era possível 
falar de “escultura no Brasil” sem se deparar com trabalhos que não mais correspondiam à sua 
definição tradicional: “a antiga designação não mais abarca a pluralidade de experiências, que ora 
se referem à tradicional, ora a retraduzem, ora manifestam outros modos de inscrever formas e 
gestos no espaço” (RIBENBOIM, 1999).

Para Diversidade da Escultura Contemporânea Brasileira, o Itaú Cultural selecionou 
19 artistas para proporem obras para ocuparem o espaço da Avenida Paulista durante 25 dias 
do mês de novembro daquele ano. Além dos trabalhos tridimensionais – que incluíam tanto 
esculturas quanto instalações -, havia ainda a performance 100 redes e tralhas (1997), de Tunga, 
a obra multimídia Super-Herói Night and Day (1997), de Regina Silveira, e a intervenção Paulista 
/ 97 (1997), de Cildo Meireles. O conjunto de obras era, portanto, constituído por manifestações 
artísticas diversas, em diferentes níveis de interação com a esfera e o espaço públicos. 

Com Paulista / 97, Meireles propôs incrustar cem parafusos de ouro nas pedras 
portuguesas da calçada, em cinquenta pontos distribuídos ao longo da avenida (cinquenta em 
pedras brancas e cinquenta em pedras pretas), intervindo no meio urbano. Além do valor simbólico 
da presença do ouro na avenida, importante centro financeiro brasileiro, a obra atraía a atenção 
dos transeuntes para o chão, em uma referência ao tempo acelerado dos grandes centros urbanos:

O trabalho busca associar o substrato simbólico que a avenida evoca, em última 
instância o valor pecuniário, a essa coisa anódina e tão importante que é o chão 
que você pisa. Depois que o trabalho foi divulgado na imprensa, era interessante 
perceber muitas pessoas olhando para o chão em plena avenida Paulista; 
estavam procurando as pedras, mas, sobretudo, olhavam, realmente, para as 
calçadas. (Meireles apud HERKENHOFF, 2001, p. 48)

Tal afirmação de Meireles nos remete às reflexões de Michel de Certeau (1994) sobre 
as práticas do espaço e a presença dos transeuntes. Segundo Certeau (1994, p. 176), os passos 
dados pelos pedestres moldariam espaços, de forma que “o ato de caminhar parece portanto 
encontrar uma primeira definição como espaço de enunciação”. Logo, o ato de caminhar na cidade 
articula e expõe pluralidades.
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A caminhada afirma, lança suspeita, arrisca, transgride, respeita etc., as 
trajetórias que “fala”. Todas as modalidades entram aí em jogo, mudando a 
cada passo, e repartidas em proporções, em sucessões, e com intensidades 
que variam conforme os momentos, os percursos, os caminhantes. Indefinida 
diversidade dessas operações enunciadoras. Não seria portanto possível reduzi-
las ao seu traçado gráfico. (CERTEAU, 1994, p. 179)

Se tomarmos essas colocações de Certeau e pensarmos acerca dos múltiplos trajetos 
realizados diariamente pelos pedestres na Avenida Paulista, podemos supor que, ao relacionar a 
arte aos usos do espaço público e, principalmente, ao chão da cidade, Meireles cria não apenas 
possibilidades de apreensão diversas, mas produz os mais variados enunciados, promovendo a 
criação de novos sentidos para a obra constantemente, junto às caminhadas dos transeuntes 
no centro financeiro.

Ao fim dos 25 dias da exposição, as pedras que ainda possuíam parafusos foram 
removidas e acervadas pelo Itaú Cultural, passando a integrar a sua coleção e assumindo um novo 
significado, diferente daquele que desempenhava no espaço da avenida em sua relação com os 
pedestres, muitas vezes espectadores desavisados.

Figura 1: As pedras portuguesas com parafusos de ouro incrustados que constituem a obra Paulista / 97 (1997). 
Fonte: HERKENHOFF, 2001, p. 49.

A relação que Paulista / 97 estabelece com a cidade e seus movimentos se aproxima, 
de certo modo, daquela proporcionada pela série Inserções em Circuitos Ideológicos (1970-), uma 
vez que a partir da utilização de objetos cotidianos presentes nos grandes centros urbanos – tanto 
as garrafas de refrigerante, no Projeto Coca-Cola, quanto as notas de dinheiro, no Projeto Cédula 
-, ele intervém nos sistemas de circulação, questionando seus mecanismos de valor (FUREGATTI, 
2007, p. 123). Na compreensão do artista, esses trabalhos constituem-se como uma espécie de 
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“grafite móvel” (FUREGATTI, 2007, p. 124), de modo que poderíamos interpretá-los como uma 
forma de intervenção urbana. Logo, Inserções em Circuitos Ideológicos, assim como Paulista / 97, 
se apresenta e se realiza nas atividades rotineiras das cidades.

Sylvia Furegatti (2007, p. 124-125) nos demonstra que, ao reinserir em um ambiente 
museológico esses projetos de Meireles que nascem de uma condição espacial, urbana e política, 
o caráter discursivo iniciado no espaço público aberto fica ainda mais evidente. Com relação à 
Inserções em Circuitos Ideológicos, Meireles afirma:

A sequência de garrafas em foto ou exposta no museu não é um trabalho; é uma 
relíquia, uma referência. O trabalho só existe enquanto estiver sendo feito. O seu 
lugar é um pouco o do terceiro malabar na mão do malabarista. Está ali num 
processo de passagem. (MEIRELES apud HERKENHOFF, 2001, p. 58)

Essa declaração de Meireles evidencia a importância do espaço público e do fluxo 
urbano para a realização da obra, indo ao encontro da definição proposta por Deutsche acerca da 
arte pública, uma vez que intervém no campo social, gerando tensões e atingindo uma larga escala.

Figura 2: Inserções em Circuitos Ideológicos – Projeto Coca-Cola (1970). 
Fonte: HERKENHOFF, 2001, p. 59.

Não são apenas os trabalhos que se realizam no ambiente aberto e público que 
colocam em questão a espacialidade e a urbanidade, como é o caso, por exemplo, da instalação 
Através (1983-1989). Apesar de apresentada no interior da galeria, a obra introduz “no âmbito 
institucional metáforas que instigam a tomada de consciência das relações espaço-tempo na arte 
que (...) seguem enlaçadas ao viver” (INTERLENGHI, 2016, p. 43). 
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Figura 3: Através (1983-1989). 
Fonte: MATOS; WISNIK, 2017, p. 115.

Em um outro exemplo, temos a relação da obra Arte Física: Caixas de Brasília / clareira 
(1969), originada de uma ação, com o espaço externo ao museu. Em um terreno às margens 
do Lago Paranoá, em Brasília, Meireles delimitou uma área e, em seu interior, capinou o mato 
e o incinerou, abrindo uma clareira. Em seguida, reuniu resíduos da ação no interior das caixas, 
enterrando uma delas no local, enquanto as outras duas passaram a integrar a obra. No espaço 
da galeria é apresentado um conjunto de objetos que remetem à ação e que constituem a obra: 
fotografias, o mapa da cidade com o local de realização destacado e as caixas contendo a terra 
e as cinzas coletadas. Com isso, a obra faz referência a um local, sem buscar reconstitui-lo no 
interior do museu (HERKENHOFF, 2001, p. 44). 



259

Anais do Seminário Internacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual: Fabricações e Acidentes Visuais. Goiânia, GO: 2018.

Figura 4: Arte Física - Caixas de Brasília / clareira (1969). 
Fonte: HERKENHOFF, 2001, p. 45. 

Esse movimento entre o interior e o exterior propiciado por Arte Física: Caixas de 
Brasília / clareira se assemelha, de certo modo, àquele dos non-sites do artista norte-americano 
Robert Smithson. Os non-sites seriam “ao mesmo tempo uma obra de arte elaborada para ser 
exposta em uma instituição e um conjunto de peças documentais descrevendo ou referindo-se a 
um lugar, o site, que lhe é exterior”8 (PAQUET, 2010, p. 111, tradução nossa). Smithson conferia 
a esses documentos o mesmo valor de obra da intervenção no espaço, evitando “apresentar o 
non-site como informação ‘secundária’”9 (PAQUET, 2010, p.117, tradução nossa). Dessa forma, 
buscava promover a relação entre o espaço dos museus e o mundo exterior a eles.

Já a obra Viagem ao centro do céu e da terra (2002) é uma intervenção realizada em 
Orto de’ Pecci, nos arredores de Siena, na Itália, e comissionada pelo Progetto per Arte all’Arte: 
Arte, Arquitettura e Paesaggio. Na ocasião, Cildo Meireles propôs enterrar no solo uma escada 
vertical de metal com 30m de altura, “como que a interligar dois infinitos: um celeste, outro 
subterrâneo” (INTERLENGHI, 2016, p. 43). 

Durante o período de instalação da obra, uma nascente brotou, sendo integrada à obra, 
que foi erguida, então, a partir de um poço (INTERLENGHI, 2016, p. 43). Essa apropriação realizada 

8 No original: “(...) tout à la fois une oeuvre d’art élaborée pour être exposée em institution et um ensemble de pièces 
documentaires décrivant ou référent à um lieu, le site, qui lui est extérieur”. 
9 No original: “(...) présenter le non-site comme de l’information ‘secondaire’”.



260

Anais do Seminário Internacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual: Fabricações e Acidentes Visuais. Goiânia, GO: 2018.

pelo artista torna ainda mais marcante a relação da obra não somente com o espaço físico na qual 
está localizada, mas com a história da cidade e movimentos daquela sociedade: a interseção entre 
a parte da obra que se projeta para o céu e a que adentra o solo, “marca poeticamente o encontro 
de dois eixos temporais – o passado histórico, em que houve escassez de água em Siena, e o futuro 
apontado pelo centro universitário em que se transformou” (INTERLENGHI, 2016, p. 44).

Figura 5: Intervenção Viagem ao Centro do Céu e da Terra (2002), em Siena, na Itália. 
Fonte: MATOS; WISNIK, 2017, p. 150.

Nesse sentido, a obra Viagem ao centro do céu e da terra se aproxima de Paulista / 
97 não somente pelo fato de que elas intervêm fisicamente no espaço urbano, mas ambas fazem 
referência aos aspectos históricos e sociais do local no qual estão inseridas. Dessa forma, absorvem 
essa dimensão memorial e produzem sentidos tanto para o espectador inadvertido quanto para 
o público que vai até o local com o intuito de ver a obra e as frui como parte de um conjunto 
expositivo, o que é o caso tanto do Arte all’Arte, que a cada edição comissionava alguns artistas 
para produzirem obras para diferentes localidades na província de Siena, quanto do Diversidades 
da Escultura Brasileira, que naquele mês exibiu 19 obras ao longo da Avenida Paulista.

Luiza Interlenghi (2016, p. 43) explica que, no caso de Viagem ao centro do céu e da 
terra, a formação do poço de água que antes não existia no local e a sua relação com a obra de 
arte, “repercutiu no entorno da escultura e o Orto de’ Pecci foi sendo ocupado como praça, lugar de 
encontros que se contrapõem à aceleração do tempo própria das demandas da produtividade de 
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consumo”. De modo semelhante, Paulista / 97 fez com que os pedestres que circulam pelo centro 
financeiro de uma das maiores metrópoles do continente passassem a olhar para as calçadas, 
para o chão em que pisam, promovendo, ainda que por um breve momento, a suspenção do 
tempo acelerado das grandes metrópoles.

Em suma, os trabalhos de Cildo Meireles aqui apresentados e brevemente analisados 
acabaram por evidenciar mais do que a atuação do artista como interventor no meio urbano. Eles 
demonstraram que Meireles, ao realizar essas intervenções, atua no espaço público, promovendo 
a participação e gerando tensões. 
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