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RESUMO: Este artigo pretende relatar e colocar em discussão a curadoria que realizei para 
a exposição “Cálculo da Expressão: Oswaldo Goeldi, Lasar Segall, Iberê Camargo”. 
Inaugurada em dezembro de 2009 no Museu Iberê Camargo, em Porto Alegre, onde 
permaneceu até março de 2010, foi remontada, em versão reduzida, no Museu Lasar 
Segall, em São Paulo, de abril a julho de 2010. A mostra contou com a edição de catálogo, 
folheto e material educativo, além de mesa-redonda e palestra. O que me interessa ao 
levantar as questões conceituais, práticas, críticas e culturais envolvidas no trabalho da 
curadoria é perceber como este se oferece como um modelo de compreensão crítica e 
histórica da arte, cujo ponto de partida é o embate direto e atual com os objetos. 
 
Palavras-chave: Curadoria, Arte expressiva, Gravura, Oswaldo Goeldi, Lasar Segall, Iberê 
Camargo  
 
 
ABSTRACT: This article intends to describe and put into debate the curatorship for the 
exhibition "Calculated Expression: Oswaldo Goeldi, Lasar Segall, Iberê Camargo", open from 
December 2009 to March 2010 in Iberê Camargo Museum, Porto Alegre, and reassembled, 
in reduced version, in Lasar Segall Museum, São Paulo, from April to July 2010. The show 
included the publication of catalog, brochure and educational material, as well as a round 
table and a lecture. What interests me lifting the conceptual issues, practices, and cultural 
criticism involved in curatorial work is to understand how this could be seen as a model of 
critical and historical understanding of art, which starting point is the direct and current clash 
with objects .  
 
Keywords: Curatorship, expressive art, engraving, Oswaldo Goeldi, Lasar Segall, Iberê 
Camargo 
 
 

Ao receber o convite da Fundação Iberê Camargo para elaborar o projeto curatorial 

de uma mostra de gravuras de Oswaldo Goeldi, Lasar Segall e Iberê Camargo, 

sabia que tinha um grande desafio pela frente. A começar pela própria aproximação 

dos três artistas. O que, de imediato, parecia uni-los – o vínculo amplo e um tanto 

vago com a questão da arte expressionista – acabou por se revelar mais um 

elemento complicador. Apenas Segall teria participado, ainda que de maneira um 

tanto lateral e breve do que se convencionou chamar de movimento expressionista, 

tendência que se desenvolve especialmente na Alemanha do início do século XX. 

Goeldi, em sua formação européia, participa ainda mais lateralmente deste, sofrendo 

a influência de uma vertente mais imaginativa e visionária do Expressionismo em 

sua difusão por países de língua germânica. No caso de Iberê, a situação ainda 
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piora, pois se acrescenta o fato de ser de outra geração, de pertencer ao mundo 

contemporâneo que desacreditava nas próprias idéias de subjetividade ou 

interioridade. Portanto, a rigor, só poderíamos reuni-los sob esse rótulo, se 

adotássemos uma visão ampla de expressionismo, tomando-o como uma das 

vertentes da tendência mais vasta de compreensão da arte como expressão. 

Mas tomar o Expressionismo em sentido tão lato poderia, no lugar de nos ajudar, 

atrapalhar, já que a partir dos anos 20 / 30 do século passado, a ideia de expressão 

se tornou corrente no discurso histórico artístico, sendo tomada como uma espécie 

geral de missão do artista e da arte como um todo. Desde o Romantismo, no início 

dos oitocentos, os artistas procuravam inserir no seu trabalho plástico um elemento 

pessoal e original, certa maneira de perceber o mundo. Com o Impressionismo isso 

se acirra, pois o que importava não era mais a representação da natureza objetiva, 

mas uma determinada maneira de ver o mundo, imerso em fenômenos cromáticos e 

atmosféricos. As ninféias de Monet, as árvores de Van Gogh, as montanhas de 

Cézanne, o Taiti de Gauguin falam de uma experiência única e original do artista. 

Assim, como chama a atenção o artista e historiador da arte Julian Bell, “expressão” 

passou a ser compreendida na modernidade como substituto da antiga tarefa central 

da arte de “representação pictórica” (ou simplesmente imitação da realidade), sendo 

compreendida em geral como “expressão pessoal”.1  

O que viria a valer não apenas para as obras de arte moderna, mas para toda a arte 

produzida: a própria noção de estilo, que se torna central para a história da arte no 

século XX, surge como uma ampliação para o campo coletivo da própria 

expressividade pessoal. Passamos a olhar para a arte do passado a partir da idéia 

de expressão: os estilos expressam os conteúdos históricos, sociais, políticos, 

religiosos de uma dada cultura, sociedade ou período. Nesse sentido, a visão 

ampliada de expressão podia nos levar a um impasse crítico. Era preciso que a 

nossa concepção fosse suficientemente lata, para que pudéssemos buscar o fio que 

reúne os três artistas, mas também suficientemente específica para permitir uma 

análise relevante dos seus trabalhos plásticos.  

Busquei resolver esse impasse lidando com a expressão como um princípio 

operativo e construtivo. Foi quando cunhei o termo “cálculo da expressão”, que 
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adotei como título da mostra. Certamente não queria que este fosse compreendido 

apenas como uma fórmula mais ou menos interessante, um oximoro mais ou menos 

esperto. Até porque, para mim, essa articulação entre cálculo formal, procedimento 

técnico (no caso, a artesania envolvida na produção da gravura) e conteúdo 

expressivo era central na escolha das obras e diálogos entre elas. 

No lugar de compreender a expressão como uma tendência geral da expressividade 

pessoal do artista em suas obras ou da manifestação de um conteúdo expressivo 

específico (psicológico, social, cultural, histórico), deveria ser percebida como uma 

estratégia operativa, envolvendo um elaborado cálculo para a sua concretização. 

Minha proposta foi deixar de pensar na expressão como o resultado direto da 

manifestação subjetiva do artista ou do mundo em que vive para entendê-la como 

um pressuposto da própria linguagem da arte (e, no caso, da gravura): a construção 

complexa de um objeto cuja qualidade expressiva advém de escolhas poéticas, 

formais, técnicas, gestuais muito precisas e calculadas.  

Afinal, como já advertira a filósofa Hannah Arendt, não há categoria mais não-

artística do que “expressão”, uma vez que não há nada menos comunicável do que 

o sentimento pessoal, a dor de cada um. Assim, o cálculo da expressão se tornava 

central para compreender o processo de construção da forma expressiva, pelo qual 

o artista retira de sua obra toda alusão circunstancial, todo caráter particular do 

afeto, oferecendo-nos uma obra capaz de comunicar o sentimento como experiência 

antropológica básica. Apenas assim a dor e a morte se tornam vivências 

compartilháveis ou comunicáveis. 

Foi nesse espaço intermediário e fraturado entre procedimento artesanal, processos 

de formalização e poética expressiva que busquei olhar as obras de Goeldi, Segall e 

Iberê e selecioná-las para a mostra. A rude economia de meios de Goeldi, a 

formalização erudita de Segall, a concentração e a intensidade dramática de Iberê 

seriam manifestações desse “cálculo da expressão”. Ou seja: cada gravura exigiria 

um cálculo preciso dos efeitos expressivos, de maneira a recusar vínculos literários 

ou psicológicos e a ostentar uma efetiva potência visual. Isso deveria nos permitir 

requalificar as noções de “expressão” e de “expressionismo”, tratando-as não como 
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um movimento histórico ou uma direção estética e sim como um problema plástico, 

envolvido com os meios técnicos da própria gravura. 

A partir daí, o desafio que se colocava era o de selecionar as obras dos três artistas, 

de maneira a pensar em diálogos poéticos que fossem suficientemente potentes 

para permitir aproximações consistentes, mas que, por outro lado, não impedissem a 

percepção das suas particularidades. Além disso, mesmo que pudesse incluir – 

como acabei fazendo efetivamente – obras mais pontuais, circunstanciais, achei que 

devia, por dever de ofício, apresentar um conjunto significativo de cada um dos 

artistas. Afinal, as ocasiões para se ver a produção gráfica de Goeldi, Segall e Iberê 

são raras e esparsas. Especialmente no caso de Goeldi, cujos trabalhos encontram-

se dispersos em coleções públicas e particulares. 

Sendo assim, meu objetivo foi selecionar gravuras que em seu conjunto pudessem 

sintetizar as questões centrais de cada um dos artistas, ao mesmo tempo em que 

permitissem tornar visíveis os elos que os unia, seja no campo temático, seja no 

campo formal, seja no campo da produção de sentido. É certo que temos que 

contar, no trabalho de curadoria, com alguns limites bem objetivos. Um deles, 

colocado desde o convite para a realização da mostra, foi o de trabalhar com o 

acervo de poucas instituições, de maneira a tornar viável a produção da exposição 

(empréstimo, seguro, transporte, colocação em molduras, viagem de courriers etc.). 

No caso de Segall e Iberê, isso não chegou a constituir problema, já que o Museu 

Lasar Segall, em São Paulo, e a Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre, reúnem 

praticamente toda a produção em gravura desses artistas. Com Goeldi, a situação 

não é assim tão propícia. Suas obras encontram-se espalhadas, muitas delas em 

coleções particulares. Decidi trabalhar com os acervos da Fundação Biblioteca 

Nacional e do Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, instituições que 

possuem um rico conjunto de obras do artista, incluindo matrizes e livros ilustrados, 

muitas das quais doadas por Beatriz Reynal, grande amiga de Goeldi, que se 

responsabilizou por seu acervo após a morte do artista. 
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Uma vez equacionado esse problema de escolher um grupo reduzido de instituições, 

outros começaram a aparecer. Na coleção da Biblioteca Nacional e do Museu 

Nacional de Belas Artes, havia um conjunto extenso de impressões póstumas, 

supervisionadas pela própria Beatriz Reynal a partir das matrizes que herdou de 

Goeldi. Como me interessava, muito particularmente, a questão do cálculo formal e 

poético, evitei sempre que possível incluir na lista de obras selecionadas essas 

impressões póstumas. Goeldi tinha um procedimento muito peculiar de impressão, 

no qual a artesania ganhava uma potência imediatamente expressiva. Também 

trabalhava com séries muito pequenas, o que só destacava a qualidade quase única 

de suas obras. Além disso, não são poucas as xilogravuras que aparecem 

assinadas em direções invertidas. Após a impressão no fino e transparente papel 

japonês, Goeldi decidia se iria apresentá-la como o inverso da matriz ou na mesma 

direção desta. Outros procedimentos enfatizam o cuidado técnico com que realizava 

cada trabalho: o uso de uma mesma matriz para diferentes cores, a colocação de 

papel colorido por trás da gravura, a apropriação, seja no momento da incisão, seja 

na impressão, das marcas da madeira, incorporando-as à obra final.  

Tudo isso me fez utilizar o mínimo possível de impressões póstumas de Goeldi. Mas 

não o fiz por fetiche ou para reforçar os mitos românticos do artista solitário e 

marginal ou da obra única e original. Até porque esse problema sequer se colocava 

para Segall ou para Iberê. Enquanto o primeiro recomendava o uso de muito tinta, 

de maneira a criar uma superfície de preto mais densa e uniforme em suas xilos, 

explorando os contrastes com o branco do papel, dentro da tradição da moderna 

xilogravura expressionista, o segundo valia-se, na realização de suas gravuras em 

metal, do trabalho de um impressor. O fato de Eduardo Haesbaert, impressor de 

Iberê, ser o atual Coordenador da Equipe de Acervo da Fundação Iberê Camargo, 

permitiu inclusive que fossem selecionadas obras a partir das matrizes, impressas 

especialmente para a mostra. Assim, pudemos exibir algumas gravuras iniciais do 

artista, com nítidos vínculos ao universo temático expressivo de Goeldi e Segall, da 

qual não dispúnhamos de cópia impressa no acervo da Fundação. O que importava, 

portanto, não era a assinatura do artista como garantia do valor, e sim lidar com os 

problemas técnicos e formais que cada obra nos trazia.  
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Após a seleção das obras, era necessário criar um roteiro da mostra, a partir de 

conjuntos específicos de trabalhos, dispondo-os nas salas do Museu Iberê Camargo. 

Minha ideia era reunir, em todos os módulos, obras dos três artistas, recusando a 

possibilidade de criar salas separadas para cada um. Afinal, todo o interesse da 

mostra parecia residir no estabelecimento de relações de proximidade e 

distanciamento entre eles, o que só seria possível pela apresentação conjunta de 

suas obras. Isto trouxe novos dilemas. A começar pela diversidade técnica e de 

escala das gravuras. As xilos de Goeldi, especialmente em sua fase inicial, são 

pequenas. Já as litografias e gravuras em metal de Segall ou os trabalhos mais 

recentes de Iberê eram bem maiores. Como fazer para que todas as imagens 

pudessem funcionar juntas e, ao mesmo tempo, respeitar o tipo de atenção 

requerida por cada uma delas?  

A complicar esse problema estava o próprio espaço físico do Museu Iberê Camargo, 

com seu interior integralmente branco, suas aberturas em todos os andares para o 

espaço vazado central, suas rampas, suas janelas para a paisagem, sua 

monumentalidade.  A exposição precisava, por um lado, preencher aquele grande 

vazio branco, criar zonas de interesse e imantar a atenção do público. Mas só 

poderia fazê-lo se, paradoxalmente, se submetesse à própria dinâmica de sua 

intensa poesia espacial, buscando pontos de contato e relações de afinidade. Foi 

assim que comecei a pensar a distribuição dos módulos da exposição. As gravuras 

de paisagens urbanas – os terrenos baldios de Goeldi, os vazios estruturantes de 

Segall, os cantos desolados de Iberê –, por exemplo, deveriam dialogar com os 

ângulos agudos de algumas das salas do Museu. Em outras salas, mais estreitas, 

marcadas pela presença de uma grande parede linear, visível das rampas de 

descida e subida, optei por criar um ritmo regular entre obras de certo tema. Em um 

desses casos, as várias mulheres do Mangue de Segall, próximas a outras de 

Goeldi e Iberê, foram dispostas de maneira a dar origem a uma visibilidade um tanto 

cinematográfica – imagens em movimento.  

Também as pequenas salas do monta-carga, cuja espacialidade é em tudo diversa 

do restante do museu, foram aproveitadas, criando-se dois pequenos gabinetes. Um 

deles abrigava alguns diálogos mais pontuais entre obras dos artistas e trabalhos 
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especialmente dedicados ao tema da solidão e do desamparo, em suas diferentes 

figurações, o que exigia uma percepção mais aproximada e uma leitura mais 

intimista. Em outro, foram construídas vitrines e grandes painéis de acrílico para 

expor matrizes, provas de estado, versões diferentes para a mesma gravura, 

experimentos técnicos e poéticos. A opção por uma museografia distinta da utilizada 

na exposição contribuiu para que a sala adquirisse um peculiar interesse didático. E 

o próprio setor educativo do Museu relatou o papel destacado da sala nas atividades 

desenvolvidas seja com escolares, seja com o público visitante do museu em geral. 

Outros diálogos entre espaço arquitetônico e obras expostas foram se construindo 

no instante mesmo da distribuição destas. Um grande pano de vidro, que dá para a 

mata atrás do Museu, reduzia as possibilidades de exibição de trabalhos naquela 

parede. Entretanto, para os efeitos específicos da mostra, a abertura elevada para a 

paisagem funcionou positivamente quando se decidiu pendurar sob ela algumas 

pequenas, mas potentes, xilos de Goeldi, cujo tema era a paisagem urbana. A luz 

que vinha de trás pareceu acentuar o sentido de corte-luz, característico das 

gravuras do artista. Também a utilização de vitrines para a exibição dos livros e 

álbuns ilustrados pelos artistas, para além de acrescentar um dado novo à 

exposição, contribuiu para o estabelecimento de nova forma de circulação na sala, 

criando outros ângulos de percepção das próprias gravuras penduradas.  

Esse relato das questões curatoriais implicadas na realização da mostra “Cálculo da 

Expressão: Oswaldo Goeldi, Lasar Segall, Iberê Camargo” tem um interesse muito 

peculiar: frisar como a curadoria teve efeitos diretos na compreensão histórica da 

obra desses três artistas, bem como da arte chamada de expressionista ou 

expressiva. A concepção de expressão como conceito operativo, os diferentes 

problemas práticos envolvidos na produção e montagem da mostra e a exibição de 

suas obras em conjunto serviram para a proposição de uma nova qualificação 

histórica e cultural para seus trabalhos, exigindo-me que lidasse diretamente com a 

forma como cada um dos artistas cria uma narrativa com expressividade própria. Ou 

seja: a curadoria assumiu o papel de paradigma da própria história da arte, uma vez 

que se apresentou como um embate direto, físico mesmo, com as obras, a partir do 

qual se ergueu uma compreensão crítica. 
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Vejamos, em primeiro lugar, como isso se processou no caso de Segall. Seu 

aprendizado da gravura se deu dentro do contexto amplo do Expressionismo 

germânico, desenvolvendo as técnicas e os temas diretamente relacionados a este 

movimento. Apesar de sua obra mais conhecida ser a pintura, é possível perceber 

como a gravura funcionava no quadro geral de sua obra como meio particularmente 

propício à experiência de ponta de sua pesquisa plástica e da construção de seu 

vocabulário expressionista. Bons exemplos da qualidade inovadora de suas 

gravuras são as litografias que fez a partir do conto Uma dócil criatura de 

Dostoievski (1917-18). Por um lado, há o compromisso de Segall com o repertório 

temático expressionista, advindo de fontes literárias e cultas. Dostoievski teve 

grande repercussão entre os membros do expressionismo germânico, que 

apreciavam a sua densidade psicológica, a sua religiosidade e a defesa de uma 

ressurreição espiritual do homem. Nesse conto, Dostoievski reproduz o monólogo 

solitário do viúvo de uma suicida. Dono de uma casa de penhores, o narrador 

conhece sua noiva ainda adolescente (tinha apenas 16 anos quando veio penhorar 

seus pobres pertences) e decide livrá-la de um destino de miséria (órfã, criada por 

tias perturbadas, ia ser vendida a um pretendente mais velho). Mas não o faz por 

amor ou por desejo sexual e sim pela vontade de se vingar de uma sociedade que o 

via como um agiota com um passado comprometedor (fora expulso do regimento por 

não defender a honra em situação pública). O amor com que a jovem se entregava 

ao homem era sempre repelido pelo orgulho dominador do marido, dando origem a 

uma relação infeliz e agressiva em que a pobre órfã é conduzida ao ódio, à aversão 

e ao desespero fatal.  

Nas litografias de Segall, a depuração formal, as formas quase abstratas, as linhas 

agudas, a concentração na expressividade dos rostos, a presença estruturante do 

vazio – tudo nos remete à tensão psíquica do conto original. Na prancha Leito de 

morte, a mesma linha que desenha as pernas da figura morta é a que limita o ombro 

do homem à frente. A narrativa é sucinta e quase abstrata. Não há alusões 

circunstanciais, nem mesmo referências diretas a cenas mais reconhecíveis do texto 

no qual se inspiram. Mas certamente ecoam aí as palavras finais do narrador de 

Dostoievski, no instante em que o mundo todo se transformou na imagem de seu 

próprio sofrimento: “Oh! Natureza! O homem está sozinho na terra – é essa a 
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calamidade (...) Tudo está morto, e em todo lugar – nada senão cadáveres. Somente 

homens e, em volta deles, silêncio – eis o que é a terra”.  

Mas Segall não ilustra, no sentido tradicional, esse conto. Até a sua opção de editar 

o seu “Uma dócil criatura” como álbum de pranchas soltas, sem o acompanhamento 

do texto, com apresentação crítica de Will Grohmann, mostra que o artista buscava 

alcançar em suas gravuras uma peculiar narratividade expressiva. A intensidade 

gráfica e a dramaticidade de suas gravuras nos fazem ver a compreensão de Segall 

acerca dessa expressividade de suas obras: tratava-se da construção de uma nova 

linguagem da imagem que conquistava a sua própria eloqüência. A depuração 

formal se mostra, portanto, essencial para que essa narratividade se efetive. Suas 

gravuras não cedem ao tom melodramático do literato. Apresentam o suicídio de 

maneira direta e seca, breve e intensa, sem necessidade de uma compreensão mais 

psicológica ou individualizada.  

Mais tarde, após chegar ao Brasil, Segall parece sustentar a função diretiva da 

gravura, que lhe possibilita, ao mesmo tempo, um relevante espaço de 

experimentação plástica e um meio capaz de apontar a direção de toda a sua obra 

que veio a ser chamada de “brasileira”. As séries de gravura que faz a partir dos 

desenhos de emigrantes ou das prostitutas do Mangue, no Rio de Janeiro, 

sintetizam as duas faces de sua experiência no país: o desenraizamento e o contato 

com uma cultura diferente e inédita. Importa notar como a gravura lhe permitia 

retrabalhar esses temas, de maneira a, simultaneamente, torná-los mais próximos 

(no sentido da experiência íntima, pessoal, mnemônica) e mais distantes (enquanto 

fatos empíricos). Olhar novamente os desenhos que havia feito durante suas 

viagens ou na visita ao universo da prostituição carioca, recombinar figuras, 

cenários, situações na construção de suas cenas, fazia com que a imagem deixasse 

de surgir do contato direto com o real e passasse a vir já subjetivadas. Assim, seu 

traço tornava-se mais empático, sem cair nas armadilhas do realismo.  

Mas ainda havia o risco de Segall permanecer confinado nos limites da longa 

tradição literária, que havia convertido a viagem a países distantes em símbolo 

maior da experiência poética do deslocamento e do estranhamento. A solução para 

esse impasse, assim me parece, Segall vai encontrar em uma tradição que lhe era 



 
 

1557 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

pessoalmente cara: o ícone russo. O ícone católico é um retrato voltado à emoção 

do devoto. O ícone russo, de sua parte, pretende ser uma imagem destinada 

diretamente aos olhos de Deus, donde seu simbolismo algo hermético, no qual a 

narrativa está ausente, exigindo uma contemplação silenciosa. Diante de suas 

gravuras, o espectador não presencia uma cena que se desenrola, mas sim uma 

imagem que se comunica franca e imediatamente, manifestando o seu conteúdo 

expressivo de forma particularmente eloqüente. 

Na série de gravuras sobre emigrantes, vemos a relevância dessa conjugação de 

elo literário com o assunto e sentimento contemplativo do ícone. A maneira como 

Segall nos apresenta seus viajantes parece adotar como ponto de partida a 

qualidade icônica da imagem. Na xilogravura Emigrantes com lua (1926), ainda que 

formem um casal, homem e mulher se mantém nitidamente separados, cada qual 

numa vivência particular da solidão e do estranhamento. Segall retirara da imagem, 

escavando a matriz em madeira, o rosto de uma criança ao centro (existente na 

versão em ponta-seca), como se quisesse forçar ainda mais essa separação. O sol 

à direita, as linhas breves que traçam as cordas e o tombadilho, os caixotes de 

madeira sobre o convés são as únicas referências à situação da viagem. Mas a 

escassez de indicações ambientais não produz distanciamento ou estranheza, já 

que o sentido icônico das figuras nos faz imediatamente perceber a expressividade 

de seu sentimento.  

Quando se dedica ao universo da prostituição do Mangue, o aspecto icônico 

reaparece de forma muito especial na xilogravura Casa do Mangue (1929). Apesar 

de ser uma cena com várias figuras, estas surgem individualizadas, separadas por 

portas e janelas. Cada qual ocupa seu espaço específico, como em um retábulo 

medieval ou da tradição ortodoxa. Cortinas e persianas servem tanto para criar os 

nichos individualizados, quanto para ocultar parte das figuras, sustentando o clima 

dúbio de segredo e exposição da sensualidade. O olhar é solidário, porém exterior. 

O interesse de Segall pelo tema é, mais uma vez, de ordem poética. A sua obra 

requer um espectador acostumado com a identificação da prostituta à imagem 

mística do anjo decaído, da alma maltratada, do desamparo, da violência. 

Construído pela aspereza e pela depuração da linguagem da gravura, por contrastes 
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vigorosos de preto e branco, pela ausência do naturalismo descritivo, esse universo 

ganha em densidade material.  

O caráter icônico, portanto, funciona como um importante contraponto à origem 

ilustrativa do tema e da própria gravura expressionista. A peculiar combinação da 

imediaticidade e imobilidade do ícone com a narrativa de ordem romântica é central 

para a compreensão da concepção de Segall da expressividade da imagem. Pois ao 

compensar a cultura de sua superfície plástica com a emotividade religiosa, 

alcançava a universalidade necessária para o funcionamento de seu conteúdo 

expressivo (universalidade esta especialmente importante após sua vinda para o 

Brasil, diante de um novo quadro de referências físicas e simbólicas).  

Falemos, então, de Oswaldo Goeldi. Podemos perceber na obra desse artista, mais 

do que em Segall e Iberê, a centralidade do meio gráfico. Curiosamente, sua 

formação na Suíça, sob a influência ampla do expressionismo germânico, não 

incluiu o aprendizado da gravura, que só veio a acontecer no Rio de Janeiro, a partir 

de 1923. Na realidade, a gravura mostrou, de imediato, para o artista, sua potência 

expressiva. Goeldi admitiu ter encontrado nesta técnica a forma de disciplinar as 

divagações a que o seu desenho conduzia. Nos desenhos que fizera na Europa 

abundavam imagens de natureza violentamente simbólica e profundamente pessoal, 

capazes de revelar a face oculta e misteriosa do mundo que nos acostumamos a 

chamar de comum e real. Toda uma sorte de mistérios, símbolos heréticos, 

monstros e elementos demoníacos estavam prontos a emergir pelas frestas da 

aparência do mundo visível. No Brasil, entretanto, as imagens fabulosas convertiam-

se em realidade. Em carta ao amigo Kümmerly, artista suíço com quem iniciou sua 

formação, relatou seu assombro diante de sua cidade natal, que mal reconhecia, 

“com postes de luz enterrados até a metade na areia, urubu na rua, móveis na 

calçada, enfim, coisas que deixariam besta qualquer europeu recém-chegado”.2 

Como em Segall, a arte que veio a fazer no Brasil, ganhou em afeição e lirismo, 

despojando-se da visão espiritualizada e simbólica que trazia de sua formação 

europeia. Mas diferente daquele, cujas obras certamente influenciaram Goeldi, não 

podia se separar deste mundo como se lhe fosse exterior ou estranho. Nos seus 

primeiros desenhos do Rio, podemos ver a urgência com que se dedica à tarefa de 
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assimilar esse universo que era sua origem, mas que o assustava, que o abrigava e 

repelia. Os contornos inquietos desejavam domar o ambiente convulso, formado 

pela mistura de excesso e falta, exuberância e pobreza. Mas havia o grande risco de 

ceder à representação harmoniosa e encantada da natureza e da cultura tropical. A 

gravura, ao contrário, até por suas exigências técnicas, oferecia a possibilidade de 

criar uma imagem mais potente e significativa. 

Logo, ainda que possamos identificar afinidades formais com artistas vinculados ao 

expressionismo germânico, o vigor expressivo de suas primeiras gravuras parece ter 

advindo, antes, de sua vinculação ao procedimento técnico da moderna xilogravura 

expressionista, que havia criticado o antigo método linear e o privilégio da madeira 

de topo (mais propícia a uma textura lisa e ao trabalho minucioso das linhas), 

enfatizando as incisões vigorosas na matriz, os fortes contrastes de preto e branco, 

a incorporação de ranhuras e marcas da própria madeira na imagem final. Esse 

procedimento abria para o artista a possibilidade de um modo mais direto e 

espontâneo de grafar seu próprio mundo. Embora pareça paradoxal, foi através da 

gravura que Goeldi alcançou a franqueza do gesto expressivo. Os traços podiam, 

enfim, ser rápidos e espontâneos, sem cederem ao encanto da representação do 

mundo novo.  

É o que vemos, por exemplo, numa de suas primeiras gravuras, cujo título ainda 

aparece em alemão, como é comum nessa época: Garden in Rio, 1924. Os traços 

rudemente escavados na madeira são capazes de trazer à superfície todos os 

variados elementos que compõem a obra, reunindo os extremos da experiência da 

realidade tropical: a sombra e a luz, a volúpia e a desolação. O uso privilegiado da 

xilogravura propiciou a Goeldi acertar o tom do diálogo com a natureza e a cultura 

do Brasil: adotando uma linguagem extremamente concisa, seu país foi sintetizado 

por temas que ocupam, a um só tempo, seu centro e suas margens. Os urubus, os 

pescadores, os becos, os postes tortos, as ruas vazias, as paisagens vagas e 

silenciosas, são ao mesmo tempo outros e o mesmo. 

Ao repetir de novo e de novo o mesmo assunto, o mesmo traço, a mesma paisagem, 

transforma-os em tragédias concretas, que exigem de nós um tipo concentrado e 

doloroso de atenção. Cada uma de suas imagens de pescadores, praias, ruas 
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desertas, urubus, busca reter aquilo que é passageiro e banal, até convertê-lo em 

presença concreta. Como se em cada gravura o artista conseguisse se apropriar de 

qualidades novas do assunto tratado, até transformá-lo em motivo excessivo, capaz 

de se desdobrar, de reaparecer sempre em primeiro plano, fazendo dos demais 

acontecimentos (temas, sensações, idéias) extravios ou infrações. Arriscaria mesmo 

dizer que é justamente a experiência desse instante temporal endurecido, desse 

presente duradouro e consistente que aproxima algumas de suas gravuras da 

linguagem fotográfica e cinematográfica.  

Certamente suas imagens não se coadunam com o naturalismo do registro, nem 

com o seu espaço perspectivado, mas lidam, por uma via completamente diversa, 

com o problema do flagrante. Goeldi flagra a realidade cotidiana, em seus aspectos 

mais corriqueiros. Não para apresentá-la de novo ao reconhecimento do espectador, 

mas exatamente para que a estranhemos. Para que enfrentemos a sua irrealidade, 

os mistérios e assombros que habitam a sua superfície. O irreal não é o outro, como 

ainda era em seus desenhos europeus (ou como, em certa medida, seria sempre 

para Segall), mas a própria qualidade específica da nossa realidade.  

Uma de suas xilogravuras, hoje no acervo da Biblioteca Nacional, mostra um grupo 

de pescadores abrigados sob um toldo, aguardando parar a chuva que cai lá fora. A 

cena fala, por si só, de um presente absoluto, marcado pela espera penosa, 

inexorável. A inversão da pirâmide visual, recurso adotado com freqüência por Van 

Gogh, e os traços rudemente escavados na madeira mostram a sua distância com 

relação à estética naturalista. Mas o flagrante é estratégia central. Goeldi não está 

simplesmente congelando um instante, e sim construindo esse tempo persistente: 

flagra a própria duração que faz com que os pensamentos e idéias se fixem e se 

façam penosos. Pois, como diria Paul Valéry, por sua natureza móvel, as idéias 

destinam-se a passar e a se transformar em outras idéias. Aquela que se torna 

obsessiva, a que se tenta fixar, se transmutaria em outra coisa, um objeto ou uma 

dor. “A duração é custosíssima”.3 

Também a linguagem cinematográfica seria enfrentada por Goeldi, ajudando-o a dar 

forma a uma peculiar morosidade narrativa. Em seu Cavaleiro (s/d, xilogravura), 

homem e montaria deslocam-se vagarosamente por um caminho, formado por dois 
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riscos curvos ascendentes. De costas, iniciam a descida rumo ao horizonte branco. 

Uma massa escura, como a lâmina de uma guilhotina, ameaça a narratividade linear 

da cena e traz nosso olhar de volta para a superfície, lugar de realização de sua 

poética. O papel cor de rosa por trás da impressão cria uma tonalidade arroxeada 

para a imagem, esfriando a luz que vem de trás. Um poste torto faz a ligação de 

terra e céu. A morosidade narrativa, os tons de preto, cinza e arroxeados, o 

personagem socialmente identificável, a paisagens vaga e vasta, tudo aponta para 

uma peculiar leitura do cinema.4  

No cálculo estético que acompanha seus motivos, Goeldi funde a rudeza do gesto e 

a artesania quase primitiva da gravura com as linguagens contemporâneas da 

imagem (a fotografia e o cinema), construindo uma narrativa fraturada e concisa, 

cuja poesia parece advir justamente da ambiguidade, dos deslocamentos de sentido, 

que nos colocam dentro da experiência radical das margens do mundo (espaços 

marginais, figuras marginais, experiências marginais). O artista procurou criar signos 

análogos ao Todo, fragmentos aptos a fazer do cotidiano simples e prosaico a 

morada de todo mistério, de toda imensidão. 

Foi essa combinação de rigorosa redução formal com monumentalidade narrativa 

que parece ter feito Iberê Camargo se aproximar da obra de Goeldi. Em suas 

palavras, as pequenas gravuras deste “revelam o silêncio recolhido do mar, toda 

aquela imensidão contida”.5 E continua, nesse mesmo texto que escreve quando da 

morte do amigo, afirmando que sua “força expressiva está em permanecer autêntico, 

fiel a si mesmo, indiferente à crítica”.6 Isso nos mostra a sua concepção de 

expressão, como fidelidade a seus princípios básicos. O que nos leva para outro 

tema muito associado à arte expressiva ou expressionista: o isolamento. Diversos 

críticos e historiadores compreendem essa exigência de fidelidade como solidão ou 

mesmo como intransigência com relação a demandas de ordem cultural ou social. E, 

assim, reforçam o mito sentimental do “artista verdadeiro”, que não conta com 

ninguém além de si próprio. Mas para Iberê, essa fidelidade não se construía 

apenas no zelo por suas características inatas, por aquilo que lhe era íntimo, mas 

igualmente na sua articulação com toda a tradição histórica da arte, adotando um 
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sentido mais amplo e mais relevante plasticamente para expressão e para 

subjetividade (esse termo tão esgarçado no mundo contemporâneo). 

É claro que, na produção de sua obra, a relação com a tradição não podia ser 

solução ou modelo e sim problema a ser enfrentado. Logo, as influências que o 

próprio Iberê escolhe para si – aí incluindo Goeldi e Segall – precisavam ser 

negadas, criticadas, pois só esta negatividade podia torná-las produtivas. O diálogo 

problemático, resistente, criativo, com a tradição eleita encontrou, em Iberê, seu 

correlato plástico na questão da resistência da matéria da arte. Em pintura, o 

trabalho de construção e destruição com as massas de tintas falava da dimensão 

física desse trabalho de por e repor os fundamentos, de traçar e apagar as linhas de 

sua relação com o mundo objetivo e com a própria tradição artística. Na gravura, 

elegeu a matriz de metal e o trabalho com o ácido como lugar dessa experimentação 

material da resistência. Assim, nesse cálculo plástico que incluía o acaso e o tempo 

da experiência, alcançou a possibilidade de dar forma à sua idéia de expressão 

como qualidade intrínseca da própria linguagem. O que se expressa é, ao mesmo 

tempo, o artista, não apenas como sujeito que pensa e sente, mas também como 

presença física, como corpo, e a linguagem artística, a sua matéria, a sua história, 

os processos de sua formalização. 

Iberê encontrou no metal a matéria resistente o suficiente para a realização de sua 

ação plástica. Gostava da ponta-seca, forma mais direta de gravação, riscando a 

chapa com uma ponta de aço. As linhas resultantes da fricção de metal sobre metal 

registravam a intensidade de seu gesto. Sobre essa técnica, fez questão de destacar 

a importância das rebarbas nas bordas do traço: “São nelas que a tinta de 

impressão se agarra e delas depende a força da linha gravada”.7 O artista parecia 

gostar muito especialmente dessa identificação entre resíduo material, memória do 

gesto e forma. Também admirava o trabalho com ácidos e vernizes, de complexa 

artesania. Nele apreciava a experiência de um tempo lento e vivencial, exigida pelas 

sucessivas mordeduras na matriz para a criação de tramas e texturas. Gostava 

igualmente da técnica do relevo, na qual a chapa metálica, atacada por período mais 

longo pelo ácido, criava diferenças de planos.  
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O apreço de Iberê pelos procedimentos técnicos de impressão e por suas 

potencialidades plásticas ligava-se à sua concepção de expressão, sintetizada na 

atração pela matéria e no virtuosismo dramático. Sua obra continuava a ser feita 

pelo embate entre a subjetividade e a realidade. Mas, como lembra Ronaldo Brito, 

diferente do primeiro momento expressionista brasileiro, o artista não podia mais se 

satisfazer com a manifestação de um Eu isolado, atormentado pelo mundo moderno. 

Convida-nos a um embate atual, profundo e desencantado com o real. Daí a 

importância da relação com a materialidade da arte, com os meios técnicos. Afinal, 

apenas no contato furioso e físico com a matéria é que poderia criar as formas para 

expressar o seu ceticismo, o seu desespero com relação à vida contemporânea. 

Talvez por isso tenha sido, entre os três artistas aqui analisados, aquele que menos 

se preocupou com o problema da comunicação. Seu trânsito entre poéticas 

figurativas e abstratas, ou sua figuração conturbada e de legibilidade complexa, o 

atestam. Não que Iberê falasse para si mesmo. Ao contrário, queria atingir em cheio 

o seu espectador, envolvê-lo integralmente no diálogo com a obra. Mas para isso 

precisava arriscar o próprio ideal comunicativo expressionista, dispondo-se a 

imbricar seus gestos na densidade material de suas gravuras, na potência formal de 

seus carretéis ou ciclistas. A corrosão pelo ácido, as sucessivas intervenções na 

matriz conduzem ao ponto máximo da dissolução, no qual a figura – carretel ou 

ciclista – é aquela que foi capaz de resistir a toda essa destruição. Mas aí, somos 

obrigados a perceber que chegamos, paradoxalmente, à origem: ao ponto mínimo 

de sua existência, no qual sustenta apenas suas características essenciais e 

preserva uma instabilidade nascente.  

Toda uma sabedoria plástica entra em jogo em obras como a gravura em metal Um 

carretel (1960). Iberê nos leva a percorrer todo o campo impresso, indo de uma 

textura a outra, da silueta longilínea do carretel para seus furos redondos, do seu 

interior vazado para a densidade da trama da água-tinta, da materialidade do objeto 

para a corrosão do ácido, de sua imobilidade para a tensão dramática da imagem, 

das linhas do contorno da figura para os limites externos da gravura. Com isso, vai 

retirando os pontos de apoio de nossa percepção mais realista. O carretel 

transforma-se em forma plástica. Talvez não seja preciso lembrar a origem da 
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escolha do carretel, brinquedo da infância humilde de Iberê. Nem o seu papel de 

abertura do diálogo do artista com a abstração. O que espanta na imagem é como 

Iberê consegue na apresentação de um único carretel reter tanto movimento. Se 

Goeldi guardava do mar o silêncio e continha a sua imensidão, Iberê transformou o 

carretel imóvel e isolado na figuração da energia e da monumentalidade.  

Estratégia simétrica Iberê adota em Ciclista (água-forte e água-tinta, 1991), que 

mostra o esforço do artista em transferir o movimento para a vibração concentrada 

do ciclista e da bicicleta. Mas se essas figuras falam do movimento em sua vibração 

e em seu destino de rodar e passar, também articulam o seu oposto: a imobilidade 

atávica que as prende à consistência do mundo, como se já tivessem nascido assim, 

inertes. Os ciclistas, que apareceram na sua obra na década de 1980, quando 

retornou a Porto Alegre, poderiam ser vistos, portanto como sucedâneos dos 

carretéis. Se estes são, como definiu Ronaldo Brito, “formas que rolam”, aqueles são 

“seres que passam”, nas palavras de Paulo Sérgio Duarte. Pessoas eternamente em 

trânsito, condenadas ao ativismo, dada a natureza precária de seu equilíbrio. E, 

mantendo essa correspondência, se o carretel imóvel fala da sua potência dinâmica, 

o ciclista infrene só pode falar do paroxismo do próprio movimento: a inércia, a 

morte.  

Nesse artigo, espero ter sido capaz de mostrar como o trabalho de curadoria, com 

todos os problemas que comporta, é essencial para o avanço da própria 

historiografia da arte. Afinal, foi o desafio de reunião das gravuras de Goeldi, Segall 

e Iberê, que me fez cunhar o termo “cálculo da expressão”, essencial para a nova 

compreensão desenvolvida a respeito de cada artista, mas também da arte 

expressionista ou expressiva em geral. Além disso, questões de ordem técnica e 

prática, diálogos objetivos entre as obras e entre estas e o espaço, foram 

extremamente relevantes para a delimitação tanto das características temáticas, 

poéticas e formais que os especifica, quanto para o reforço de seus pontos em 

comum: a origem expressiva da obra, a elaboração de uma peculiar eloqüência da 

narrativa plástica, a criação de um universo iconográfico grave e soturno, o 

compromisso de ordem ética e existencial com a arte e seus procedimentos 

técnicos.  
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Para valer-me das palavras de Paulo Sérgio Duarte, que participou da mesa-

redonda sobre a mostra no Museu Iberê Camargo, a exposição precisou dar 

materialidade ao “fio vermelho” que costura as gravuras dos três artistas. Segundo 

Goethe, n’As afinidades eletivas, o fio vermelho – em referência à conhecida tática 

da marinha inglesa de tecer todas as cordas da Armada com um fio vermelho 

impossível de ser retirado sem que a trama se desfizesse, fazendo-se com que se 

reconhecesse cada pequeno pedaço da propriedade da coroa – é a metáfora do fio 

de afeição e ternura que marca os diários de Otillie e lhe concedem autenticidade. 

Tomar a expressão em seu sentido operativo como esse fio vermelho, presente em 

cada obra, de cada artista, foi o desafio assumido e enfrentado pela curadoria, 

deixando para cada espectador a tarefa de tecer seus próprios fios, de maneira a 

construir novos diálogos, novas aproximações e distâncias.  

 

Notas:  

                                                           
1 Julian Bell, What is painting? Representation and Modern Art. London: Thames and Hudson, 1999, 
p.133. 
2 Entrevista de Goeldi a Ferreira Gullar, Jornal do Brasil – Suplemento Dominical. Rio de Janeiro, 12 
de janeiro de 1957, p.1. 
3 Paul Valéry, La Idea fija. 2.ed. Madrid: Machado Libros, 2004, p.30.  
4 Não é difícil supor que Goeldi tivesse alguma familiaridade com o cinema. Desde 1923, a revista 

para a qual Goeldi trabalhava como ilustrador, Para Todos, contava com a participação do importante 
crítico e cineasta Adhemar Gonzaga, líder do movimento de valorização da produção fílmica 
brasileira. Em 1943, ilustrou a obra Carlitos, de Manuel Villegas Lopes, com xilogravuras 
especialmente sensíveis sobre o mestre do cinema mudo. Talvez a artista Lygia Pape tenha intuído 
essa peculiar ligação com o cinema, quando transformou algumas de suas xilos em imagens do 
curta-metragem “O guarda-chuva vermelho”, de 1971, no qual conviviam com poemas de Murilo 
Mendes e Manuel Bandeira, com narração deste último e de Helio Oiticica. 
5 Iberê Camargo, Oswaldo Goeldi. In: MASSI, Augusto (org.). Gaveta dos guardados.  São Paulo: 
EDUSP, 1998, p. 127.  
6 Idem. 
7 Iberê Camargo, A gravura. Porto Alegre: Sagra – DC Luzzatto, 1992, p.28. 


