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A relação hostil entre sujeito e cidade 
na obra de Oswaldo Goeldi 
Juliana Cunha* 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo discutir a relação de atrito entre o 
sujeito e a cidade do Rio de Janeiro na obra de Oswaldo Goeldi. Para isso, experi-
mentamos uma aproximação da interpretação ácida da cidade moderna apresentada 
por Georg Simmel. Tal caminho busca ressaltar a subjetividade que transborda nas 
xilogravuras do artista, sendo ela capaz de tanger o fantástico ao conferir grande sim-
bolismo a elementos comuns, cotidianos e absurdos da vida urbana. 

Palavras-Chave: Sujeito; Cidade; Atrito. 

Abstract: This article aims to discuss the relationship of friction between the subject 
and the city of Rio de Janeiro in the work of Oswaldo Goeldi. For that, we present 
an approximation with the acid interpretation of the modern city established by Ge-
org Simmel. This path seeks to highlight the subjectivity that overflows the artist's 
woodcuts, which are able to touch the fantastic by giving great symbolism to com-
mon, daily and absurd elements of urban life. 

Keywords: Subject; City; Friction. 

Fig. 1: Oswaldo Goeldi [Abandono]. Xilogravura, 17,3 x 21, 8 cm, 1937. Fonte: Centro Virtual de 
Documentação e Referência Oswaldo Goeldi.  

Em algum ponto da cidade do Rio de Janeiro um poste de luz inclinado, qua-
se qual uma varinha mágica, lança no mundo correntes eletrizadas de uma forte luz 
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branca. Tais correntes se perpassam, entrelaçam e confundem com os raios lumino-
sos do próprio céu, explodindo em uma espécie de sol misterioso, grande e de um 
vermelho sujo. O sol ensanguentado é um paralelo, no mundo, do rasgo que vemos 
no peito da figura humana encolhida ao chão. Trata-se de um machucado grande e vio-
lento, que toma quase todo seu tronco e que revela na postura do seu corpo ser causa 
de uma dor latente. Essa ferida é de um vermelho puro, como se recém aberta, e trans-
mite uma vibração menos deturpada, destruída e cansada que aquela vista no sol. 

Parece ser uma daquelas horas da cidade carioca em que o sol forte nos cega 
e torna tudo obscuro pelo excesso de claridade. As linhas de luz que se chocam e re-
cuam ao redor da estrela maior, vivas e inumanas, descem e sobem as moradias, reali-
zando, por sobre a escuridão do mundo hiper iluminado, uma rede que conecta céu e 
terra. Ela emana, em seu emaranhar mágico, uma energia fantasmagórica que amarra 
o mundo real. 

Na seção direita da imagem há um casarão cujas duas janelas iluminadas asse-
melham-se a olhos observadores, imbuindo de vida a casa. Do lado de fora, todavia, 
exceto pelo homem adormecido e esquecido na rua vazia, há apenas um negrume 
sórdido e um silêncio úmido. A gravura transborda o mormaço carioca no qual pou-
cos se arriscam a ver o mundo, momento em que o calor enjoado do sol invade casas 
e corpos, e até mesmo o vento trai, sendo irrespirável, quente e abafado.  

Ao nos voltarmos para o sujeito em dor abandonado em um ambiente pouco 
afável, percebemos um descompasso entre dois tempos. Primeiro, o tempo interno 
do eu, do machucado latente, emotivo e íntimo que deseja se firmar no mundo e se 
libertar. Segundo, o tempo impassível da cidade, que é desconfortável, indiferente e 
desgostosa para com o ser humano. É nesse lugar complexo do embate entre o lado 
de dentro e de fora que se dá a potência das obras de Goeldi em que a cidade é palco 
de seus interesses. 

Pois parece ser exatamente nessa hostil experiência do sujeito em uma cidade 
que não se importa com ele que nasce a solidão do espaço urbano gravado por Goel-
di. É a terribilidade do espaço global sem interesse pelos dilemas do sujeito que pro-
voca um silêncio petrificante na imagem. Assim, há um atrito na presença do sujeito 
que se coloca e se projeta no ambiente citadino; ele gera um sentimento de divergên-
cia inegociável do mundo insensível para com ele. 

Ao voltar-se para a vida da cidade Goeldi não recorre a um compromisso 
com a realidade objetiva – até porque adotar a perspectiva do sujeito é aproximar-se 
das ilusões e dos sonhos do seu mundo particular e enviesado. Dessa maneira, traba-
lhos que poderiam ingenuamente cair na simplicidade da representação se estabele-
cem em um estado singular de aproximação com o estranho. 

Ao tratar desse efeito presente nas gravuras de Goeldi, Ronaldo Brito diz ser 
justamente o excesso de compromisso com a realidade o que impõe uma temporali-
dade fantástica ao mundo do artista. A crueza da goiva afiada percorrendo e rasgando 
a madeira é da mesma rudeza que o caminho do artista pelo Rio de Janeiro. Ele per-
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corre a noite em passeios truncados, flanando confuso e sonâmbulo pelos becos da 
cidade. Assim, em uma espécie de delírio, observamos com um olhar suspeitoso a 
normalidade, pois nela é enfatizada as bizarrices do cotidiano.  

Nada se sabe sobre as figuras humanas que silenciosamente percorrem a cida-
de em suas gravuras. Apesar disso, cria-se uma identificação muito intensa com esses 
seres vazios, como se houvesse na falta de rumo e solidão deles a nossa própria au-
sência de destino e desalento. E em contraponto ao silêncio dos homens, nota-se que 
em sua obra as coisas – as casas, os postes, os urubus, os guarda-chuvas – são adjeti-
vadas e cheias de vivas. Assim, na experiência dessas inversões sinestésicas, a cena 
inteira parece guardar um segredo hermético sobre o significado do mundo. 

O trabalho de Goeldi se estabelece em uma corda bamba, experimentado de 
distintos duplos como interno e externo, sujeito e cidade, fantasia e realidade. Na 
crueza da cena Goeldi rouba a vida da humanidade e a entrega às coisas, e, usurpan-
do a morte dos objetos não nascidos, insere-a na silhueta humana. Enquanto as coi-
sas explodem em subjetividade encerrada e calada no homem, o humano é uma pre-
sença petrificada, de postura rígida e inexpressiva.  

É como em Carroça de lixo I, em que vemos um veículo rural em meio à cida-
de, preso a um cavalo que fora esquecido em uma rua vazia, no meio da noite ou do 
dia. Mais uma vez um poste de luz irradia a pouca vida do espaço externo e as casas, 
sabemos iluminadas pelas janelas, curiosamente não possuem portas, censurando-nos 
o acesso à vida privada, mas enchendo o espaço externo com ela. Aqui, nesta curiosa 

Fig 2: Oswaldo Goeldi [Carroça de lixo I]. Xilogravura, 12,3 x 12, 3 cm, 1927. Fonte: Centro Virtual 
de Documentação e Referência Oswaldo Goeldi. 
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cena urbana, perguntamo-nos: o que faz essa criatura de força pulsante permanecer 
quieta ao vagar pelo mundo? Por que a carroça de lixo está vazia e, se assim o está, 
por que o animal ainda está preso a ela, como se tivesse que trabalhar? Por que o es-
tranho é, neste caso, familiar e cotidiano?  

Na obra Goeldi, o espaço que mais manifesta essa confusão das coisas e dos 
seres é a cidade. Ela é o lugar onde habita o potente encontro do indivíduo com o 
meio, onde o sujeito deve lutar para existir - pois sua existência se dá na confirmação 
do outro. Ronaldo Brito aponta que 

[d]iante desses restos de cena, incômodos de tão literais, ficamos até um pouco de-
sarmados. Por exemplo: prosaicos urubus, nem sequer muito sinistros, ciscando no 
lixo. Não serão, por certo, denúncias sociais de cunho populista, tampouco quadros 
humanistas, paradigmáticos, a clamar por compaixão, solidariedade ou justiça; esca-
pam em larga medida ao veio fantástico peculiar a vários expressionismos. (BRITO, 
2002, p. 36-38)  

Na análise que o pesquisador e teórico realiza sobre a maneira como Goeldi 
se relaciona com a cidade, enfatiza-se a recusa do artista pela arte que se dizia engaja-
da socialmente. Essa recusa, todavia, se deu dentro de um posicionamento que não o 
distancia do mundo tal como ele é, em seus climas, suas mazelas e estranhezas. Na 
realidade, tal postura o coloca contra uma arte q se distancia da vivência humana, que 
é produzida declarada e unicamente por um serviço político, resumida e de olhos fe-
chados para a experiência do sujeito.  

Dentro da historiografia da arte brasileira, pesquisadores como Sheila Cabo, 
Carlos Zílio e Noemi Ribeiro dedicaram parte de sua jornada acadêmica a estudar e 

Fig. 3: Oswaldo Goeldi [Rua Molhada]. Xilogravura, 21 x 25 cm, sem datação. Fonte: Enciclopédia 
Itaú Cultural. 
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dar forma a uma ideia de marginalidade que atribuíram à obra de Goeldi. Para eles, 
ela teria resultado da “incompatibilidade da proposta de Goeldi com a crença na ra-
zão e na utopia do progresso que fundamentou o Modernismo” (CABO, 1995, p.9). 

Essa marginalidade, contudo, não era o resultado de um afastamento do artis-
ta com relação ao mundo que o cercava. Em suas obras, as cenas de cidades decaída 
mostram que o conflito daquele espaço não era por ele negado, mas lhe era real, pal-
pável e sensível. Maria Eduarda Castro aponta que nos “seus desenhos e nas suas 
gravuras estão plasmadas a vertigem e a comoção do artista pelo universo urba-
no” (MARQUES, 1988, p. 13). Sendo imprescindivelmente no mundo que se dá o 
seu trabalho.  

Sobre isso, voltemo-nos mais uma vez para uma obra de Goeldi. Em Rua Mo-
lhada vemos novamente uma cidade escura, suja, que quase nos faz crer em seu aban-
dono. Ela é habitada por animais asquerosos, sua lata de lixo está revirada, seus pos-
tes são reclinados, seus espaços baldios, sua umidade palpável. Uma espécie de ban-
deira vermelha faz papel de bandeira branca, indica rendição. Trata-se de um pano 
que conta do sujeito morto e esquecido naquele espaço? 

Há nela os urubus que se repetem em inúmeras obras de Goeldi. Eles apare-
cem no fundo do quadro, com os bicos voltados para baixo, ciscando. Tais criaturas 
funcionam de duas maneiras distintas. Primeiro, indicam um mau agouro. Simboli-
zam, ao estarem pousadas e não sobrevoando, não uma expectativa ansiosa pela mor-
te, mas sua presença real. Escondida de nós, mas real e latente. 

Em segundo, ao povoarem a cidade junto aos ratos que, por conta de uma dis-
torção moderna do artista, são gigantescos, apontam também para uma nova possibili-
dade de se ver a realidade, que é permeada por monstros. Sua presença inusitada e sim-
bólica no espaço urbano propõe uma abertura para o fantástico como uma presença 
inegável na vida da cidade, e, para Goeldi, especificamente da cidade do Rio de Janeiro. 

Em carta datada de 1935, Goeldi revela uma visão singular da cidade que resi-
de. A correspondência foi endereçada a seu amigo e mestre Alfred Kubin, artista vin-
culado às vertentes expressionista e simbolista e voltado, sobretudo, para a questão 
do sonho. Na missiva, Goeldi o convida para visitar a cidade por considerar o Tche-
co o melhor artista para representá-la. Goeldi encontrou na cidade carioca a presença 
real das loucuras presentes nos sonhos do outro. 

Sobre esse elemento onírico da cidade, é notável que na trajetória artística de 
Goeldi haja um histórico de contato com universo fantástico da arte moderna euro-
peia. Quando ainda morava na Suíça, no início de sua carreira, são inúmeros os dese-
nhos de monstros ficcionais e casas mal assombradas em seus primeiros trabalhos. 
Contudo, ao voltar para o Brasil, onde havia nascido, desenvolveu uma linguagem 
submersa na realidade latente, e talvez por isso tenha encontrado o surreal e o fantás-
tico nos becos e vielas do Rio de Janeiro.  

No novo território, a fantasia e o estranho eram a regra: os urubus pelas ruas, 
os barcos quebrados na baía, os mendigos pela calçada, a mata desconhecida, os ani-
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mais monstruosos, a rápida escuridão no final do dia, o sol ensandecido que cega... O 
novo cenário habitado pelo artista se apresentava de maneira paradoxal ao desejo de 
permanecer vinculado a uma visualidade moderna, não representativa. Dessa manei-
ra, na crueza da madeira, Goeldi afastou-se do ímpeto de dar forma ao cenário des-
conhecido e singular. Atingindo o negativo do iluminado e festivo exotismo brasilei-
ro, evitou o caminho da representação da realidade pura e simples.  

Ainda em Rua Molhada podemos notar que o artista não opta nem pela reali-
dade seca, nem por uma representação estereotipada. Não se conta, nesta obra, algo 
sobre uma cidade luminosa e festiva, e tampouco se trata de uma cena cujo compro-
misso social é um imperativo, como na figuração de um povo trabalhador. Não há 
compromisso com temas comuns entre outros artistas do mesmo período, como Di 
Cavalcanti ou Candido Portinari. Como aponta Nuno Ramos, 

[o] beco, o subúrbio, o calor tempestuoso, a luz interna das coisas humildes e esque-
cidas, a morte, os mortos, a morta: Bandeira e Goeldi descortinam à cultura brasilei-
ra a hipótese de um mau destino. Não oferecem apenas resistência e garoa ao mo-
dernismo solar, mas uma compreensão diferente do tempo (RAMOS, 1994, p.5) 

Fala-se apenas da inegável cidade carioca vista sob uma crueza simbólica e 
desesperadora. Sylvia Coutinho aponta que os trabalhos de Goeldi tratam de uma 
exterioridade que 

é pura interioridade, no sentido de que ela expressa a subjetividade do artista: o mo-
do como ele sente e se coloca nesse mundo. Paira nessa ambiência silêncio e soli-
dão. Quando as ruas estão vazias, as casas que nelas aparecem são entes fechados, 
misteriosos e impenetráveis, pouco convidativos ao acolhimento da vida íntima que 
se espera aí encontrar. Essas casas não parecem designar o espaço da residência 
humana. A interioridade não tem lugar nesse mundo. (COUTINHO, 2014, p.102) 

Existe uma concretude e fisicalidade na obra de Goeldi que revela, de manei-
ra fantástica, a cidade nua e crua. Maria Eduarda Castro afirma que as “coisas mais 
elementares e prosaicas tais como um poste, uma lata de lixo ou um cão vagabundo 
assumem de súbito uma presença assustadoramente irredutível” (Marques, 1988, p. 
15) e, frente a isso, vibra o embate do eu com/no mundo. Para a pesquisadora, 

[n]o seu papel a cidade desponta sincera e verdadeira, livre do vezo narcisista de 
louvor aos seus decantados aspectos pitorescos. Goeldi gravou um Rio arcaico e 
moderno, repleto de luzes e de sombras. Sua arre conseguiu dissolver o estigma do 
‘exotismo folclórico’ carioca que Mario de Andrade opunha ao cosmopolitismo 
moderno paulista (MARQUES, 1988, p. P.13) 

Goeldi optou por olhar para a ferida da cidade que se torna cosmopolita. 
Nem se deixou encantar pelas “imagens do ‘progresso’ da ‘belle époque’ carioca, nem 
buscou fixar-se em São Paulo, onde já se ensaiara algumas manifestações modernis-
tas” (Marques, 1988, p.14). Seu trabalho, dessa maneira, é a cidade sob crise. Não se 
encaixa nem na sociedade conservadora acadêmica, nem no borbulhante desejo mo-
dernizador visível na vanguarda moderna paulista, insuflada pelo nacionalismo e pela 
industrialização promovida no país no momento posterior à primeira guerra mundial. 
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Sheila Cabo pontua que para “Goeldi, o modernismo brasileiro, representado 
pelo cidadão da metrópole, aquele que ansiava pela máquina, não interessa-
va.” (CABO, 1995, p.69-70). Todavia, tal abordagem não o distanciara de um fazer 
moderno. Sendo a cidade seu grande tema e sendo ela símbolo de modernização, 
Goeldi realiza o difícil trabalho de retirar-lhe o cobertor da magia capitalista e buscar, 
sob os destroços, aquilo que é de fato a loucura da cidade. 

Afinal, segundo Maria Eduarda Castro, Goeldi, ao escolher residir no Rio de 
Janeiro se estabelecera em uma cidade que já tinha uma vida cosmopolita. Contudo, 
optou pelo “Rio suburbano, o Rio das imagens esquecidas e abandona-
das” (MARQUES, 1988, p. 15). Seria, então, justamente essa incompatibilidade com 
relação a uma leitura progressista e futurista da cidade que fez com que Goeldi optas-
se por uma abordagem pessoal, por um outro Rio de Janeiro. 

É desse embate entre o mundo objetivo e subjetivo, entre essa cidade que 
pouco se preocupa com o sujeito, e as vivências e emoções que são gritadas para o va-
zio, que Goeldi se aproxima. Para o sociólogo Georg Simmel, esse estado de conflito 
é uma condição da cidade moderna, como aponta em seu provocante texto As grandes 
cidades e a vida do espírito. Segundo ele, a “vida na grande cidade não é concebível sem 
que todas as atividades e relações mútuas tenham sido coordenadas num esquema 
temporal fixo e supra-subjetivo” (SIMMEL, 2009, p.7).  Ou seja, há um controle do 
homem e de sua experiência no mundo cujo objetivo é, na realidade, apagá-lo. 

Fig. 4: Oswaldo Goeldi [Solitário]. Xilogravura, 12,5 x 11 cm, 1929-1930. Fonte: Centro Virtual de 
Documentação e Referência Oswaldo Goeldi. 
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É possível relacionar o espaço decadente que, na interpretação do sociólogo, 
a urbanização provoca, e a imagem que Goeldi oferece do homem abandonado pela 
cidade. Em ambas as abordagens o olhar se direciona para o sujeito cuja intimidade 
está em risco no meio urbano. Em Solitário, por exemplo, mais uma vez o vazio da 
cidade acompanha o homem. Ele está cabisbaixo, sozinho. Não inspira empatia por 
expressar em seu corpo ou rosto seus sentimentos – pois é rígido, seco e indiferente 
– mas, invariavelmente, nos identificamos com o tema. Uma forte luz o cerca: é co-
mo se seu corpo emanasse um pedido de ajuda. Mas quem irá ajudá-lo nessa socieda-
de de portas fechadas?  

Em sua obra Goeldi recria a dificultosa vivência do sujeito dentro de um con-
texto de cidade que se moderniza. Em contrapartida, Simmel revela como o estabele-
cimento de uma ampla circulação financeira bem como um ambiente dominado pela 
racionalidade extravasa a “pura objetividade no lidar com os homens e as coi-
sas” (SIMMEL, 2009, p.5). Esse processo faz do ser humano, agora efusivamente 
racional e de relações excessivamente lógicas, um ser que expulsa de si a individuali-
dade, criando um mundo de dureza inexorável.  

Essa sociedade, para Simmel, suscita uma condição psicológica ignorada, e é 
criadora de uma vida anímica e raquítica. Dessa maneira, 

a vida compõe-se cada vez mais destes conteúdos e destas ofertas impessoais, que 
pretendem reprimir as colorações e as incomparabilidades francamente pessoais; e 
de tal modo que, para salvar o que há de mais pessoal, é necessário convocar algo de 
extremo em peculiaridade e singularidade; há que exagerá-lo, ainda que seja só para 
se tornar audível, inclusive para si mesmo (SIMMEL, 2009, p.18) 

Esse processo de exagero do real em luta com o espaço externo parece ser a 
mesma abordagem adotada por Goeldi ao dar imagem aos elementos estranhos que 
compõem o Rio de Janeiro, cuja realidade é sempre hiper crua e hiper simbólica. Para 
Simmel tais embates entre o Eu e o ambiente externo urbano são resultantes da mo-
dernização. O autor diz que 

[o] desenvolvimento da cultura moderna caracteriza-se pela preponderância daquilo 
que se pode chamar espírito objetivo sobre o espírito subjetivo, isto é, na linguagem 
e no direito, na técnica produtiva e na arte, na ciência e nos objetos do âmbito do-
méstico encarna uma soma de espírito, cujo incremento quotidiano é acompanhado 
apenas de modo muito incompleto e a uma distância cada vez maior pelo desenvol-
vimento espiritual dos sujeitos. (SIMMEL, 2009, p. P.17) 

Se Goeldi trata da modernidade, de fato, ela se dá pelo seu duplo negativo. 
Realiza-se pela subjetividade latente e ignorada. É vista transbordando em seus dias-
noites, sendo explosões de luz em ambientes escurecidos, solitários e apocalípticos. 
Seu olhar de dentro da cidade revela a dor, exagerada em sua crueza, do indivíduo em 
um mundo que se deseja objetivo, uma vida engasgada que não é permitida ao ho-
mem e que só pode ser vista nas coisas. 

Dessa maneira, o mundo é sensível e dói, e o Eu está congelado, petrificado e 
paralisado. Tudo que é coisa está cheio de humanidade e parece símbolo de algo mai-
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or, sendo apenas, em sua crueza, aquilo que de fato é: uma rua abandonada, um uru-
bu na cidade, uma janela que vibra luz, uma lata de lixo caída. Trata-se do resto, dos 
excluídos, dos destroços não ditos e (mal)ditos, os subúrbios e os prédios decrépitos. 

É efetivamente de um tempo de atrito. É o tempo do Eu no mundo em com-
bate com um capitalismo estarrecedor. Fala-se de uma subjetividade que busca, de 
alguma maneira, existir; e de um tempo de caos, um senso de quase derrota que co-
move e constrange. A cidade é latente, a urbanização inegável. O Eu habita no entre, 
é escondido que subsiste e comunica. 

De fato, é o Rio de Janeiro, cidade solar que, em Goeldi, é atormentada por 
uma escuridão desmedida. Tal confuguração do espaço não se afasta do mundo real, 
mas nos conta sobre ele pelo seu negativo. Olhar diretamente para o sol explosivo 
fez com que o artista tivesse que fechar seus olhos, e então sonhou. O trabalho de 
Goeldi revela aquilo que acontece sob a claridade do sol através de uma profunda 
escuridão. 

Pois essas gravuras são o sintoma de um olhar violento para a cidade. Trata-
se da crueza dos becos sórdidos, dos postes em luta com a escuridão, das latas de lixo 
caídas, dos urubus ciscando as ruas e dos Eus solitário pela calçada. É a realidade 
exagerada que machuca por ser profundamente reconhecível e terrivelmente simples: 
é o que é. Sob um sol escaldante, que não permite a nada nem ninguém esconderijo, 
vê-se o Rio de Janeiro em toda a sua crueza e fantasia. 
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