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Quem olha, pela primeira vez, a obra Ascensão I, de 1973, de Iberê Camargo, pode esperar poucas certezas 
de entendimento. O que o olho busca é o reconhecimento de uma fi gura em ascensão, torcida no espaço, 
cheia de cor e que está ali exposta em camadas espessas de ti nta. O que parece longe de estar exposto 
pode também estar perto: os carretéis. 
A temáti ca do carretel no trabalho de Iberê e as transformações formais desse “objeto” na trajetória 
pictórica do arti sta rumo a abstração à medida que a ti nta engrossa e engole a fi gura, serão os conteúdos 
abordados a seguir.

A forma-fi gura dos carretéis
Os carretéis
A introdução formal dos carretéis na obra de Iberê deve-se a impossibilidade de conti nuar a pintar 
paisagens e casarios cariocas, no fi nal dos anos 1950, devido à uma hérnia de disco. Camargo abandona 
a temáti ca ao ar livre e se volta ao atelier, mais precisamente à coleção de pequenos carretéis que ali 
guardava. Neste momento este objeto é responsável pelas mudanças formais e compositi vas de sua 
obra. Inicia compondo naturezas-mortas em que o carretel é acompanhado por outros elementos, como 
laranjas e garrafas. Pouco a pouco o pintor busca uma síntese formal que desembocará em uma obra 
de caráter construti vista, na qual o carretel passa por um rigoroso exercício geométrico (...). Em seu 
exercício mais ousado, já na década de 1960, o carretel pulveriza-se, esfacela-se. Iberê aproxima-se dos 
pintores tachistas e da abstração pura. Anos mais tarde, por volta de 1980, nas obras de Iberê Camargo 
voltam a fi gurar carretéis e fi guras humanas, entre as quais o próprio pintor que se autorretrata. Todos 
estes elementos disputam território num campo de forças oferecido ao deleite do fruidor. Pode-se 
afi rmar que o conjunto da obra de Iberê Camargo alcança uma extraordinária qualidade estéti ca a parti r 
de questi onamentos de ordem existencial, que o fazem recuperar o carretel de sua infância, e de uma 
dedicação e entrega total ao fazer artí sti co.
Fonte: CASTILHOS, Laura Gomes de. Os carretéis na obra de Iberê Camargo: a criação da imagem e sua trajetória. Revista 
Croma, Estudos Artí sti cos. Lisboa: Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, v. 1, n. 1, p. 89-92, jan./jun. 2013. 
Disponível em: <htt p://issuu.com/fb aul/docs/croma1/92>. Acesso em: jun. 2014.

A forma das coisas está inti mamente ligada ao conceito que temos delas. Será que as crianças ou jovens 
de hoje conhecem a forma dos anti gos carretéis de madeira com linha de costura? Para a geração atual, 
pode ser que o carretel, esse pequeno cilindro de madeira, plásti co ou papelão, com rebordos, usado para 
enrolar linha, seja um objeto que necessita ser visto para ser (re)conhecido. 

O carretel em sala de aula
Algumas possibilidades de levar o carretel de madeira para a sala de aula:

• No caso de ter aluno(s) que possam recolher os carretéis de costureira ou alfaiate da família ou da 
vizinhança, pedir que os levem para sala de aula. É importante que sejam carretéis de madeira.     
• O próprio professor poderá conseguir carretéis de madeira em alguma loja de aviamentos, para que os 
alunos possam manusear o objeto.
• Os alunos podem capturar imagens na internet, fazendo uma pesquisa na sala de informáti ca da 
escola ou em casa. Ou o professor poderá fazer uma curadoria, selecionando imagens para a criação de 
um power-point, por exemplo:

O carretel como personagem da pintura
Para um primeiro momento de experiência de recepção estéti ca das pinturas de Iberê Camargo, apresente 
aos alunos a imagem Carretel azul, de 1981.

Iberê Camargo: em torno dos carretéis soltos no espaço
Símbolo, signo, personagem - o carretel - brinquedo da minha infância e agora, nesta fase, tema da minha obra, está impregnado dos conteúdos do meu mundo. 
(Iberê Camargo, Gaveta dos guardados. Porto Alegre: Fundação Iberê Camargo; São Paulo: Cosac Naify, 2010) 

Carretéis de madeira Carretel na máquina de costura

Explorando a forma-fi gura do carretel
Não há necessidade, ainda, de apresentar informações sobre a relação entre o carretel e o arti sta Iberê. 
Isso será feito mais adiante neste processo de trabalho com a obra Ascensão I desta prancha.
A parti r da presença fí sica ou virtual dos carretéis, a ideia é explorar a forma-fi gura de diferentes modos, a 
fi m de que os alunos possam ganhar familiaridade com sua forma visual.
Para isso, o carretel será um objeto-modelo com o qual os alunos trabalharão durante algumas aulas. 
Diferentes proposições de fazer artí sti co podem ser realizadas para representá-lo, como o desenho de 
observação, por exemplo.
Desenho de Observação - Coloque um carretel ou um conjunto de carretéis à frente dos alunos e 
esti mule-os a desenharem usando lápis grafi te 6B, lápis de cor, giz de cera, caneta esferográfi ca, canetas 
hidrográfi cas, guache, pedacinhos de carvão (uti lizados em churrasqueiras) ou qualquer outro riscador 
em papel sulfi te A4. É interessante também oferecer outros suportes, como papelão, e também papel de 
diferentes tamanhos, como A3 ou mesmo de tamanho bem menor, como o Post-it.
Além da experimentação com diferentes papéis ou materiais para o desenho de observação, os alunos 
podem ser moti vados a escolher diferentes posições para a observação do carretel, como olhar de cima, 
olhar de baixo, olhar do lado que ainda não olharam... 
O desenho de observação é um modo de aquecimento da percepção. Por isso, é importante tranquilizar 
os alunos em relação ao desenho, fazendo-os perceber que o exercício não é de habilidade gráfi ca, ou 
seja, do desenho ser cópia fi el do modelo. O exercício é de olhar o objeto e fazer uma representação dele. 
Nesse senti do, não há desenho bom ou ruim, feio ou bonito. Há o desenho expressando uma forma-fi gura 
visual do carretel. Tal qual o arti sta, o que conta é o que a gente faz, e não o que se tem a intenção de fazer.
O desenho pode conti nuar com outras proposições: 

• Criação de desenhos de memória do carretel e/ou carretéis observados; 
• Criação de desenhos a parti r da sobreposição de formas, tendo como referência o carretel e/ou 
partes deles; 
• Criação de desenhos de carretel usando uma única linha, ou seja, o aluno começa o desenho e só ti ra 
o lápis do papel quando termina o desenho. 

O objeti vo dessas proposições é que os alunos realizem uma série de registros gráfi cos do carretel, 
parti ndo da forma fi gurati va e, paulati namente, simplifi cando-a até chegar à abstração. 
Sempre, após a realização das proposições, há conversa sobre a produção feita para que os alunos 
percebam as diferenças e o modo como cada um fez suas representações. O que os alunos percebem? 
Todo desenho do carretel é igual? Quais formas da fi gura do carretel surgiram nos desenhos? 

Iberê Camargo. Carretel azul, 1981, óleo s/tela, 25 x 35 cm. 
Acervo da Fundação Iberê Camargo, Porto Alegre, RS. 

A imagem acompanha o caderno Agora eu era, do material art br, disponível em: <htt p://artenaescola.org.
br/artebr/material/agora-eu-era.php>. No Caderno de Estudos do Professor há informações sobre a pintura, 
que podem ajudar na preparação de perguntas para mover os alunos à leitura da obra. Disponível em: 
<htt p://artena escola.org.br/artebr/img/ material/agora-eu-era/agora-eu-era.pdf>.
Após as interpretações dos alunos sobre Carretel azul, apresente a imagem desta prancha, a obra 
Ascenção I, de 1973. 

Os carretéis em ascensão assumem na obra de Iberê Camargo o jogo da vigorosa dinâmica espacial, na 
qual o deslizamento desses conhecidos objetos no espaço vem a traduzir a mesma interrogação que 
vamos encontrar nas cenas trágicas de outras de suas obras, como por exemplo, em suas paisagens, 
retratos ou ciclistas. No processo de se alçarem torcidos no espaço, cheios de cor, estes carretéis parecem 
tentar transgredir os limites da própria pintura. A ideia é explodir o carretel em si, pelo vigor de seu giro 
próprio e pelo seu movimento no espaço, com ele carregando o próprio suporte que o acolhe. Nesta 
perspecti va, abre-se um importante lugar para a obra de Iberê na arte moderna brasileira, mesmo se a 
tela for ainda a fronteira do real.

Do mesmo modo que na obra anterior, permita que os alunos olhem pacientemente a imagem. Em 
seguida, junte as duas obras para que eles possam fazer uma leitura comparati va.
Quais as semelhanças e diferenças que os alunos percebem entre os dois trabalhos? Como percebem 
o modo do arti sta fazer a pintura? O modo de empregar a ti nta a óleo é igual nas duas obras? Como 
observam as camadas de ti nta? A direção das pinceladas ou da espátula? E o gesto do arti sta quando 
realiza a pintura? As camadas de ti nta revelam ou não um gesto ágil nas duas obras? São iguais as formas 
pintadas por Iberê nas duas obras? Essas formas-fi guras ocupam o espaço pictórico do mesmo modo? O 
que o tí tulo Ascensão revela  sobre a obra? Qual a sensação que os alunos sentem diante da densidade das 
camadas grossas de ti nta em cada uma dessas pinturas? 

O carretel como suporte para a pintura
Para Iberê Camargo, o carretel era um personagem na sua pintura. Poderia o carretel ser o suporte para a 
pintura?  Para mover essa conversa, apresente a obra Bobinas da arti sta Ione Saldanha.

Ione Saldanha. Bobinas, 1971-1996, 36 x 65 cm. / 30 x 50 cm. 
(diâmetro). Coleção Parti cular.

Os alunos conhecem essa forma de carretel? Sabem o que nele é enrolado?

São carretéis ou bobinas de madeira para cabos elétricos. A arti sta Ione Saldanha, em sua trajetória 
artí sti ca, foi aos poucos aposentando o suporte tradicional da pintura para incorporar objetos do coti diano, 
de bambus a imensas bobinas encontradas no porto carioca, para dar-lhes decorati vidade muito própria. 
Para a arti sta, embelezar as coisas era uma forma de dar-lhes mais vida, de acrescentar ao seu uso e 
função um suplemento estéti co. 
Tendo como referência a proposição da arti sta de “embelezar” as coisas, sugira aos alunos que escolham 
um objeto do coti diano e realizem uma intervenção com a intenção de despertar um prazer estéti co no 
espectador. Como ponto de parti da, sugere-se que a turma pense em quais são os objetos, paisagens e 
cores que mais gostam de olhar e tentem explicar o moti vo. A parti r das respostas, cada um inicia sua 
intervenção.

Expandindo o olhar sobre Iberê Camargo e sua obra
Sendo possível o contato com os Polos que fazem parte da Rede Arte na Escola, solicite o DVD Iberê 
Camargo: matéria da memória para ser exibido em sala de aula.
Em vida, Iberê foi cuidadoso e organizou um vastí ssimo material sobre sua obra, suas cartas pessoais 
e também guardou uma quanti dade de fotografi as. Hoje, esse patrimônio está sendo preservado na 
Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre/RS. Uma visita ao site dessa Fundação é uma possibilidade dos 
alunos realizarem uma pesquisa mais aprofundada sobre o arti sta e suas obras. Seja por meio da exibição 
do DVD, seja pela pesquisa nesse site, no que pode resultar a curiosidade dos alunos?

Quem foi Iberê Camargo?
(1914, Resti nga Seca/RS - 1994, Porto Alegre/RS)
Arti sta de rigor e sensibilidade únicos, Iberê Camargo é um dos grandes nomes da arte brasileira do 
século 20, autor de uma obra extensa que inclui pinturas, desenhos, guaches e gravuras. Para saber mais 
acesse: Fundação Iberê Camargo: biografi a. Disponível em: <htt p://www. iberecamargo.org.br/site/o-
arti sta/ibere-camargo.aspx>.

Ib
er

ê 
Ca

m
ar

go
, A

sc
en

sã
o 

I, 
19

73
, ó

le
o 

s/
te

la
, 5

7 
x 

40
 c

m
. C

ol
eç

ão
 M

ar
ia

 C
ou

ss
ira

t C
am

ar
go

 - 
Fu

nd
aç

ão
 Ib

er
ê 

Ca
m

ar
go

, P
or

to
 A

le
gr

e/
RS

. F
ot

o:
 F

áb
io

 D
el

 R
e

PranchaIberêAprovada.indd   2 17/07/14   18:01


