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Em Tempo
          

 Apresento-me ao Concurso de Livre Docência com “Enredados”, texto entendido 
enquanto narrativa visual. Ali não se explicam as imagens para solicitar a imaginação de quem as 
apreciar. Assim como ampliar a capacidade de criar imagens é minha tarefa no ofício de ensinar. 
         Ao longo dos anos minha produção artística se dá em séries. As categorias que as contêm 
são apresentadas em “Ações e figurações recorrentes na produção artística de Silvio Dworecki” 
no capítulo “Pesquisa em andamento” deste Memorial. O volume “Enredados” e o livro“Camadas 
deTempo” trazem  imagens de meus trabalhos presentes naquela pesquisa. Para que a Banca possa 
cotejá-los o livro esta incluído dentre os volumes entregues a este Concurso de Livre Docência. 
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 É gratificante lembrar pessoas, lugares e situações fundamentais na formação. Com 
estes criam-se as primeiras referências. Ao falar deles constato ser um privilegiado de tê-los 
encontrado e com eles convivido. Com cada um já se forjava o artista que viria a ser. Em tom de 
homenagem trato de reverenciar os mestres que tiveram papel fundamental em minha formação.
 Cidade de São Paulo, Praça da República, um quarteirão para um edifício com projeto 
de Ramos de Azevedo. Uma escola, a  Caetano de Campos, teve papel exemplar no ensino 
brasileiro. Ali ficava também a Escola Normal, que corresponde ao Magistério, onde se 
formavam professores para o Ensino Fundamental. Ingressei   aos quatro anos de idade no 
que se chamava Jardim de Infância. Desenhávamos, meus colegas e eu. Com a cabeça pousada 
sobre os braços cruzados apoiados na mesa coletiva, descansávamos depois do recreio com as 
cortinas fechadas. Diziam-nos que somos o futuro do país. Sempre o chão bem encerado e 
respeito no ar. 
 Ali começamos a frequentar um espaço inédito: a Biblioteca, com coleções de artefatos 
indígenas, esqueletos e revistas como a Tico-Tico. Havia uma especial para o Jardim da Infância. 
Aprendemos como se tira um livro da estante. Hoje, em tempos de tanta degradação dos lugares 
públicos e  das escolas, penso na seriedade com que se tratava o ensino a partir deste detalhe. 
 Continuei nesta escola e cursei o que chamava de Curso Primário. Nossos professores 
e professoras sempre bem vestidos, bem dispostos, me levam a pensar que ganhavam 

HOMENAGEM
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condignamente. Eles nos estimulavam a ter gosto de escrever, de conhecer outros idiomas, de 
desenhar rios, afluentes e cordilheiras... A saber, desde cedo, que com Pitágoras não se discute. 
Éramos de todas raças, cores, dos mais diversos poderes aquisitivos. Além do mais acompanhávamos 
os cegos. Buscávamos e os levávamos para a sala de Braille, para o recreio. Aprendíamos a saber 
nossa, a dor do outro.
 Quando no ginásio, descobri ali perto uma Biblioteca maior, a Mário de Andrade. Era 
só percorrer a Avenida São Luiz, sonhar com as  maquetes dos aviões nas vitrines das lojas das 
companhias aéreas, e  chegando lá conhecer, na sala especializada em artes, aqueles que já haviam 
sido da minha futura profissão.  
 Quando Flávio Motta, Nelson Nóbrega,  Vania Pereira, Anna Belluzzo, Carmela Gross, 
Fernanda Milani, Naum Alves de Souza, Marcelo Nitche, Mario Nishikawa estavam na FAAP 
eu ali fazia o Curso de Artes para Adolescentes. Mais tarde encontraria Flávio Motta e Nelson 
Nóbrega; este, por recomendação de Flávio Império, nas aulas de pintura em sua casa e de Suanê. 
 Os laboratórios de interpretação teatral com Mirian Muniz nos levaram a encenar “Os 
7 pecados capitais”, em livre adaptação, no efervecente Teatro de Arena. Um diretor para cada 
pecado, sendo eu um deles. No Colégio de Aplicação, encontro Fábio Magalhães, meu segundo 
professor de história da arte. Como únicos secundaristas a participar, vencemos um concurso de 
textos críticos sobre o espetáculo teatral “Marat Sade”. Em nosso grupo, dentre outros, Pérsio 
Arida, que veio a ser economista e Mirian Chnaiderman, que veio a ser psicanalista e cineasta.
 Neste período se dá também o I Salão de Arte Contemporânea de Campinas onde, ao 
lado de artistas consagrados, exponho pela primeira vez. Recebo o 1ºPrêmio de Pintura outorgado 
pelo Juri formado pelo físico, Prof Mario Schenberg; quem primeiro me acolhe no mundo das 
artes; Sérgio Ferro, arquiteto, que vem a ser nosso professor no primeiro ano da FAU;  e o artista 
visual e professor Mauricio Nogueira Lima; com quem virei a dar aulas.
 

FAAP

Biblioteca Mario de Andrade

Colégio de Aplicação

1º Prêmio de Pintura
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 Turbulência política. O movimento estudantil está participante, e o Aplicação, dentre 
os secundaristas, tem papel de vanguarda. Ocupamos a sede do Colégio e lá permanecemos 
por um largo período. Naquele momento ocorrem várias ocupações: da FAU, da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras da USP. Paris, maio de 68. É imposto o AI-5. Somos, eu e mais dois 
colegas, responsabilizados pela ocupação do Colégio de Aplicação. José Roberto Aguilar, de 
quem tive apoio para iniciar-me na Arte, e muitos mais vão ao exílio. Instaura-se um período 
de silêncio e medo. Assim, silenciosamente, prosseguimos.
 Fui preparar-me para a prova específica do vestibular de Arquitetura num cursinho 
onde as aulas de Linguagem Arquitetônica eram dadas por Luiz Paulo Baravelli e Antonio 
Benetazzo. Baravelli, como artista plástico tinha um olhar nada estereotipado, um sorriso 
constante e sempre pronto para uma risada. Benetazzo falava-nos de arte, criticamente, 
como quem fala do corriqueiro, do cotidiano. Surpreendeu-nos certa vez, no mês de maio, 
ao perguntar se algum de nós notava algo de diferente na cidade. Referia-se à luminosidade. 
Assim, tornou-se impossível andar pela cidade sem reparar na luz, portanto em tudo. No ano 
seguinte Benetazzo não voltou. Tinha sido preso e assassinado pela ditadura militar. Ficaram as 
lembranças de seu cavanhaque, do gosto pelo conhaque entremeado com goles de água mineral  
e da crítica mordaz. Foi substituído por Carlos Fajardo, parceiro de Baravelli no grupo de ex-
alunos de Wesley Duke Lee. Mais tarde associaram-se a Frederico Nasser e José Rezende, 
outros dois alunos do mesmo mestre e fundaram a “Escola Brasil:” que freqüentei logo em seu 
início. Entre uma coisa e outra fiz aulas de desenho com Nasser. Um tempo de muito desenho 
longe do meu atelier. 
 As aulas da preparação pré-vestibular eram como que estímulos para divertir-me 
exercitando novas possibilidades. Naquela altura já me dedicava às Artes. Havia exposto 
na Bienal Internacional de São Paulo, ganho o Prêmio de Pintura do 1º Salão de Arte 
Contemporânea de Campinas. Não conseguia, porém, entender as notas atribuídas aos alunos, 
nem os critérios de avaliação. Isto se esclareceu depois, quando comecei a estudar e pensar  

Linguagem Arquitetônica
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sobre ensino. Ora, quando se está num processo de desenvolvimento da criação, os critérios 
comparativos são desnecessários como também indesejáveis. Mas o fato é que não estávamos 
num processo de desenvolvimento da criação e sim, numa disputa por vagas na Universidade. 
Pela primeira vez entrei em contato com algo que; mais tarde, ao tornar-me professor; tornou-
se objeto de minha atenção. Os alunos são submetidos, durante todo seu período escolar, a um 
processo de treinamento para emitir respostas convergentes; ou seja, uma só resposta para cada 
pergunta. E quando chegam à Faculdade e à vida profissional lhes são solicitadas respostas 
divergentes, ou seja, várias  respostas para cada pergunta. São treinados na lógica; onde os por 
quês determinam as questões; mas a criatividade vai lhes exigir a capacidade associativa; onde os 
como vão incitar a fluência do processo de criar.
 Uma escola para formação de professores de arte de Fany Abramovitch, tribuna livre 
durante a Ditadura Militar Brasileira. Ali se revezavam, como palestrantes, Paulo Mendes da 
Rocha; cassado de suas atividades como professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
USP; Jean Claude Bernardet e outros intelectuais de posição nitidamente contrária ao regime 
político daquele momento. 
 Começo a pensar sobre educação para logo em seguida, pela primeira vez, ir dar aulas 
de arte no Instituto Viana em Cotia para algumas classes de crianças numa oficina onde 
contracenavam pincéis, martelos, alegrias e serrotes. Constato que minha prática como artista 
sustenta a de professor e que sem ser capaz de fazer arte é covardia ensiná-la. Se é que arte é coisa 
que se ensine.
 Na escola da Fany, como era conhecida, conheci Samir Curi Meserani e seu método 
de ensino de Criatividade na Linguagem Escrita. Êle  já havia escrito vários livros de redação 
escolar para exercícios em sala de aula. Nesta escola fiz suas aulas e até hoje isto me vale para a 
escrita, para o ensino e para a produção de arte. Para a escrita, pois aprendi que através da fluência 
pode-se encontrar um texto de excelência seguindo a recomendação de João Cabral: escrever é 
re-escrever. Para o ensino pois me levou a pensar que se existe um método que leva à “criatividade na 

Ensino de arte
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linguagem escrita” poderá haver um que leve ao equivalente na linguagem visual. Este estímulo  me levou 
à criação da  “ desinibição do traço ”.  E ainda em meu trabalho artístico, pois me permitiu admitir 
que qualquer coisa que faça no atelier que não seja a produção em si, já é preparação para o que 
virá. Isto foi mais longe com os modos de Helder Fouto ensinar o Tai Chi. Aprendi que qualquer 
coisa que faça no atelier, e fora dele, diz respeito à produção mesma da arte. 
 Em 1970, primeiro ano da minha turma na FAU, os professores do Departamento 
oferecem uma “tempestade de informações”, termo que eles mesmo usam para se referir àquela 
disciplina que reúne professores dos diferentes grupos: edificações, planejamento, desenho 
industrial e comunicação visual. Meu grupo reunido com o professor, ouve dele esta pergunta.
__Agora que vocês já são arquitetos, o que pretendem fazer?
Algum dos colegas retruca.
  __ Como assim arquitetos, estamos no primeiro ano? 
__ Sim, já são arquitetos, só faltam cinco anos.
 Esta afirmação é um choque. Daí  para frente, sempre intermediados por um choque, 
passamos a ter contato com o professor Flávio Império. Este é seu estilo. O choque e a capacidade 
de estabelecer relações na velocidade de um raio.
 Quando em 1970 ingresso como aluno na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
USP uma disciplina chama-me logo a atenção Ocorria no auditório daquela escola. Apagavam-
se as luzes, projetavam-se os slides “De Goya a Lèger” e se desenrolavam os debates entre Flávio 
Motta, Júlio Katinsky e Sérgio Ferro. Já havia tido aulas de história da arte tanto no curso de artes  
para adolescentes da Fundação Armando Álvares Penteado com  Fernanda Milani e no Colégio 
de Aplicação, com Fábio Magalhães. Nada porém se assemelha àquela discussão ferrenha 
entre os três mestres. Já havia sido apresentado à obra de Rauschenberg em um curso de 
Sérgio Ferro no TUSP. Mas com Flavio Motta se dá ali, naquela arena, meu primeiro contato. 
Aprendendo, o acompanhávamos a nos segurar pelo braço, em suas andanças-aula. Flávio é, 
àquela época, figura obrigatória na maquete ( Laboratório de modelos e ensaios- LAME)  

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

Flávio Motta
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ao lado de Antonio Gobbo, um dos funcionários com largo conhecimento e experiência em 
esculturas, e na gráfica (Laboratorio de programação gráfica- LPG) ao lado de João Pereira, 
chefe daquela seção. “Só para lembrar”que o conhecimento também, e talvez principalmente, 
se transmite no fazer. 
 As salas onde dávamos aulas na FAAP se abrem para um salão que, ao fundo, divisa com  
um corredor, a primeira porta à esquerda dá para a oficina de gravura onde Jardim dava aulas, 
Evandro Carlos Jardim. Sempre que podia, eu escapava para trocar algumas palavras. Inesquecível 
o ruborescer de quem se surpreende até com aquilo que conhece. Conhece, mas vê, - a todo 
instante-, de outro modo. Vê diferente. 
 Aprendi as técnicas com Jardim e dele vinham os estímulos para minhas poéticas. Fui à 
Rua Barão de Paranapiacaba e voltei com ferramentas desconhecidas  para minhas mãos. Fui à 
rua Florêncio de Abreu e voltei com placas de cobre dispostas ao talho. Logo fiquei sabendo que 
a conversa com a placa de cobre começa pelo chanfro. Inusitadamente surpreendi-me fazendo 
humor: uma das primeiras gravuras foi o Peixe Míope e logo depois o Porquinho da Índia, a 
lembrar-me da infância e de Manuel Bandeira.  
 Logo mais Jardim começaria a visitar meu Atelier. Ganhei um interlocutor que passsou 
a apreciar meu trabalho. Apreciar e não avaliar como ele mesmo se refere a este ato de visitar a 
produção dos amigos, dos artistas.
 Os procedimentos da gravura eu os tenho comigo até hoje, em qualquer outra atividade 
plástica que realize. A ponta seca frequentemente ocorre sobre a pintura. Um sulco, quase que 
água forte, pode ocorrer sobre o pigmento que se deposita sobre a tela. Já os grãos do carborundum 
são os pontos da água tinta. Pintar sobre um fundo escuro é como abrir as luzes da mancha negra 
que se dá quando da primeira impressão da placa quando nada ainda ocorreu nela. Jardim, e com 
êle a gravura, me ensinaram a pintar melhor.

Evandro Carlos Jardim

A gravura

Antonio Gobbo
João Pereira
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PORQUINHO-DA-ÍNDIA, 1979, ÁGUA FORTE, 14x17cm
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 Até o fim do ginásio, estudei no Instituto de Educação Caetano de Campos na Praça 
da República e freqüentava a Biblioteca Mário de Andrade na Rua Xavier de Toledo. Aos fins 
de semana ia remar com meu pai no lago do recente Parque do Ibirapuera. Era 1954, quarto 
centenário da cidade de São Paulo. Assistimos, no Vale do Anhangabaú, a uma chuva de triângulos 
prateados feitos de papel alumínio clareada por potentes holofotes. De minha janela, na ladeira 
da Rua Augusta, assisti a construção do Conjunto Nacional e as luzes, vermelha e verde, do relógio 
da Jeep Willis instalado no topo deste Edifício, piscando na parede do meu quarto. Acompanhei o 
entusiasmo da inauguração de Brasília. Sem querer já tinha boas referências: Ramos de Azevedo, 
Oscar Niemeyer, David Libeskind. Por outro lado tinha dois tios, dos mais divertidos na família, 
com formação na Polônia. Cresci pois, com bons exemplos de Arquitetura e arquitetos. 
 Ingresso na FAU USP em 1970, segunda turma do prédio na Cidade Universitária 
projeto de Villanova Artigas. Naquele momento já produzia arte, participava de mostras, havia 
ganho um Prêmio importante num salão de profissionais, havia exposto na Bienal... delineava-se 
uma carreira como artista plástico. A USP não contava ainda com a Escola de Comunicações 
e Artes. A Faculdade mais próxima das artes visuais era a de Arquitetura. Ali, logo me deparei 
com mestres como Flávio Motta, Flávio Império, Sérgio Ferro, Nestor Goulart dos Reis, Júlio 

FORMAÇÃO
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Katinsky, Ludovico Martino e Elide Monzéglio que me fizeram ver o tanto de arte que há no 
projetar e me aproximaram, mais e mais, das artes visuais. Com alguns deles cheguei a dar aulas 
posteriormente, de outros tornei-me amigo. Tomo a liberdade de não citar a todos mas crio uma 
exceção para Diana Mindlin com quem dava uma disciplina, muito bem sucedida, que visava o 
projeto de livros. Vale dizer que a graduação eu a fiz muito próximo dos professores relacionados 
à Arte e freqüentando assiduamente a Gráfica e o LAME ( Laboratório de Modelos e Ensaios ). 
Aproximo aqui a Graduação de minhas atividades didáticas pois foi assim que as coisas se 
deram: formei-me em 1974 e em 1977 ingressava no corpo docente desta mesma Escola. Ainda 
estudante, trabalhei no Cauduro Martino Arquitetos Associados quando faziam a Sinalização 
e Equipamentos para a Avenida Paulista, projeto que se notabilizou pelos totens. Fiz estágio 
também no Escritório do arquiteto Luigi Fiocca, formado pela FAU, e ali participei de projetos 
de edificação, mas foi na área do Projeto Gráfico que me especializei. 
 É significativa, particularmente na FAU USP, a quantidade de colegas de minha turma que 
vieram a se dedicar ao ensino. Como êles, eu também dei este passo. Dediquei-me ao ensino e ao 
estudo de seus modos. Explorei novos caminhos na arte e entre os dois, ensino e arte, elegi sua mescla.
 

 “Ensino e Desenho”; dissertação realizada com a orientação da Prof ª Drª Elide Monzéglio; 
na qual documento e analiso como a criança abandona sua capacidade expressiva gráfica durante 
o período de alfabetização e exponho a “Desinibição do traço” e a  “Criação de linguagem plástica 
pessoal” , base do método de ensino das artes visuais que será explicitado no Doutoramento. Esta 
Dissertação é apresentada ao programa Sistemas Ambientais Urbanos na Pós-Graduação da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo no ano de 1984. 
 Acompanho a produção de pinturas e desenhos de uma criança em seu período de alfabetização. 

Mestrado e Doutoramento
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PRIMEIRO MOMENTO
O gesto tem várias possibilidades. 
Gera traços de diferentes pressões. 
Fortes e fracos. E trajetos, retos e curvos.
As linhas e as massas são de naturezas diversas.
A gama de cores utilizada é ampla.
Há formas fechadas e abertas.
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SEGUNDO MOMENTO
Massas preenchidas se contrapõem às vazias.
Sucedem-se retas e curvas.
O campo é ocupado com qualidade.
As repetições, portanto ritmos, são dominantes.
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TERCEIRO MOMENTO
Surgem personagens.
Primeiro suas cabeças.
Vão surgindo os corpos.
O centro do campo começa a ser privilegiado.
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QUARTO MOMENTO
A cabeleira torna-se arco-íris e laço vermelho.
A personagem está em transformação.
A cor é contida dentro dos contornos.
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QUINTO MOMENTO
O que há de cultural se apresenta na forma do palhaço Bozo e do coelho da Páscoa.
A cor, cada vez mais, dentro dos contornos.
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SEXTO MOMENTO
A escrita dá seus sinais.
O desenho se organiza em linhas, da esquerda para direita.
E de cima para baixo.
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SÉTIMO MOMENTO
O gesto cada vez mais comedido, pela régua e pelo alfabeto.
Como a escrita: em pautas e da esquerda para direita.
Cores: poucas!
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 Verifico que a maioria dos jovens e adultos que encontro na Faculdade de Arquitetura e nas 
aulas do Jogo Estúdio têm uma dificuldade para desenhar. Atribuo este fato ao abandono iniciado na 
alfabetização. Proponho então um trabalho de recuperação da capacidade expressiva plástica a que dou 
o nome de “Desinibição do traço”. Esta proposta parte do postulado: “o traço é o registro do gesto”. 
Como estímulo são solicitados exercícios para que o aluno conheça e descubra novas possibilidades para 
seus gestos. Com isto buscamos a fluência e a expressividade em sua produção visual.  
 À “Desinibição do traço” segue-se a “ Criação de linguagem plástica pessoal” onde cada 
aluno busca seus temas, materiais, suportes, procedimentos, sua poética... Quando da defesa, tanto 
os desenhos de Luzia quanto os de alguns alunos em fase de encontro de sua linguagem pessoal são 
expostos no Saguão da FAU- USP em sua sede da Rua Maranhão em São Paulo. 
Estes dois procedimentos, Desinibição do traço e Criação de linguagem plástica pessoal, constituem 
o corpo deste trabalho de ensino.
 Um dos pontos marcantes do Mestrado é quando Evandro Carlos Jardim; um dos 
gravadores brasileiros de excelência e responsável pela formação de inúmeros artistas, banca desta 
Defesa; traz a questão: _ Arte é coisa que se ensine? Ele vem ancorado em Mário de Andrade em 
seu texto ”O artista e o artesão”.
  “Do Olho à Mão e da Mão ao Olho: um método de ensino das artes visuais”, tese 
realizada com a orientação da Prof ª Drª Lucrécia D’Aléssio Ferrara e apresentada ao Programa 
de Pós-Graduação Sistemas Ambientais Urbanos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo no ano de 1995. Em 1998, prefaciado pela orientadora, é editado pela 
EDUSP e Scipione Cultural com o título de “Em busca do traço perdido”. Este livro foi recomendado 
pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ministério de Educação e Cultura (MEC). O lançamento 
deste livro se dá nas exposições: “Panejamentos”, com esculturas de minha autoria e “Em busca do traço 
perdido” com trabalhos de meus alunos, ambas na Pinacoteca do Estado SP.
 Com base na documentação e análise da produção visual e depoimentos de cinco alunos, 
explicito o Método para a recuperação da capacidade expressiva plástica através da “Desinibição 
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do traço” e da “Criação de linguagem plástica pessoal”. Ali são destronados antigos padrões das 
artes visuais como a busca da semelhança, de obediência às proporções, da fidelidade das cores nas 
figurações àquelas da natureza. É enfatizado o erro como gerador de possibilidades. São esmiuçadas 
as atitudes tanto dos alunos quanto as do professor; como por exemplo, a disponibilidade, a 
expectativa e o projeto pessoal. A atenção e o projeto pessoal são identificados como responsáveis 
pela capacitação e conquista da qualidade nos processos de criação, quando encontram suas 
linguagens pessoais. É o que vemos abaixo nos trabalhos dos seguintes alunos.

Luiz Fernando Novaes
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Elisete Ambar
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Arlete Carlos Cunha
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 Cabe lembrar a importância da arte na formação dos arquitetos, urbanistas, planejadores, 
paisagistas e designers. Na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP tal responsabilidade 
está a cargo, principalmente, do Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto; 
em várias de suas disciplinas e particularmente naquelas de História da Arte que dão boas 
vindas aos alunos do primeiro ano; e do Departamento de Projeto com ênfase para o Grupo 
de Disciplinas de Programação Visual do qual faço parte desde 1977. Neste Grupo, ao longo 
dos anos, estão presentes artistas como Renina Katz, Flávio Império, Maurício Nogueira Lima, 
Claudio Tozzi, Carlos Zibel Costa, Sérgio Régis Martins, Paulo Von Poser e Feres Lourenço 
Khoury, além de Élide Monzéglio e Diva Taddei com formação em Artes Plásticas .  
 A presença da Programação Visual na formação dos alunos de Arquitetura e Urbanismo 
diminuiu desde 2008, daí a tarefa de, em menos tempo, tentar alcançar os mesmos conteúdos 
que eram lecionados antes daquela data. A primeira turma do Curso de Design ingressou em  
2006 criando mais uma frente de atuação. Pode-se concluir pois que a responsabilidade dos 
professores-artistas aumentou. Cabe a nós agora garantir a presença da arte na formação dos 
profissionais de todos os ofícios que esta Unidade forma com uma carga horária mais restrita.   
 A presença da arte na escola; com raras exceções no panorama nacional; ainda é precária, 
apesar de obrigatória pela Lei de Diretrizes e Bases. Daí a concluir que o aluno que ingressa nos 

ATIVIDADES DIDÁTICAS
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dois cursos da FAU USP, como em qualquer outra faculdade, vem com uma bagagem de prática 
artística quase nula. E sendo arquitetura, arte mais técnica, fácil concluir que vem restrita sua 
possibilidade de desempenho com capacidade, e muito menos com qualidade. 
  A prática da arte na formação do arquiteto, do urbanista e do designer traz a estética que 
aliada às técnicas informa  a presença humana nos lugares e objetos projetados. 
 Cabe ressaltar que o papel a mim atribuído no contexto da FAU USP em seu Curso de 
Arquitetura e Urbanismo e no de Design, seja na Graduação quanto na Pós, é o de fazer presente 
a prática da arte inserida no fazer projetual.  
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1º AULA DA 1º TURMA DO CURSO DE DESIGN, 2006
Graduação
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Universidade de São Paulo 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
Departamento de Projeto 
Curso de Design 
AUP 2318 
Linguagem visual: desenho e gravura

1ºs semestres de 2006, 2007, 2008 e 2009
Professores Doutores Clice Mazzilli e Silvio Dworecki
 
 Desde o início do Curso de Design na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo, ou seja em 2006, trabalhei em conjunto com a Profª Drª Clice Mazzilli 
na  disciplina Linguagem Visual: desenho e gravura. Esta é uma obrigatória  eminentemente 
prática do primeiro ano, cujo objetivo subjacente é receber o aluno vindo, na maior parte das 
vezes, de uma estrutura de ensino que enfatizou sua aprovação no Vestibular. Equivale a dizer 
que vem de um modo de ensino com prevalência convergente ou seja, que para cada problema 
formulado só existe uma única resposta. Ocorre que um curso como o de Design vai exigir sua 
criatividade, sua capacidade em dar respostas múltiplas, novas e adequadas. Seu pensamento que 
foi treinado para abordagens lógicas será exigido para associações inéditas.
 Os primeiros três anos em que esta disciplina foi lecionada, de 2006 a 2008, teve como 
objetivo explícito e constante de seu programa: “Despertar o aluno para a pesquisa visual gráfica 
a partir das possibilidades expressivas e construtivas do desenho, da reprodutibilidade da gravura, 
levando à representação gráfica como forma de criação, comunicação e conhecimento de projetos.”
 A presença do desenho se faz a partir de exercícios visando sua Desinibição com as 

Graduação
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premissas; dentre as quais, as várias “escalas do gesto”; que constam do método de ensino que criei 
e que está explicitado no livro “ Em busca do traço perdido”, publicado pela EDUSP e Scipione 
Cultural, em São Paulo no ano de 1998. Esta publicação decorre da sistematização e observação 
do desenvolvimento de 5 alunos “Em busca de sua linguagem pessoal” nas aulas que sucedem às 
de “Desinibição do traço”. Os ingressantes apresentam seu desenho ainda impregnado dos gestos 
da escrita e do pensamento lógico. As aulas de desenho nesta disciplina visam desenvolver gestos 
de desenho e o pensamento associativo. Neste conjunto de aulas desta disciplina comparecem 
também as aulas com modêlo vivo. Busca-se aqui informar o aluno e exercitar a possibilidade de 
representar para além da busca da semelhança, elemento inibidor por excelência, fator que leva 
mais à correção do que à fluência tão almejada nos processos criativos. 
 As aulas de desenho são ministradas pela Profª Drª Clice Mazzili, nas quais me faço 
presente através da “Desinibição do traço” e das aulas de desenho de observação que contam 
com a presença de modêlo. Nestas, está em pauta a atenção e, como já disse, não a busca de 
semelhanças. Ao largo deste curso, que tem ênfase na busca de expressão e fluência, o foco é 
atitude do professor que espera-se de baixa expectativa e estimulante.     
 A introdução à gravura é uma das formas utilizadas também para o desenvolvimento 
expressivo gráfico. Desenhar sobre outros suportes ou fazê-lo como projeto conduz a novas 
possibilidades. O aspecto técnico comparece aqui. O aluno em sua carreira de designer será 
estimulado ao uso de instrumentos digitais e de técnicas de reprodutibilidade em larga escala. A 
possibilidade de exercitar-se em técnicas artesanais, é viabilizada pelos funcionários e equipamentos 
presentes na Oficina para uso didático do Laboratório de Programação Gráfica da FAU USP.
 Realizamos exercícios de carimbo explorando as possibilidades de ritmo e texturas. Para 
surpresa do aluno, entram em cena os mais inusitados materiais como lixas, copos, moedas... e 
batatas, cenouras...                                                                                                                   
 As monotipias, simultaneamente exercícios de gesto, são realizadas sobre chapas 
de impressão off set e impressas com o auxílio de prelos tipográficos, com a vantagem de se 
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realizar gravura, de cópia única, com a mesma duração de um desenho. O tema da identidade é 
a proposição que leva os alunos à descoberta das mais variadas possibilidades desde usar o tipo 
como imagem criando figuras até construir textos alusivos ao tema.                                                                    
  A técnica do stencil; ou seja, máscaras que isolam e vedam a passagem de cores vindas de 
sprays; permitem ao aluno referenciar-se nos grafittis das paisagens da cidade.                                                         
 A serigrafia com suas  modalidades, recorte e fotográfica, vem a ser a técnica utilizada 
para trabalhar respectivamente um objeto que passa a ser inusitado devido a intervenções gráficas 
e cenas cotidianas.
 A bibliografia traz referências de produções visuais das mais diferentes naturezas como as 
de Albers, Carmela Gross, Push Pin, Regina Silveira, Paul Klee. E pensamentos sobre a produção 
visual como os de Edith Derdik, Fayga Ostrower e Silvio Dworecki.
 Em 2009 o Programa é alterado. Passa a ter como objetivo que o aluno formule “problemas” 
e que a estes responda visual e criativamente. Continuam sendo solicitados os procedimentos de 
utilização da Oficina para uso didático do Laboratório de Programação Gráfica desta escola para 
a realização de gravuras e as aulas de observação com modelo.
 Basicamente pode-se dizer que nos “ exercícios objetiva-se dar expressões visuais ao 
problema formulado, ao comunicar o conceito escolhido. Cada aluno desenvolve 2 exercícios por 
ciclo: um na linguagem da gravura e outro na linguagem do desenho. As possibilidades técnicas 
da gravura são: tipografia, serigrafia, off-set e gravura digital. No desenho: grafite, nanquim, pastel 
oleoso, colagem e técnicas mistas.” As aulas mudaram sua dinâmica. A cada mês é exibido um 
vídeo que leva o aluno a formular um problema e iniciar seu atendimento com os professores. 
Passamos, a Profª Clice e eu, a não mais nos revezarmos entre desenho e gravura, como fazíamos 
até 2008, e passamos a ficar disponíveis para os atendimentos.      
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EXERCÍCIOS DE DESENHO
Frotage
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EXERCÍCIOS SOBRE A COR
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ELABORAÇÕES A PARTIR DOS DESENHOS DE OBSERVAÇÃO DE MODELO
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A AULA DE OBSERVAÇÃO COMEÇA 
COM UM AQUECIMENTO VISANDO A FLUÊNCIA DO GESTO
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A MODELO
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OS ALUNOS TAMBÉM POSAM
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OS ALUNOS TRANSFORMAM A SALA NUMA INSTALAÇÃO QUE PASSA A SER 
OBSERVADA E DESENHADA POR ELES
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A MODELO POSA NA INSTALAÇÃO
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ALGUNS EXERCÍCIOS, QUE NÃO BUSCAM A SEMELHANÇA, 
FEITOS DURANTE A AULA DE OBSERVAÇÃO
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EXERCÍCIOS 
Tipografia
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EXERCÍCIOS 
Serigrafia Recorte
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EXERCÍCIOS 
Serigrafia Fotográfica
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Universidade de São Paulo 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
Curso de Pós-Graduação
Área de concentração: Design e arquitetura
AUP 5875 
Produtos em processo: o gesto na arte

Prof. Dr. Silvio Melcer Dworecki

Pós-Graduação

Etapa 1   
O CORPO
Atenção e Intenção
Tônus e Movimento
Percepção Visual, Olhar e Perceber
Desinibição do Traço, o Gesto 

Etapa 2  
CIDADE 
Percursos
Intervenções
Desinibição do Traço, Observação
Seminário: Apresentação dos Projetos Pessoais 

Etapa 3   
PERCEPÇÃO 
Henri Wallon
Winnicott E Safra
Calvino
Fenomenologia
Seminário: Apresentação Dos Projetos Pessoais
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INFORME N° 1 
 Conheci o ensino de arte num momento em que se enfatizavam os processos de criação 
e tratavam-se os produtos com descaso. “Produtos em processo”, foi como alinhei estas palavras 
para sublinhar o fato de que em arte tanto os produtos, de cada momento, quanto o processo, 
desenhado pelos produtos, em simultaneidade e sucessão, são fatores em constante interação. São 
causa e efeito, como ao desenhar vai-se, ao mesmo tempo, do olho à mão, quanto no caminho inverso.  
 Quanto ao gesto, estamos em sua busca para delinear os contornos do corpo, dos 
momentos, das coisas e dos lugares. E quando este se torna traço, abrem-se os territórios do 
desenho: registro fiel do que ainda não existe.  
 Neste curso, para tratar de temas relativos a várias especialidades do conhecimento 
contamos com a presença de convidados. Cada um deles informa uma bibliografia e na medida 
do possível um filme, a serem apreciados antes da Palestra. Comigo são realizadas aulas de 
“Desinibição do Traço” e desenho de observação com uma abordagem que inclui o êrro, 
seminários sobre a percepção à luz do livro “Palomar” de Ítalo Calvino  e acompanhamento do 
processo de execução dos trabalhos a serem entregues depois da finalização das Aulas. Estes têm 
como base as aulas dadas e como linguagem aquela com a qual o aluno mais se familiariza, ou 
quer familiarizar-se: desde a escrita até  a visual, incluindo as linguagens foto e videográficas.

INFORME N° 2
 Esta disciplina se destina a oferecer um espaço de informação e reflexão sobre a natureza dos 
processos de criação. 
 A ênfase da formação e do exercício profissional do arquiteto, do urbanista e do designer; assim 
como a maioria das profissões; são voltados para os resultados que atingem. É oportuno aqui abordar o 
contraponto. Proponho esta disciplina teórico- prática  visando focar aquêle que projeta e como o faz com 
atenção para seu corpo, sua visão, as questões da percepção e da estética, e da cidade. Somam-se a isto aulas 
de desenho, linguagem básica destes profissionais, com base no Método “Desinibição do traço”.
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 Se ainda considerarmos que a maioria das formações profissionais é  feita atualmente de 
modo, cada vez mais tecnicizante e teórico, se tornam indispensáveis as abordagens humanistas e 
vivenciais do sensível.  
 Foram convidados especialistas para proferir palestras e propor vivências. Comigo serão realizados: 
Seminários sobre A PERCEPÇÃO em CALVINO tendo por base seu livro “ Palomar ” acessível 
em ebooksgratis.com.br/.../romance-palomar-italo-calvino-livro/ 
Aulas de “Desinibição do traço” e desenho de observação.
Seminários sobre o Processo de Execução dos Trabalhos Finais.

INFORME N°3 
Uma amiga passa a te instigar: a visão.
Ela tem alto poder transformador.
É capaz de mudar sua relação com objetos, ambientes e paisagens.  
Altera sua atenção.  
É um passo para perceber melhor seu corpo, seus movimentos, 
seu tônus. Com a visão e o corpo conquistam-se outras linguagens 
visuais dentre elas, o desenho e o projeto. 
Com a chegada destas atividades ao território de suas capacidades, 
o mundo dos museus e galerias ganha novo interesse.
Surgem passeios inusitados, pela cidade e pelos cidadãos, 
sempre dispostos a novos convívios. 
Aparentemente era mais fácil pintar ou desenhar copiando um modelo.
Mas ao copiar, todos fazem igual.
No século XXI com atenção à visão e ao corpo, com atenção à atenção,
cada um passa a ter uma maneira pessoal. Só sua. 
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Referências  
Livros e Sítios
BENJAMIN, W. Charles Baudelaire, um lírico no auge do capitalismo. 
São Paulo: Editora Brasiliense, 1991.
CALVINO, I. Palomar.
ebooksgratis.com.br/.../romance-palomar-italo-calvino-livro/
ELIAS, N. Mozart, Sociologia de um gênio. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 1995.
GOGH, V. Cartas a Theo. Barcelona: Barral Editores, 1972.
www.vangoghletters.org/
MASI, D. de. A emoção e a regra/ os grupos criativos na Europa de 1850 a 1950. 
Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1999. 
WALLON, H. Do acto ao pensamento. Lisboa: Portugália Ed., 1966. 
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Aulas

CORPO: ATENÇÃO e INTENÇÃO 

HELDER FOUTO, pratica Tai Chi desde 1982 e se dedica ao seu ensino.Tem formação em 
língua e literatura chinesas pelo Departamento de Línguas Orientais pela FFLCH da USP.
Convidado devido à presença do gesto no desenho, enfatizado em particular pela Desinibição do 
Traço, e também pelas relações entre as artes e a sabedoria chinesa.  

Referências  
Livros
CHUG-LIANG, A.H. Expansão e recolhimento. Vol.10. 
São Paulo: Summus Editorial, 1979 ( Coleção Novas buscas em Psicoterapia) 
DESPEUX, C. Tai-chi chuan. Sao Paulo: Editora Pensamento, 1995. 
TZU, L. Tao Te King, texto e comentário de Richard Wilhelm. 
São Paulo: Editora Pensamento, 1995.
LAOZI. Dao De Jing, tradução de Mario Bruno Sproviero. São Paulo: Editora Hedra, 2002 
Filme
TARKOVSKI,A. Stalker. UniãoSoviética/Alemanha.163min.Oriental, 1979. 
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CORPO: TÔNUS e  MOVIMENTO
A Inteligência Visual: Ver, Enxergar e Olhar  

ANALIVIA CORDEIRO PhD, especialista em Eutonia, bailarina, coreóografa, video-artista, 
arquiteta e pesquisadora corporal. Pioneira mundial da “computer-dance” e da vídeo-arte no 
Brasil.www.analivia.com.br. Autora de “NOTA- ANNA a escrita eletrônica dos movimentos do 
corpo baseada no Método Laban” publicado por ANNABLUME e FAPESP no ano de 1998 
em São Paulo. Convidada para esclarecer o papel do tônus nas mais variadas atividades humanas  
e sua presença no olhar. 
 
ReferênciaALEXANDER, G. Eutonia, um caminho para a percepção corporal. São Paulo: Martins Fontes, 
1983.
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CORPO: PERCEPÇÃO VISUAL, OLHAR E PERCEBER  

MARIA FERNANDA LEITE RIBEIRO é terapeuta visual, formada pelo Método Self-
Healing de Meir Schneider.  Formou-se em História em 1983 pela Universidade de São Paulo. 
Terapeuta/educadora  certificada pela School for Self-Healing (São Francisco, CA USA). Tem 
especialização em reabilitação visual. 

Referências  
Livros
MEYER, P. O olho e o cérebro: biofilosofia da percepção visual. São Paulo: Ed. Unesp, 2002. 
SACKS, O. O caso do pintor daltônico e Ver e não ver. In Um antropólogo em Marte. 
São Paulo: ed. Companhia das Letras,1995. 
SCHNEIDER, M. Movimento para a autocura. São Paulo: Ed Cultrix, 2005. 
Filme
JARDIM, J. (dir.) A Janela da Alma. Brasil, 2002.  
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CIDADE: CURSOS e PERCURSOS 

BEATRIZ CARVALHO é arquiteta, artista plástica e educadora. Desenvolveu dissertação de 
mestrado “Caminhar na cidade” na FAU-USP, sob a orientação de Silvio Dworecki.  Trabalhou 
no setor educativo do MAM-SP por 5 anos. Integrou o grupo PI - Política do Impossível, junto a 
outros artistas, em projetos que se situam na fronteira da arte e da educação experimental e popular. 
Coordenou o Núcleo de Artes Plásticas da CPFL em Campinas, desde 2005, desenvolvendo 
ações pedagógicas na instituição e na periferia da cidade. 
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CAMINHAR NA CIDADE: um exercício poético
BEATRIZ CARVALHO

Os dois encontros pretendem abordar a cidade vivida por cada aluno a partir do caminhar e 
refletindo sobre o caminhar como poética tendo como referência a dissertação Caminhar na 
cidade - experiência e representação nos caminhares de Richard Long e Francis Alÿs; um 
depoimento poético.  
A proposta é partir dos percursos e das experiências de caminhar dos alunos, contextualizar com 
reflexões sobre o assunto, com a produção de artistas que têm o caminhar como centro de suas 
poéticas e as cidades que se revelam nestes trabalhos artísticos. 
Realizar uma pesquisa poética de campo: caminhar, recolher elementos dessa experiência da 
cidade e construir, coletivamente ao final, uma cartografia destes percursos. 

Referências  
Livros
CARERI, F. Walkscapes: El andar como práctica estética. Barcelona: Gustavo Gilli, 2003. 
CERTEAU, M. A Invenção do Cotidiano - 1. artes de fazer. 
Rio de Janeiro: Ed. Vozes, 2003. (Capítulo Práticas de Espaço). 
KRAUSS, R. Caminhos da escultura moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
AUGÉ, M. Não-lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade. 
Trad. Maria Lúcia Pereira. Campinas, São Paulo: Papirus, 1994 
CERTEAU, M. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994.
Sites
ALŸS, F. : www.postmedia.net/alys/zocalo.htm.
LONG, R. : www.richardlong.org
GRUPO STALKER: www.stalkerlab.it 
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CIDADE INTERVENÇÕES

RODRIGO ARAÚJO e GUSTAVO GODOY, formados em Arquitetura pela Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da USP em 2000, com trabalhos de formatura orientados por Silvio 
Dworecki. Fundadores do Grupo BijaRi, Coletivo formado por arquitetos e artistas, centro de 
criação de artes visuais e multimídia que desenvolve projetos em diversos suportes e tecnologias. 
O grupo atua entre os meios analógicos e digitais propondo experimentações artísticas, sobretudo 
de caráter crítico. Realiza intervenções urbanas, performances, video arte, design, web design. Os 
convidados desenvolvem, junto ao grupo BijaRi, trabalhos de artes visuais autônomos e em grupo. 

Referências
Livros
BAY, H. TAZ – Zona autônoma temporário. São Paulo: editora Conrad, 2001. 
RANCIÉRE, J. A partilha do sensível. São Paulo: editora 34, 1995. 
LAZZARATO, M. As revoluções do capitalismo – Col. Política no Império. 
Rio de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira, 2006.
NEGRI, A. e HARDT, M. Multidão: guerra e democracia na era do Império.Rio de Janeiro: 
Record, 2005. 
KLEIN, N. Sem Logo - A Tirania das Marcas em um Planeta Vendido Rio de Janeiro: 
Editora Record, 2002. 
Filmes
WEINGARTNER, H. (dir.) Edukators. Alemanha, 2004.  
GANDINI, E. (dir.)  Surplus: Terrorized Into Being Consumers. Itália, 2003. 
(http://www.atmo.se/zino.aspx?articleID=382) 
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A PERCEPÇÃO EM HENRI WALLON 

Profª  Drª HELOYSA DANTAS, professora de graduação e pós-graduação na Faculdade de 
Educação de 1971 a 1996 e de Psicologia Genética e no curso de Especialização em Educação 
Infantil da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Doutora pelo Instituto de 
Psicologia da USP. Assessora do MEC no Projeto “PCN em ação” para a Educação Infantil. 
Autora de A Infância da Razão São Paulo: Editora Manoel, 1990. 
 
Referências
Livros 
DANTAS, H. A Infância da Razão. Editora Manoel/ SP, 1990. 
DE LA TAILLE, O. , DANTAS, H. Piaget, Vygotsky e Wallon. Editora Summus/SP, 1993. 
DANTAS, H. Brincar e trabalhar, in O Brincar e suas Teorias. Editora Paz e Terra/SP, 1998. 
 
 A PERCEPÇÃO EM WINNICOTT E SAFRA                      

ILANA W. NOVINSKY, antropóloga e psicanalista, formada pela Sociedade Brasileira de 
Psicanálise de São Paulo, trabalha em consultório com jovens e adultos desde 1985. Participa do 
Laboratório de Estudos da Transicionalidade, da PUC-SP, coordenado pelo Prof. Dr. Gilberto 
Safra. Coordena o Centro de Estudos sobre Psicanálise e Intolerância ( CEPI ) do Laboratório 
de Estudos sobre Intolerância (LEI) - da Universidade de São Paulo. (www.rumoatolerancia.
fflch.usp.br) Membro do Conselho Administrativo da Associação Museu da Tolerância da USP. 

Objetivo da aula: apresentar  uma contribuição da psicanálise contemporânea como informação 
que possa abrir um campo a ser pensado pelos alunos. 
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Referências  
Livro
WINNICOTT, D. W. – Vivendo criativamente
capítulo Tudo começa em casa. Ed. Martins Fontes.
Safra, G. – A Face estética do self – Ed. Unimarco, 1999. 
Filme
TYKWFR,T Perfume A História de um assassino - 2006  
Exposição
Visitar a exposição Almeida Junior  na Pinacoteca de São Paulo 
 
O SURGIMENTO DA FENOMENOLOGIA 

Prof. Dr. LUIZ MUNARI, professor Associado junto ao Departamento de História da 
Arquitetura e Estética do Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo autor de “ O costume da arte ” publicado pela Editora da FUPAM em 2002. 
 Os trabalhos apresentados pelos alunos tiveram como tônica a abordagem de processos 
como por exemplo a cineasta Mônica Poli Palazzo abordou a reforma do Largo da Batata no 
Bairro de Pinheiros na cidade de São Paulo e propôs um sistema de “ musealização” de suas  coisas 
e lugares. O professor- artista, doutorando na época do Curso, Márcio Périgo realizou um vídeo 
sobre o processo de produção de gravuras em metal. Gabriela Amaro Golin, mestranda de Artes 
Plásticas em Paris, abodou a questão da observação em várias pinturas realizadas em sucessão.
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A artista plástica Maria Bonomi me convidou para fazer parte do que ela chamava de um “acelerador de 
partículas”. Ela presidia o Atelier Amarelo e atendendo a seu convite, participei, em 2007 como curador 
do  Programa Residência III que tinha por título “São Paulo – Cidade Radial”. Este Atelier localizado 
na região da Luz no Centro de São Paulo, ou seja na “Cracolândia”, com todos seus conflitos, era uma 
iniciativa da Secretaria de Estado da Cultura. Ali também estavam como curadores Cildo Oliveira, 
artista plástico e organizador do Prêmio Porto Seguro de Fotografia, o crítico de artes João Spinelli e 
o jornalista Maurício Moraes. Visitávamos os artistas e suas produções nos seus ateliês no interior do 
Atelier Amarelo e nos reuníamos para avaliar seus processos e o do Atelier como um todo.
 O objetivo primordial do Atelier Amarelo era fomentar a experimentação artística dos bolsistas, 
oferecendo-lhes espaço para livre expressão  apoiado por um trabalho constante de  curadoria, facilitar-
lhes a profissionalização e  formá-los como multiplicadores.
 Como o Atelier Amarelo não se pretendia um ambiente de ensino formal das artes plásticas, 
selecionava os artistas-residentes por seus projetos e não por seus currículos. O que se observou no 
final do processo foi uma significativa mudança das propostas iniciais o que evidenciou o caráter 
transformador deste trabalho.
 Em dezembro, o interior do Atelier Amarelo estava muito diferente da primeira reunião. Os 
estúdios estavam tomados por instalações, objetos, pendentes, fotografias, vídeos e gravuras, obras em 
papel, carvão e os mais diversos materiais. Nestes dias, deu-se a exposição final dos bolsistas residentes, 

EXTRA FAU

Atelier Amarelo
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que dias antes haviam exposto na galeria que fica na passagem subterrânea da Rua da Consolação. A 
interlocução entre os artistas residentes, as observações dos curadores e a cidade, que se oferece como 
uma potente incubadora, induziu a grandes mudanças ocorridas nos projetos iniciais. As trajetórias 
de Habu Makoto, Walmur Florêncio, Adriana Aranha, Jaime Lauriano, Solange Ardila, Maurício 
Adinolfi, Giancarlo Ragonese, Andréa Boller e Juny KP passaram por transformações significativas.
 A curadoria também se empenhou em melhorar o formato do Atelier Amarelo, discutindo em 
reuniões privadas as principais necessidades desta e das próximas edições do programa.
 Prepara-se um temário incitante. Chegam os projetos dos jovens artistas mas deles não se vê  
o currículo. Nem a cara. Os  curadores apostam naqueles que percebem maior potencial de explosão 
criativa. Chegam os artistas. Trata-se de uma surpresa: o texto do projeto tem uma voz, um geito. Nos 
interpelam inesperadamente.
 Nós curadores, nos reunimos semanalmente com os residentes além de toques ao pé  do ouvido. 
Recebe-se também visitas, de artistas a críticos que vêm para sessões de apreciação.
 Começam as surpresas. Aquilo que se disse nas reuniões, multiplicou-se e ganhou materialidade. 
E ainda, às vezes ficou guardado esperando a hora de brotar. Mas nota-se que tudo que surge tem uma 
argamassa que é dada pelo conjunto deste grupo, desta casa, deste entôrno e pela presença dos curadores 
e visitantes. Naquele instante, naquele lugar. Mudasse algo, e os resulados seriam outros.
 Os participantes desta residência atigiram graus de excelência. E uma tônica de arte conceitual, 
de instalação a unir suas várias tendências. Participar de um embate artístico de tal vigor é vivência que 
se leva. Eu a levo, com certeza.
 Creio que a proximidade com os moradores de rua da Cracolândia assustou a Secretaria de 
Estado da Cultura. Esta foi a terceira e última edição do Atelier Amarelo. 
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 Em uma casa no bairro das Perdizes, no alto de um mirante com vista de centro e oitenta 
graus para a cidade de São Paulo, na praça de uma rua sem saída, a Inocêncio Unhate, foi criado o Jogo 
Estúdio, em 1974, por mim e Eugênia Thereza de Andrade, com o objetivo de oferecer um lugar para 
atividades artísticas e debates com liberdade para o público jovem. Não oferecer modelos, era esta 
a postura para o ensino da expressão corporal e do teatro nas aulas com Eugênia Thereza e nas 
artes visuais em aulas comigo. Na dança, denominada de Expressão Corporal, não se ensinavam 
passos ou coreografias, estas nasciam de elaborações a partir das propostas dos movimentos 
naturais em Rudolf Laban. A interpretação teatral vinha de uma acurada busca das personagens 
embasada nas propostas de Stanislawsky. Com os anos estas linguagens acabaram por se unir 
nas mãos de Eugênia através da Sensopercepção, uma abordagem artística da Eutonia de Gerda 
Alexander. Os ensinamentos do Dr Pedro da Silva Dantas sobre Henri Wallon embasaram estas 
transformações. 
 Quando começaram a nascer espetáculos de dança- teatro no Jogo Estúdio, com a direção 
de Eugênia, sou chamado para Cenografia e projetos gráficos. Estive nos espetáculos “A casa de 
Bernarda Alba” de Federico Garcia Lorca; que me valeu o Prêmio de Cenógrafo Revelação 
outorgado pela Associação Paulista de Críticos de Arte APCA; “O Alienista” de Machado de 
Assis e “ Seria cômico se não fosse trágico” de Dürrenmatt. 
 Eugênia vinha da formação como atriz naqueles anos de vanguarda exercidos pela 
Universidade Federal da Bahia, das aulas de dança com Maria Duschenes e de teatro com 
Eugênio Kusnet.
 Quanto a mim, quando surge o Jogo Estúdio, já estava na carreira de artista participando 
de exposições das artes, que ainda se diziam plásticas, e formava-me naquele ano na FAU USP. 
Tinha tido duas experiências didáticas muito estimulantes. Uma, dar aulas para crianças no Instituto 
Viana em Cotia. Com as crianças se dá a melhor formação, e com esta fui privilegiado. A outra, dar 

Jogo Estúdio
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o primeiro curso de Desenho no Museu Lasar Segall a convite dos cineastas Francisco Ramalho 
Jr. e Sérgio Muniz que ali produziram um conjunto de aulas em várias linguagens da arte. A partir 
desta iniciativa o Museu tornou-se, com o é até hoje, um lugar que constantemente oferece cursos de 
arte. Naquele momento comecei a formular aquele que viria a ser o método que criei para o ensino 
das artes visuais. Importante salientar que antes destas duas empreitadas tinha feito o Curso para 
Formação de Professores de Arte no Centro de Atividades Artísticas de Fany Abramovitch.
 Para formular meus procedimentos como professor estimularam-me as aulas e os livros 
didáticos “Criatividade” de Samir Curi Meserani. Moveu-me este pensamento: se existe um 
método para o ensino da escrita sem modelos, deve haver um modo; também livre; para o ensino 
das artes visuais. Em 1995 sistematizo meus procedimentos como professor-artista e investigo os 
processos dos alunos do Jogo Estúdio, que haviam transposto a etapa da capacitação e estavam 
em pleno exercício da qualidade em suas produções visuais. Formulo pois o Método de Ensino “ 
Do olho à mão e da mão ao olho: um método para o ensino das artes visuais” no Doutoramento 
da FAU USP com a orientação da Profª Drª Lucrécia D’Alléssio Ferrara. Em 1998 tenho a 
alegria de vê-lo publicado como livro pela EDUSP e Scipione Cultural com o título de “Em 
busca do traço perdido” e posteriormente ser indicado como Bibliografia Básica pelos Parâmetros 
Curriculares Nacionais do Ministério de Educação e Cultura PCN MEC.
 Com meus alunos fiz algumas exposições sendo de particular importância e visibilidade 
aquela realizada na Pinacoteca, quando do lançamento do livro que citei, e simultaneamente à 
minha mostra de esculturas “Panejamentos”. 
 Muitos foram os alunos que fizeram minhas aulas no Jogo Estúdio e que hoje ocupam 
lugar importante na produção visual brasileira. Estive no Jogo Estúdio até  o ano de 2000 e creio 
que este cumpriu seu papel de, na época da Ditadura Militar Brasileira, ser um lugar onde se 
respirava liberdade de pensamento e de expressão artística e de ter contribuído na formação de 
muitos jovens que viriam a se tornar artistas, ou não.
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PESQUISA
EM ANDAMENTO

 Tendo a minha produção artística visual de 1962 a 2009 como território de observação, 
busco encontrar ações e figurações recorrentes. Entendo por ações, as atividades que fazem parte 
do dia a dia da atividade criativa no atelier. Como exemplo, ter os cadernos, chamados de diários 
de bordo, disponíveis no dia a dia da produção artística. Já as figurações, referem-se ao que resulta 
do ato de tornar visíveis as imagens de modo material ou virtual. 
 A palavra figurar é aqui utilizada como o faz Francastel em “A realidade figurativa” com o 
sentido amplo de tornar visíveis as imagens que nascem do pensamento em geral, da observação 
em particular e do gesto. Neste sentido, figurativo não se contrapõe a abstrato pois neste também 
estão as figuras. Com relação às ações recorrentes por exemplo, encontro em minha produção 
figuras que flutuam tanto no desenho quanto na pintura ou em construções espaciais.  
 Esta pesquisa, por outro lado, estabelece relações com os trabalhos que constam de 
“Camadas de Tempo”, livro publicado em 1997 com imagens de 30 anos de minha produção 
artística, e de “ Enredados”,  apresentado ao  Concurso para Livre Docência em 2010. Este 
último é uma narrativa visual que oferece ao leitor-fruidor, imagens em sucessão, derivadas do 
pensamento associativo. Ali estão ausentes textos que poderiam talvez, aludir ao pensamento 
lógico ou se prestar a explicar as imagens. Por outro lado, ali poderiam estar textos que, sem 

Ações e figurações recorrentes 
na produção artística de Silvio Dworecki
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explicar, estabelecessem com as imagens uma relação de complementareidade. Não fazê-lo é uma 
delimitação da abrangência de tal trabalho e um estímulo a quem o contempla. 
 Tal busca se mostra relevante pois fornece parâmetros de comparação e refl exão entre o 
processo de produção visual de um artista e aquele dos alunos de arquitetura, design e artes. Por 
outro lado, oferece subsídios para “Enredados”.

1.  AÇÕES
Refere-se às atividades que fazem parte do dia a dia da atividade criativa do artista no atelier.

1.1  DIÁRIOS de BORDO
cadernos, depositários das anotações do artista.    

DIÁRIO DE BORDO  5.03.97 DIÁRIO DE BORDO 15.04.01
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1.1.1  ANOTAR E DESENHAR PROJETOS NOS DIÁRIOS DE BORDO

DIÁRIOS DE BORDO FOLHA AVULSA S/ DATA EM DIÁRIO DE BORDO 15.04.01

EM DIÁRIO DE BORDO 14.02.89 A 28.02.89 EM DIÁRIO DE BORDO 14.02.89 A 28.02.89
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EM DIÁRIO DE BORDO 1.11.96

EM DIÁRIO DE BORDO MAIO 2005EM DIÁRIO DE BORDO MAIO 2005
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1.1.2  ELENCAR OS PROJETOS EM CATEGORIAS NOS DIÁRIOS DE BORDO.

EM DIÁRIO DE BORDO 5.03.97 16.04.97
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EM DIÁRIO DE BORDO 1.11.96 + O LIVRO EM DIÁRIO DE BORDO 1.11.96 + O LIVRO
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EM DIÁRIO DE BORDO 1.11.96 + O LIVRO

EM DIÁRIO DE BORDO 1.11.96 + O LIVRO

EM DIÁRIO DE BORDO 1.11.96 + O LIVRO
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1.1.3  DESENHAR E ESCREVER NOS DIÁRIOS DE BORDO.
 

O Negro  28.03.1991 

Noite. Lá fora, muito adiante, uma árvore se revela como uma mancha negra bem destacada. Paro 
diante da vidraça para observá-la. Entre ela e eu, nenhuma iluminação para detalhar seu verde. 
Pensá-la verde é coisa que, por um instante, me afasta da observação.
 Atrás da árvore, há luzes. Suponho que tenha vazios internos, escuros. Mais atrás ainda 
infinitos raios criam uma trama ortogonal.  Tudo leva a pensar em prédios. Eu as observo por 
estarem no conjunto. Difícil evitá-las. Não me detenho. Não me interessam nem um pouco. 
 No meio de sua copa, uma carreira iluminada a corta diagonalmente do canto direito 
superior para o esquerdo inferior. Impossível saber sua espessura. O caixilho, como se fossem 
coordenadas x e y, me informa sua posição. 
 Procedo a uma contagem, à sua direita vários pontos de luz, à esquerda duas ou três. A 
reta inclinada definida por estes pontos me lembra a extremidade superior dos postes ao longo 
da ladeira que fica naquela direção.  Assim, localizo a mim, a ladeira e a árvore. A distância que há 
entre o lugar onde me encontro e a árvore me faz lembrar desta  mesma paisagem durante o dia. 
Ao mesmo tempo, me vem a imagem dos postes : são daqueles altíssimos que iluminam lugares 
públicos e amplos.
 Muito próximo de mim, o caixilho da vidraça desenha duas largas verticais prateadas e 
foscas, que ladeiam a árvore. A atenção não se faz solicitada em seu comprimento todo: se esvai 
nas extremidades. Pouco se me dá o restante do caixilho. Ao eliminar detalhes do conjunto torna-
se mais presente o que permanece... exubera a mancha negra. Já a vejo como pintura. Neste 
momento, melhor o gosto de só olhar.
 Passados alguns dias me acomete sua lembrança. A imagem da árvore se faz cada vez mais 
presente. Não é possível evitar o pensamento sobre os materiais e sobre os modos que vou utilizar 
para transpô-la do pensamento para tela. Meu interesse nela transforma-se continuadamente em 
ação. Aprendo o que já sabia. Pensada ela é uma. Sobre a tela, outra.



105

O NEGRO, 1989, CINZAS E CARVÃO SOBRE TELA, 73x94cmEM DIÁRIO DE BORDO 6.04.97
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Pintura Dia A Dia 23.10.2009 

Folhinha
 
 Penso em pintar. Pego uma tela guardada há um bom tempo. Ela é maior que a mesa 
feita de uma porta montada sobre cavaletes. Resolvo trabalhar com ela na horizontal e dividi-la 
em retângulos todos do mesmo tamanho. Como se fosse uma folhinha, nome que se dava aos 
calendários. Tudo isto se dá no pensamento, e continuo a imaginar. Ocupo a tela da esquerda e 
de cima para baixo, como nos gestos da escrita. A tela pronta para ser marcada com carvão. Traço 
linhas com um sarrafo. 
 Mais um dia. Sonho com uma pintura colorida, bem aguada com tons escuros, tamanho 
grande, feita de pinceladas largas. 
 Explicar as coisas é aborrecido. Não tem jeito, é cacoete de professor. Já falei até sobre o 
gesto, coisa que mais facilmente se  mecaniza, como aprendi com Flavio Motta imitando Chaplin 
em Tempos Modernos, quando atarrachava, sem ferramenta alguma, tudo que encontrava pela 
rua. 
 A tela está encostada na parede. Insinuantemente branca. Estou refletido no branco. 
Ela está envolvida em celofane. Tênue espelho. Fabulo coisas que se dão no entre. Malevitch 
pintando seu famoso quadrado branco sobre fundo branco devido ao convívio com a neve? Os 
esquimós vendo muitos tons de branco como nossos índios muitos tons de verde. A música indiana 
alcançando sons entre nossos tons ocidentais. 
 Pintar começando de qualquer retângulo? Não mais traçar a carvão? Uma coisa é certa: 
vou usar vários materiais e técnicas. Terei em cada lugar do suporte um modo e o resultado será o 
convívio destes diversos modos. Passo a ouvir Brad Mehldau, pianista de jazz, americano. Parece-
me ideal, ele também trabalha com variações de volume, ritmos, emoções.
 Penduro um sarrafo. Vêm à memória minhas pinturas com tema no eixo. E as monotipias 
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carentes de eixo. Isto se repete ao longo dos anos: arrumar o atelier e o pensamento ser levado a 
lembranças, associações, possibilidades, projetos e, sem mais nem menos, me ver agindo de modo 
não previsto.
 Vou à busca do papel vegetal em rôlo. Trato de cortá-lo com a faca de serra da cozinha. 
Corte doce. Mehldau não mais convém. Seus sons no primeiro plano ocupam todo o espaço da 
sala. Inviabilizam nossa presença.
 Ligo Bach, Concerto de Bradenburgo. Soa espacial, mais tridimensional. Agora cabemos 
todos na sala. A orquestra sinfônica e seu maestro. A tela e eu.
 Pintar na horizontal como faço ao desenhar? Na vertical? Binàriamente, sempre duas 
possibilidades. Na arte, isto abre um largo espectro de possibilidades e no dia a dia, corresponde a 
vacilar, coisa  que atrasa a ação. Bastão de tinta óleo. Um sarrafo para servir de régua e máscara. 
Resulta um eixo na diagonal, sombreado f Vem à memória as pinturas e aquarelas que fiz à partir 
do “Sorriso aos pés da escada” de Henri Miller.

Circo
 
 Ontem estive numa livraria. Não quero teorias. Me interessei por arte, figuras. Encontrei um 
livrão muito estimulante. Reproduções de cartazes, fotos e ilustrações de toldos, cordas, acrobatas, 
palhaços, dançarinas, trapezistas, animais ferozes e mansos... Circo! Volta-me a lembrança de “O 
sorriso aos pés da escada”, belíssimo texto sobre um palhaço que delira ao fazer seu número sob 
um spot e uma escada.
 Quando interrompo a produção por algum tempo, ao retomar voltam a se colocar as 
mesmas questões postas antes de parar. Voltam à imaginação e pedem para prosseguir poéticas, 
técnicas e problemas já visitados. Notei que isto também se dá com os alunos. As crises são 
fundamentais para retomadas. Estas levam a produção para outros patamares. 
 Volto ao papel vegetal. Ele está pregado na parede contracenando com Bradenburgo que 
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nesta altura já domina todos os espaços do Atelier.  Primeiro manchar de cinza. Depois trazer à 
tona a barra inclinada com tinta azul. Novamente o bastão. Óleo, molhado sobre molhado. Prefiro 
seco sobre molhado, mas estou com pressa. Quero ver logo os resultados.
 O vegetal não agüenta uma espessura maior de tinta, mais matéria. Penso em instalar um 
compensado na parede para fixar o tecido preparado. Não vou ter a vibração da tela ao toque do 
pincel, mas terei a possibilidade de enrolar o trabalho pronto e não criar tanto volume no Atelier.
 Fiz várias interrupções antes de chegar ao computador e digitar estas palavras. A atenção se 
desviou muitas vezes. Não sei mais tudo que pensei nesta manhã. Parece que me decidi por buscar 
uma tela pois o papel vegetal não estava dando conta da espessura da tinta. A tela permanece em 
branco aguardando o dia de amanhã. Vou em busca das tintas acrílicas. 

Olhos
 
 Alguns pontos sem tinta na áspera pintura de Cézanne. Aqueles “olhos” correspondem 
a uma decisão. Só para lembrar que na Arte, vulgarmente compreendida como território das 
aleatóridades, se dão decisões únicas. Mesmo ser aleatório é uma decisão única. Trabalhar sem 
critérios, é um critério. Único.
 Conta-se que Cézanne pintava com muito vagar. Não sei se com calma, mas com muito 
vagar. Levava um bom tempo para decidir de cada pincelada sua localização, extensão, cor... E 
depois de levar a tinta para a tela voltava à observação da montanha Saint Victoire, das frutas, 
dos jogadores ou de qualquer que fosse seu motivo no momento. Reduzia as formas observadas a 
volumes e mais outros tantos procedimentos. Não é da arte desvendar na obra, nem na biografia 
do artista, todas as circunstâncias que envolvem o fazer. Mas há sinais que se desvendam como 
os olhos. Estes são fruto de decisão do artista, como os olhos, pequenos momentos sem pintura. 
Olhos. Silêncios.
 Nas regiões mais escuras das gravura de Rembrandt despontam pontos de luz. Iluminam 
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a zona onde habitam. Uma lupa ou o olhar atento ajudam a apreciá-las. Emergem do fundo. 
Nestas água- fortes, feitas de um infinito tracejar entremeado de banhos ácidos, é certo que o 
artista desejou estes olhos. Diante da Ronda Noturna, pintura do mesmo artista, quando do claro-
escuro surge o amarelo do fundo que como um vento forte abala  até a postura vertical de quem 
a aprecia, desaparece qualquer dúvida que porventura ainda pudesse haver. O artista, nesta obra, 
tem a intenção de construir uma iluminação que vem não se sabe de onde. Que nasce do mistério. 
 Os fogos de artifício são irmãos dos olhos em Rembrandt. Não se sabe como, nascem do 
escuro. No escuro. Hiroshigue já havia se encantado com esta invenção dos chineses. Trabalhos do 
fogo, com fogo, fireworks. No Círio de Nazaré Rembrandt visita os céus de Belém do Pará.

Turner
 
 Este lado da sala é mais escuro. A solução é o lado diametralmente oposto onde o sol 
incide. Tela e cuia, martelo e prego, tudo pronto. Feita a mudança constato que ali a luz vem da 
direita e quando se é destro, projeta a sombra do pincel. Cada pincelada se dá ao  mesmo  tempo 
que sua sombra. Concluo que o outro lado da sala é melhor pois a luz vem da esquerda. Mas 
também é pior pois tem menos luz.
 O velho e bom cavalete tem mobilidade. Encontro um local que capta mais a luz que vem 
da esquerda. Com o conforto do banquinho e a nova posição da tela, a atenção; finalmente; volta 
para a pintura. Me censuro por achar que pintar é mais importante do que achar o lugar próprio 
para que isto se dê. Lembro que fazer é também buscar as condições para fazer.
 Os aquarelistas sabem que o branco do papel é a luz da cor. Alguns deles oferecem, entre 
as pinceladas, pontos sem tinta. Olhos. Nestes, ganha iluminação o que era suporte. 
 O verde já está ali. O verde e os olhos brancos. Pintura desigual, não uniforme. Faz lembrar 
que na antiga lista telefônica de São Paulo, abaixo do nome Rebolo Gonzales, com seu endereço 
no então nascente bairro do Morumbi em São Paulo, estava escrito: Pintor de Quadros. Queria se 
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diferenciar do pintor de paredes e frisos que havia sido em sociedade com Volpi e informar que 
já haviam passado os tempos do Grupo Santa Helena no Centro de São Paulo. Pois é, pintura de 
parede é uma coisa, de arte é outra. Na primeira, o gesto esquecido se repete, e se repete. Na arte, 
cada gesto se pretende único. E quando se repete, repete-se diferente de todos outros já feitos, e 
dos que virão. Mas também há pintores de quadros com gestos esquecidos e pintores de parede 
com gestos atentos. 
 Prossigo na pintura. Vermelho sobre verde. Molhado sobre seco. Cada pincelada é uma. 
Vario as densidades da tinta e a cobertura resulta desigual. Lembro-me das nuanças em Turner. 
Para conhecê-las melhor fez-se atar durante uma tempestade ao mastro do navio. Pôde assistir, 
com ventania e chuva, às nuanças da luz.

Não é nada disso! 

 As pinturas dos eixos estão caminhando no rumo da visualidade. Tratam da construção de 
uma cor-luz. Tenho gosto de fazê-las. Exigem uma disciplina para manter-me nesta proposta. 
 Jardim escreveu sobre Ventos de luz, a exposição que fiz no MASP, referido-se ao trabalho 
como “... conversão da cor em luz...”. Mas o circo, cuja lembrança me veio com o livro que vi há 
cerca de um mês, volta ao pensamento tentando desviar-me para momentos em que este tema 
esteve em minha produção como as pinturas que mostrei  na individual do MASP, o texto de “O 
sorriso aos pés da escada” do Henri Miller, para Paquipótamo e Mufante F. Os trabalhos gerados a 
partir de encantamentos, como estes do circo, também exigem disciplina. Mas, de outra natureza  
pois brotam. Simplesmente brotam. Tomam conta da imaginação e geram o trabalho a partir 
do encantamento. Na infância também. Ficava tomado por imagens que encontrava em livros 
como aquela do monstro dos “Contos das mil e uma noites”, a baleia no Pinóchio..., ou um jogo 
de atirar flexas num leão. A conclusão é que fazem-se necessários os encantamentos, para criar 
mistérios, e a disciplina; que elabora, que reduz; para atingir a “... conversão da cor em luz...”. 
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A mixirica                                                                       

 Na gravura em metal, é noite quando nada foi feito sobre a placa. Em seguida trata-se de 
abrir as luzes. Ou aveludar o preto, quando o que se intenta é a maneira negra. No pastel repete-se 
este procedimento. Na pintura isto também é possível. Verde ou violeta se prestam a penumbras, 
sombras e regiões de mistério. Assim se deu nesta tela. Parti do verde para vir luzindo. Pretendia, no 
lado esquerdo, um quadrado rosa, uma vertical verde e no fundo um vermelho flamejante. Ainda não 
sabia a cor que ia se prestar a contraponto do lado direito. Mas o fundamental é que o quadrado 
ficasse num equilíbrio instável. Voando.
 O quadrado já se vestia de rosa. O fundo já flamejava. A vertical ainda estava no fundo. Nem 
verde era. O lado direito, de branco como a noiva, aguardava a festa acabar para daí sim, colorir-se.
Pensei em interromper o trabalho. 
_ Comer uma mixirica !!!  
Parar por algo tão reles como a fome?
Desisti. Continuei. Fui à vertical.
 Arrependimentos também se dão nas artes. Se a pintura for à óleo, com o tempo vai revelar 
o que foi escondido. Como quando Carlos Lemos, em uma de nossas reuniões do Conselho da 
Pinacoteca, descobriu um cavalo de cinco patas em uma obra que estava ali para decidirmos se seria 
adquirida. Nestes casos a solução é fazer tudo de novo, em nova tela ou encobrir o indesejado, como 
quem varre a sujeira para debaixo do tapete mas sabendo que, o que ficou escondido, um dia vai 
aparecer. 
 Tirei a vertical de seu mergulho. Pintei-a.Ela veio à tona em verde. Logo percebi que era 
indesejada nesta festa. Estabeleceu um diálogo indesejável com o quadrado. Os dois ficaram a falar 
do que já sabiam. Antes tivesse feito um intervalo. Na volta saberia que a vertical queria ser lembrada 
como quem faltou ao baile. Como a ausente. Se tivesse feito um intervalo, não teria pintado a vertical 
de verde. Maldita mixirica que não comi.  
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Uma Tela
 
 Nada fica atrás. Tudo é visível. Mesmo o que se esconde. Primeiro foi o fundo. Que nunca 
é fundo, pois sempre faz parte. Fiquei sobrepondo camadas e mais camadas. Dia após dia. Me 
achando o gênio da cor. Mas que nada. Olha’í o Volpi. Uma demão e pronto. Está certo que é assim 
com a têmpera, tinta com a qual ele pintava. Para ter luminosidade na cor, ela pede uma camada 
só. A cor fica opaca na segunda. Cor sobre cor, sobre cor, sobre cor. Como quem fala demais. Como 
quem fala demais acaba falando besteira ou não sendo ouvido. Camada sobre camada, sobre 
camada, sobre camada.
 Os alunos tratam a tela com muito mais consideração do que uma folha de papel. Ela 
custa mais caro. A tela vem cheia de história. Na Renascença quando surgiu, ganhou a pompa 
da nascente burguesia e da aristocracia. Substituiu os tacos de madeira. Mais leve. Enrolada, foi 
transportada no lombo dos camelos, nas caravelas. Aumenta o fluxo e a velocidade das informações 
como quando surgiram os tipos móveis de Gutenberg e a Internet. A tela é dotada de significação 
e valor histórico. É cobiçada por aqueles que buscam que esta lhes empreste status. Assusta os 
aprendizes. 
 O que tentei numa só tela pede para ser diluído ao largo de várias. De preferência telas do 
mesmo formato para não criar confusão pois depois destas cores e camadas eu mesmo já não sou 
do mesmo formato. 
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1.1.4  DETALHAR PROJETOS NOS DIÁRIOS DE BORDO E RELACIONÁ-LOS 
COM OUTRAS OBRAS DE MINHA AUTORIA.

1.1.4.1  PAQUIPÓTAMO E MUFANTE

EM DIÁRIO DE BORDO 5.03.97 DESDE 16.04.97



114

EM DIÁRIO DE BORDO 1.11.96 NETWORK EM DIÁRIO DE BORDO 1.11.96 NETWORK



115

EM DIÁRIO DE BORDO 1.11.96 NETWORK EM DIÁRIO DE BORDO 1.11.96 NETWORK
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EM DIÁRIO DE BORDO 1.11.96 NETWORK

EM DIÁRIO DE BORDO 1.11.96 NETWORK

EM DIÁRIO DE BORDO 1.11.96 NETWORK
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PAQUIPÓTAMO E MUFANTE, 1997, GRAFITE, TÊMPERA E MÍDIA LUZENTE S/TELA, 127x102cm
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1.1.4.2  SALVADO

EM DIÁRIO DE BORDO 6.04.97
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EM DIÁRIO DE BORDO 6.04.97
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EM DIÁRIO DE BORDO 1.11.96 NETWORK

EM DIÁRIO DE BORDO 1.11.96 NETWORK

EM DIÁRIO DE BORDO 1.11.96 NETWORK
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SALVADO, 1997, CINZAS, GRAFITE E TÊMPERA SOBRE TELA, 146x184cm
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EM DIÁRIO DE BORDO 14.02.89 A 28.02.89 EM DIÁRIO DE BORDO 14.02.89 A 28.02.89
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EM DIÁRIO DE BORDO 30.12.97 EM DIÁRIO DE BORDO 30.12.97
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EM DIÁRIO DE BORDO DESDE 14.02.89 A 28.02.89 EM DIÁRIO DE BORDO 16.04.97

EM DIÁRIO DE BORDO 16.04.97EM DIÁRIO DE BORDO 16.04.97
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1.2  SÉRIES                                                                                                                       
A produção se organiza de modo serial. Constituem-se assim algumas categorias.

1.2.1  TEMPO SÃO SÉRIES ONDE PREDOMINA A SIMULTANEIDADE 
OU A DURAÇÃO.

1.2.1.1  SIMULTANEIDADE

DA SÉRIE ENREDADOS / TEMPO / SIMULTANEIDADE DA SÉRIE ENREDADOS / TEMPO / SIMULTANEIDADE DA SÉRIE ENREDADOS / TEMPO / SIMULTANEIDADE
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DA SÉRIE ENREDADOS / TEMPO / SIMULTANEIDADE
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1.2.1.2  DURAÇÃO

DA SÉRIE ENREDADOS / TEMPO / AÇÕES / MÉXICO DA SÉRIE ENREDADOS/TEMPO/AÇÕES/MAHKUK NA PRAÇA RAMOS DE AZEVEDO/SP

DA SÉRIE ENREDADOS / TEMPO / AÇÕES / MÉXICO

DA SÉRIE ENREDADOS / TEMPO / AÇÕES / MÉXICO
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DA SÉRIE ENREDADOS / TEMPO / AÇÕES / MAHKUK NA PRAÇA RAMOS DE AZEVEDO/SP DA SÉRIE ENREDADOS / TEMPO / AÇÕES / MAHKUK NA PRAÇA RAMOS DE AZEVEDO/SP

DA SÉRIE ENREDADOS / TEMPO / AÇÕES / DESENHANDO EM MONTEIRO LOBATO/SP DA SÉRIE ENREDADOS / TEMPO / AÇÕES / DESENHANDO EM MONTEIRO LOBATO/SP
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DA SÉRIE ENREDADOS / TEMPO / AÇÕES / IDBOX DA SÉRIE ENREDADOS / TEMPO / AÇÕES / IDBOX
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DA SÉRIE ENREDADOS / TEMPO / AÇÕES / BLIK BLOK DA SÉRIE ENREDADOS / TEMPO / AÇÕES / BLIK BLOK
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1.3  FOGO
A presença do fogo está na minha produção visual desde 1962. Primeiro apresentou-se como tema 
para desenhos para em seguida comparecer fisicamente na diluição de betume com gasolina.

DA SÉRIE ENREDADOS / FOGO / PAPEL QUEIMADO

CAMADAS DE TEMPO / SEM TÍTULO, 1968, BETUME E ÓLEO SOBRE PAPEL, 49X64,5CM

DA SÉRIE ENREDADOS / FOGO / PAPEL QUEIMADO DA SÉRIE ENREDADOS/FOGO/PAPEL QUEIMADO
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1.3.1  LIVROS, ABSOLUTAMENTE IGUAIS, CUJAS PÁGINAS, 
ABSOLUTAMENTE IGUAIS, SÃO DOBRADURAS DE PAPEL VEGETAL. 
QUANDO QUEIMADOS PASSAM A SER DIVESOS. DA UNIFORMIDADE 
SURGE O DIVERSO.

DA SÉRIE ENREDADOS / FOGO / LIVROS DE VEGETAL QUEIMADO DA SÉRIE ENREDADOS / FOGO / LIVROS DE VEGETAL QUEIMADO DA SÉRIE ENREDADOS / FOGO / LIVROS DE VEGETAL QUEIMADO
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DA SÉRIE ENREDADOS / FOGO / LIVROS DE VEGETAL QUEIMADO DA SÉRIE ENREDADOS / FOGO / LIVROS DE VEGETAL QUEIMADO DA SÉRIE ENREDADOS / FOGO / LIVROS DE VEGETAL QUEIMADO
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1.3.2  O cinza de alguns muros da cidade informa que houve ação do fogo.

DA SÉRIE ENREDADOS / FOGO
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1.3.3  O fogo age no proceso de assar o Mahkuk, ou pão folha, sobre uma redoma metálica e deixa 
marcas em sua superfície.  

DA SÉRIE ENREDADOS / FOGO
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1.3.4  Paixões
Correspondem ao resultado visível da ação de associar objetos que jamais estiveram associados. 
Daí que os objetos do Museu que dão margem a estas subjetivações, quase fabulações, ganham 
o nome de Subjetos.

DA SÉRIE ENREDADOS / TEMPO / DURAÇÃO DA SÉRIE ENREDADOS / PAIXÕES / SER E RES
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DA SÉRIE ENREDADOS / PAIXÕES / EBÓS DA SÉRIE ENREDADOS / PAIXÕES / ½ PALAVRA BASTA
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DA SÉRIE ENREDADOS / PAIXÕES / ELEPHANT´S CYRK DA SÉRIE ENREDADOS / PAIXÕES / FIGURKI
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DA SÉRIE ENREDADOS / PAIXÕES / BEYJIYNG DA SÉRIE ENREDADOS / PAIXÕES / OPERA DE PEKING
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1.4  CONTAGEM
Relação entre números e a quantidade de figuras representadas.

EM DIÁRIO DE BORDO 1981 CAMADAS DE TEMPO / STORY BOARD, 1996, PIGMENTO SOBRE TELITE
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CAMADAS DE TEMPO / NA LUZ, 1997, PIGMENTO E TÊMPERA SOBRE TELA 71X121CM

CAMADAS DE TEMPO / HAI KAI, 1979, ÁGUA FORTE, 7,5X35CM

CAMADAS DE TEMPO / SEM TÍTULO, 1997, ACRÍLICA SOBRE TELA, 30X60CM
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CAMADAS DE TEMPO / SEM TÍTULO, 1992, PAPEL QUEIMADO, PIGMENTO, TÊMPERA E ÓLEO SOBRE TELA, 60X81CM CAMADAS DE TEMPO / CAMADAS DE TEMPO: O QUARTO, 1994, CINZAS E ÓLEO SOBRE TELA, 73X92CM
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DA SÉRIE ENREDADOS / 4 ELEMENTOS
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CAMADAS DE TEMPO / GUIRLANDA, 1992, CONZAS E TÊMPERA SOBRE TELA, 55X69CM

CAMADAS DE TEMPO / SEM TÍTULO, 1990, 35X50CM
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CAMADAS DE TEMPO / CAMADAS DE TEMPO: O CINCO, 1994, CINZAS E ÓLEO SOBRE TELA, 73X92CM
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CAMADAS DE TEMPO / O CINCO, 1997, GRAFITE E ACRÍLICA SOBRE TELA, 30X50CM
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ÊLE, 1994, CARBORUMDUM E TÊMPERA SOBRE TELA, 100x80cm ELA, 1994, CARBORUMDUM E TÊMPERA SOBRE TELA, 100x80cm
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1.7  CRISES
Wallon registra que no crescimento da criança há momentos de crise. Com esta constatação conflita 
com Piaget que atesta um desenvolvimento sempre harmônico, sem paradas nem retrocessos ou 
saltos. Entendo o processo de criação artística semelhante ao da criança na concepção de Wallon. 
Registro aqui o momento da carreira quando a tinta à óleo é deixada de lado e substituída por 
cinzas, pigmentos, papéis queimados. Enfim, o pincel pela peneira.
 Nas obras da mostra que realizei em 1986 podia-se depreender o caráter alusivo das 
figuras em busca de semelhança ao real. No jargão corrente das artes se diria que eram figurativas. 
Depois desta exposição de 40 obras pintadas à oleo surgem as intenções de encontrar uma tela 
que não dependa do chassis e de usar uma tinta que independa do pincel.
 O fogo, presente desde que comecei a trabalhar com arte, comparece novamente. Passo a 
produzir cinzas de madeira queimada, papéis queimados e aplicá-los sobre a tela e sobre o papel 
contracenando com pigmentos que aderem ao suporte depois de estarem em suspensão. A aplicação 
de tintas se dá escorrendo-a. Com estes dois procedimentos o pincel cede seu lugar à peneira. 
 Da busca de encontrar uma tela de pintura que independa do chassis surgem, também 
neste momento, os Panejamentos. Dei este nome para as esculturas de tecido com cimento e 
resinas plásticas pois em arte panejamentos são as vestes e encarnações são os rostos, pés e mãos.
 O momento é marcado simultaneamente pelas figuras surgidas da imaginação, da 
observação. Estas deixam de aludir explicitamente ao real e passam a se reportar ao que é criado 
no próprio território da arte. O problema se desloca do tema para o trato com os materiais, com 
a linguagem, com a ordem que se instaura para o olhar. A elaboração da obra ganha maturidade. 
A maturidade de estar mais próximo de uma reflexão. Me faz lembrar que  arte não se refere, ela é.
 O trato com a linguagem e com pensar os procedimentos já se fazia presente nas obras e 
na sua feitura, antes deste momento de passagem para novas matérias. Mas agora estes aspectos 
se enfatizam.  

Do pincel à peneira
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CAMADAS DE TEMPO / BAILARINA, 1986, GRAFITE E ÓLEO SOBRE TELA, 60X80CM

CAMADAS DE TEMPO / PACTO, 1986, ÓLEO SOBRE TELA, 107X147CM
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CAMADAS DE TEMPO / CAMADAS DE TEMPO 45.3.11, 1994, CONZAS E ÓLEO SOBRE TELA, 184X146CMCAMADAS DE TEMPO / SEM TÍTULO, 1992, PAPEL QUEIMADO E PIGMENTO SOBRE PAPEL, 57X77CM
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CAMADAS DE TEMPO / ACONTECE 4, 1994, CINZAS, GRAFITE E ÓLEO SOBRE TELA, 69X56CM CAMADAS DE TEMPO / SEM TÍTULO, 1992, GRAFITE E ÓLEO SOBRE TELA, 138X100CM
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CAMADAS DE TEMPO / CARTA DO EXÍLIO 2, 1994, CINZAS E PIGMENTO SOBRE TELA, 73X92CM
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2.  FIGURAÇÕES                                                                  

2.1  AVÔ
Desde 1986 faço pinturas com a figura do Avô percorrendo de monociclo um cabo que une duas torres 
dos Castelos de Wavel em Cracóvia, na Polônia. Na Série Paixões o monociclo ganha materialidade e 
transforma-se em bicicleta. 

CAMADAS DE TEMPO / AVÔ II, 1986, ÓLEO E CARVÃO SOBRE TELA/DÍPTICO, 120X160CM CAMADAS DE TEMPO / AVÔ II, 1989, PIGMENTO E TÊMPERA SOBRE TELA, 109X109CM
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2.2  MAIS LEVES QUE O AR
É do projeto, tanto na pintura quanto em outras manifestações, fazer com que o elemento central 
ofereça a sensação de flutuar

CAMADAS DE TEMPO / “...DIVIDE MEU SER DE MIM...” F.P., 1984, ÓLEO E CARVÃO SOBRE TELA, 92X73CM
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2.3  O EIXO
Desde a presença de eixo vertical em pinturas, desenhos e gravuras quanto sua ausência e presença 
simultânea aos chamados olhos, entendidos como zonas cromáticas com a

CAMADAS DE TEMPO / 45.4.5, 1994, CINZAS, PAPEL QUEIMADO E ÓLEO SOBRE TELA, 184X146CM CAMADAS DE TEMPO / SEM TÍTULO, 1989, AQUARELA SOBRE PAPEL, 27X17CM
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SEM TÍTULO, 2002, ÓLEO SOBRE TELA, 120x80cm SEM TÍTULO, TÊMPERA SOBRE TELA, 100x80cm
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SEM TÍTULO, 2000, ÓLEO SOBRE CARTÃO, 63,5x44cm.DA SÉRIE EIXO
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SEM TÍTULO, 2008, TINTA TIPOGRÁFICA SOBRE CARTÃO PRATA, 70x35cm SEM TÍTULO, 2008, TINTA TIPOGRÁFICA SOBRE PAPEL CRAFT, 66x28cmSEM TÍTULO, 2008, TINTA TIPOGRÁFICA E CORTE SOBRE PAPEL VEGETAL, 66x27cm
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 Minha carreira artística se dá  ao lado daquela de professor. Uma dá  suporte e viabiliza a outra 
e vice-versa. Formam uma constelação de mútua influência e de trocas constantes. Tornei-me e me 
tornaram professor de arte pois me sabia artista. Conhecia os procedimentos e os mistérios da criação.
 O ponto de contato e interseção entre os dois ofícios se dá na presença da atenção e nas atitudes, 
que de modo constante, se faz necessário destacar e cultivar no professor e nos alunos. Quanto à atitude, 
esta é tema do livro “Em busca do traço perdido” que publica o meu Doutoramento “Do ôlho à mão e 
da mão ao ôlho: um método para o ensino das artes visuais” que elaborei com a orientação da Profª Drª 
Lucrécia D’Alléssio Ferrara para apresentação junto à Pós-Graduação da FAU USP.
 Minha produção destaca o mesmo critério que se faz ver no volume “Enredados”, cuja produção 
se dá a partir do ano 2000, mas apresentado pela primeira vez a este Concurso de Livre Docência 
em 2010. Neste e na minha produção artística como um todo; incluídos desenhos, pinturas, gravuras, 
esculturas... ; a produção se dá em séries.  
 Ao ingressar na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP em 1970 já participava de 
exposições há cinco anos. Fatos deste período estão no Prólogo deste Memorial. 
 Algumas mostras em particular tiveram um papel singular em minha carreira iniciada no 
XIV SALÃO PAULISTA DE ARTE MODERNA de 1965 com pinturas de betume diluído em 
gasolina fervente sobre papel. Naquele momento a Galeria Prestes Maia cumpria sua vocação cultural 
abrigando os salões de arte.

PRODUÇÃO
ARTÍSTICA
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 Logo em seguida veio o 1° PRÊMIO DE PINTURA no 1º SALÃO DE ARTE 
MODERNA DE CAMPINAS de 1966.
 Sobre papel recortado; a oferecer um suporte diverso daquele tradicionalmente retangular; 
betume e pastel oleoso se reportam às primeiras fotos do feto no útero materno que surgiam naquele 
momento. No Júri estavam Sérgio Ferro e Maurício Nogueira Lima, futuros mestres na FAU USP. Com 
este último, tive o privilégio de dar aulas juntos. Muito antes, havia sido apresentado por José Roberto 
Aguilar a Mário Schenberg que também compunha o Júri. Recebia ensinamentos e estímulos seus 
para a carreira artística enquanto êle refletia de olhos fechados, daí nunca sabermos se dormia ou estava 
acordado. Fica registrada minha homenagem a êste físico, reconhecido e premiado internacionalmente, 
cassado pela Ditadura Militar Brasileira de seus direitos como Professor da USP.

IX BIENAL INTERNACIONAL DE SÃO PAULO de 1967 
REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA SEÇÃO DE PINTURA

 Meus trabalhos estavam na mesma sala onde estavam os de Nelson Leirner e Tereza Nazar. 
Cada um com três obras que tinham em comum uma quase tridimensionalidade. Na época dizíamos 
que eram duas dimensões e meia. Nelson apresentava, creio que pela primeira vez, sua série com tecidos 
e ziper, onde solicitava a participação do público. Tereza parodiava os salões de cabeleireiro, muito ao 
gosto pop do momento, com os mais variados materiais sobre o suporte saindo das duas dimensões 
da tela. Meus trabalhos eram feitos num chassis retangular de sarrafos. Cada região apresentava uma 
matéria, um tratamento. Fibra de vidro criando volumes; regiões planas, cobertas de papel e desenhadas; 
um tecido negro no plano mais próximo da parede. 
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IX BIENAL INTERNACIONAL DE SÃO PAULO de 1967 
REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA SEÇÃO DE PINTURA

 Foi nesta Bienal histórica que os Estados Unidos fizeram uma grande mostra de Arte Pop e uma 
retrospectiva de Hopper. No ano seguinte foi promulgado o AI-5, pela Ditadura Militar Brasileira, impondo 
censura à imprensa, à arte e cassando intelectuais, políticos e professores. 1969, que seria o ano da próxima 
Bienal, é marcado pelo boicote dos artistas nacionais e estrangeiros. Muitos partem para o exílio. Para os que 
ficam, os anos seguintes são marcados pelo isolamento. Cada um em seu Atelier a desenvolver, mais que 
nunca, seus conhecimentos e possibilidades técnicas.   

SALÃO DA JOVEM ARTE CONTEMPORÂNEA de 1972 
MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA MAC USP            

 Invés de telões, um estúdio fotográfico é construído por cenas estampadas em cartazes de rua (out 
doors), que são retiradas dos espaços públicos e coladas sobre cartão. Os rostos das personagens são vazados, 
espaço vazio para que o público que interage com este espaço coloque aí os seus para serem fotografados em 
Polaroid. As pessoas saem dali com fotos nas quais participam de cenas que, simultaneamente, estão presentes 
nas ruas. Esta foi a instalação interativa que apresentei com o fotógrafo Antonio Saggese.
 
 Estava no terceiro ano da FAU USP e me dedicava tanto à fotografia comercial quanto a esta como 
instrumento de registro, coisa que faço até hoje, na produção artística. Naquela época realizava os “Combogós” 
nos quais o tanto de efêmero era garantido pela permanência de seu registro em fotografia. Hoje realizo os 
“Enredados”, com ênfase para as “Paixões” com procedimentos semelhantes aos dos citados Combogós.
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8º  SALÃO DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE CAMPINAS
São Paulo 1972
Prêmio de aquisição em pintura
Obra: COMBONGÓ, as Corais Falsas, os Sauitingas, o Urubu e o Urubu-Rei
Curiosamente, neste salão, recebi um prêmio de aquisição em pintura com uma fotografia. 

 Em 1973 volto com os Combogós  à II BIENAL DE ARTES PLÁSTICAS DE 
SANTOS Seção de Fotografias, obra: COMBONGÓ 
Santos, São Paulo 

 Dediquei-me intensamente à aquarela. Raramente as mostrei. Esta falha foi suprida com 
a mostra AQUARELA DO BRASIL de 1979, Grande Galeria do Palácio das Artes, Belo 
Horizonte. 
Seguem-se algumas mostras que vão consolidando minha presença no universo artístico:

II SALÃO NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS de 1980  
Rio de Janeiro   

VI SALÃO DE ARTE DE RIBEIRÃO PRETO, SARP de 1981  
Ribeirão Preto, São Paulo  
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AVENIDA PAULISTA 
GALERIA SESC  PAULISTA EM 1983, SÃO PAULO
 Um grupo de artistas de destaque é convidado para realizar obras tendo como referência a Avenida 
Paulista. Fui de cavalete e cuia para a Praça do Expedicionário; este era seu nome; situada no fim daquela 
avenida, de onde se contempla o Bairro do Pacaembu. A pintura foi performática devido à quantidade de 
pessoas que ali se aglutinou. A obra que realizei recebeu o título de “Av. Paulista Nº 2679” .
 Alguns dos participantes: Cláudio Tozzi, Darcy Penteado, Evandro Carlos Jardim, 
Gregório, Gustavo Rosa, João Rossi, Nelson Screnci, Newton Mesquita,Sérgio Niculitcheff, 
Silvio Dworecki, Tide Hellmeister e Ubirajara Ribeiro. 
 Projeto plástico para a Escultura da Luz instalada na Praça Thomaz Edson na Av. da 
Consolação, sobre sua confluência com a Av. Paulista, em São Paulo. Este trabalho é realizado 
em conjunto com os arquitetos Sandra e João Valente. Patrocinado pela GE (General Eletric) e 
o apoio da Prefeitura  do Município de São Paulo, 1989.  
 
EXPOFAU 90
FACULDADE DE ARQUITETURA DA USP  
São Paulo 1990  

EXPOFAU 93
FACULDADE DE ARQUITETURA DA USP
São Paulo 1993   

ICONOGRAFIA E ARTE DO CARNAVAL NOS SÉCULOS XIX e XX
PINACOTECA DO ESTADO
São Paulo 1994     
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SENSES PROJETO ARTE ATUAL BRASIL
RENATO MAGALHÃES GOUVÊA  – ESCRITÓRIO DE ARTE/STUDIO 
São Paulo 1994    

AQUARELA FASM 95 
NÚCLEO DE AQUARELAS DA FACULDADE SANTA MARCELINA
São Paulo 1995  

CONTATO
CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE A AIDS
SESC 
São Paulo 1995
 “... 28 obras foram criadas por artistas brasileiros convidados a participar do Projeto Con-
tato, uma iniciativa do SESC de São Paulo, com apoio de vários grupos, empresas, organizações 
governamentais e não-governamentais, com o sentido de avolumar o denso movimento de soli-
dariedade a todos aqueles que foram atingidos pelo HIV - direta ou indiretamente. As 28 obras, 
deram origem a outdoors que foram fixados em 100 pontos da cidade de São Paulo, durante os 
15 primeiros dias de junho de 1995. Esta campanha se expande para várias cidades do interior de 
São Paulo.”  www.sescsp.org.br/sesc/hotsites/.../apresentacao.htm   

UBU, A PATAFÍSICA NOS TRÓPICOS 
MUSEU DE ARTE BRASILEIRA MAB
FUNDAÇÃO ARMANDO ÁLVARES PENTEADO 
São Paulo 1996   
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MÉXICO IMAGINÁRIO: O OLHAR DO ARTISTA BRASILEIRO  
CASA DAS ROSAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 
São Paulo  2002    

ÓPERA–ABERTA, CELEBRAÇÃO 
CASA DAS ROSAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
São Paulo  2002       

UMA HOMENAGEM A IANELLI 
MUSEU BRASILEIRO DA ESCULTURA MUBE
São Paulo 2004  

ANNÉE DU BRÉSIL EN FRANCE 
DOMAINE DE L’AMIRANTE  
Paris 2005    

VLADO 30 ANOS
Em Memória do jornalista Vladimir Herzog, no 30º. Aniversário de sua morte.
Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo Pinacoteca do Estado de São Paulo.
São Paulo 2006   
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PEQUENAS GRANDES OBRAS
SESC SANTANA  
ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DE ARTISTAS PLÁSTICOS APAP
São Paulo  2007   

5º  CICLO MULTICULTURAL
INSTALAÇÃO ID/BOX  
CENTRO DA CULTURA JUDAICA  
São Paulo 2007   

PEQUENAS GRANDES OBRAS - DIGITAL  
FRANCHINIS GALERIA PORTO
Portugal 2009  

O QUE TODOS ESSES ARTISTAS TÊM EM COMUM?
DROPZ GALERIA 
São Paulo  2009   

Exposições Individuais 

DA ESCOLHA DA COR À CONSTRUÇÃO DA PAISAGEM
Galeria SESC Paulista 1980  
 
 Nesta que foi minha primeira exposição individual, mostrei dois conjuntos de obras sobre papel. 
Um, com exercícios sobre a cor feitos com aquarela e outro, sobre a paisagem feitos com pastel oleoso.
Sobre esta escreve a artista e professora Renina Katz:
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Silvio Dworecki apresenta nesta exposição trabalhos 

que se definem como etapas de um processo de produção 

artística. Não parece ter a intenção de explicar este 

processo, apenas revelá-lo. Utiliza a cor como elemento 

básico do seu projeto. Manchas de cor procurando

harmonias cromáticas, formas coloridas se articulando 

e procurando estruturar sua relação com o campo plástico, 

o gesto traduzido pelo movimento da cor lançada

livremente. Cada prancha registra um momento da sua 

proposta e marca a intenção do artista: 

Da escolha da cor à construção da paisagem. 

A paisagem é a noção de lugar, é  um espaço onde a relação 

Homem/Natureza se modifica constantemente. 

É um espaço/lugar que pertence a todos. Por isso que o tema –

Paisagem me parece ser uma das formas de tratar o universal. 

Silvio, com esta série, se empenhou em conseguir esta síntese.

Ultrapassando a simples narração constrói, reconstruindo 

poeticamente um lugar da Paisagem Urbana. 

            Renina Katz

                  São Paulo, Agosto 1980
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ESPECULANDO, JARAGUÁ E ANGRA
Paulo Figueiredo Galeria de Arte 1982 
São Paulo

 O espaço de exposições da Paulo Figueiredo Galeria de Arte tinha duas salas unidas por 
uma passarela. Na primeira; a que se acessava por uma escada ao chegar da rua; mostrei um conjunto 
de desenhos realizados a partir da observação da Usina de Angra em obras. Assunto controverso 
naquele momento, obra dos militares no poder, localização duvidosa sobre areia, possibilidade de por 
em risco o mar e a cidade de Angra dos Reis. Lembro-me a desenhar  escondido na área interdita 
ao redor das obras da Usina. Dali fui expulso. Salvou-me saberem que sou artista, e arquiteto, e que 
estava ali em busca de “inspiração para uma pintura”. Tal situação tinha o poder de criar um estado 
de inquietação, presente nos traços e nas relações cromáticas das obras deste conjunto.
 Na passarela mostrei auto-retratos feitos diante do espelho. Daí imagem especular 
e a palavra especulando constante do título da exposição. Na terceira sala a imagem do Pico 
do Jaraguá observado de pontos da cidade São Paulo onde ainda, naqueles 1980, era possível 
observá-lo.                 
Sobre esta exposição escreve Flávio Motta:
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Do Lado De Lá              
          A Menina
 
Do Lado De Cá,
              Da Rua,
              Ernesto
  Ele Convidou
             Para Uma Festa
“Nós Fomos Lá...
             (Sem Metafísica)
...E Não Encontramos
    Ninguém.”
 
Mas Havia Espelho
Então Especulamos
Sobre Nós Mesmos
Já Que Não Podiamos
Especular Como Os Antigos.
Desenhávamos.
Desenhamos:
O Já Visto;
O Ainda Não Visto.
Ou A Própria Especulação.
Para Chegar, Era Necessário Um Roteiro
Um Mapa, Uma Orientação Qualquer

Afinal, Também Conhecemos A 
Instabilidade Diagonal Da Travessia.
De Repente, O Preto Era Compacto
                              E Fundo.
Como “Quem Abre Uma Porta
           Numa Parede Sem Porta”
Essas Construções Mexem
                             Com A Gente!
 
Havia O Estalar Do Estilete
Mas Também Havia
O Giz E O Pastel Que Estão A Meio
                          Caminho Do Traçado
                          E Da Pintura.
A Cor, Mais Luminosa.
E O Carvão?
É Macio, Mas Também Áspero
E O Homem?
Por Onde Anda
Com Sua Instabilidade?
E O Poeta, A Menina, A Personalidade?
No Entre-Meio.
 
                                            Flávio Motta
                  S.P. 9/11/1982 
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 Em seguida reúno desenhos feitos ao largo de 20 anos e trato de levá-los a viajar pelo 
interior de São Paulo.

ALGUNS DESENHOS DESTES 20 ANOS
ITAÚ  GALERIA SÃO CARLOS E SESC SÃO CARLOS
São Paulo 1985 

 Neste Memorial quando menciono a pesquisa “Ações e figurações recorrentes na 
produção artística de Silvio Dworecki ”, são mencionadas as crises no íten do pincel á peneira, 
na acepção de Henri Wallon, como momentos de ruptura, transformação e crescimento. A 
intenção ali era criar um chassi estruturado pelo tecido e uma pintura de luminosidade próxima 
do pastel ou da têmpera. O momento abordado é aquele que se refere ao que vem depois desta 
exposição de pinturas à óleo

SILVIO DWORECKI   
Galeria Paulo Prado São Paulo 1986 
Sobre esta exposição escreve Paulo Mendes da Rocha: 

No momento que toda a cidade se discute calorosamente,
esse lugar que se constrói como expressão da consciência
sobre a vida e nosso destino, surge como esperança a presença da arte:
da formalização da criatividade. 
A pintura, como notícia, ressalta o personagem pintor.
Aquele que conta uma história tão antiga, falando de um futuro projeto
de uma maneira cujo único argumento é a sedução. 
É ver para viver. 
Reflexões sobre objetos, personagens, flores e cidades



173

são quadros de uma exposição.
Não podemos perdê-la.
E são pinturas do Silvio. 
Do pintor que diz “...uma sociedade onde poucos desenham... as escolas...
é lá que as crianças deixam de desenhar quando
se alfabetizam”, queremos muito ver os quadros.
Porque não  é o caso de acreditar em vocação
mas no trabalho procurado, projetado. 
O pintor que tem uma consciência que é possível se ver. 

No ano de 1966, quando o Silvio tinha 16 anos,
Sérgio Ferro, Maurício Nogueira Lima e Mario Schenberg
devem ter se impressionado muito com esse Jovem Pintor
que então recebeu o “Prêmio de Pintura” no 1º  Salão de Arte Moderna de Campinas. 
Quem lembra os trabalhos da Exposição de Novembro de 1982
na Paulo Figueiredo “ANGRA”, “JARAGUÁ” e vê agora os quadros AVÔ ( Cracóvia)
e MARAVILHOSA: A CIDADE ( Vista do Rio de Janeiro),
sente uma forte emoção: A cidade como lugar desejado;
tempo de memória teria mesmo existido essa casa, Cracóvia?),
e a MARAVILHOSA desta outra (onde estaria?),
vista só como fantasia, de longe,
como céu absurdo de falsas estrelas
e eu mesmo? “onde é que eu vou morar”? 
Por onde anda Chagall e seus amantes voadores!? 
                                                                      
                                                                      Abraço o Silvio e até  a próxima Exposição 
                                                                                                    Paulo Mendes da Rocha 
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VENTOS DE LUZ
Museu de Arte de São Paulo MASP 1992

Neste momento eu havia transformado os procedimentos técnicos. Já predominavam as cinzas, os 
pigmentos, os papéis queimados. O óleo, eu o tinha posto de lado e os pincéis foram substituídos 
pelas peneiras. A intenção era uma pintura de luminosidade próxima àquela do pastel ou da têmpera.
Sobre esta exposição escreve Evandro Carlos Jardim:  

Revendo um desenho de Silvio Dworecki feito em 91,
de título sugestivo e bem humorado,
o “ataque às cores primárias”,
mais uma partida que uma batalha,
- a figura de um barco que é também a figura de
                       um prisma iridescente intuindo
                       muitas cores num luzeiro de prata
percebe-se já  uma procura de condensação e síntese
na representação ao serem priorizados antes,
os valores plásticos, o próprio fato plástico. 
Em seu trabalho mais recente, um rigor construtivo
se impõe como princípio de composição pictórica,
sem  entretanto deixar trair a emoção e a fantasia. 
Emoção e ordem. Sem a intenção de “ato crítico”,
mas como observador interessado na evolução e nos
desdobramentos de um pensamento visual, fica a
sugestão para que se avalie, examine e considere
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com atenção esse novo passo em sua obra. 
Um trabalho de construção plena pela conversão
da cor em luz. Neste sentido há  com certeza um
caminho de boa trilha: “ventos de luz”.  
São Paulo, agosto, 1992

                                           Evandro Carlos Jardim

 Agnaldo Farias fez em 1997, um dos  textos críticos do livro CAMADAS DE TEMPO- 
30 ANOS NAS ARTES PLÁSTICAS.Seguem abaixo alguns trechos que selecionei por julgar 
que são os mais significativos para a compreensão da minha produção artística. Se o critério fosse 
escolher passagens pela qualidade da escrita e da apreciação estética, deveria transcrevê-lo, aqui, 
na íntegra.

COISAS VISTAS, COISAS IMAGINADAS
 
 Saber o que são as coisas é empresa de quem se deu conta da lógica especular que permeia o 
mundo. E é nesse arco ambicioso que encontro a trajetória artística de Silvio Dworecki. Uma trajetória 
que avança pela consciência que cada novo passo tem dos passos anteriores. Uma obra que reúne 
desde os desenhos de observação - meio clássico de conhecimento do mundo - que se prolonga nas 
imagens - paisagens, coisas, bichos -  invariavelmente moduladas pela imaginação, e que se fecha no 
exame acurado dos materiais e dos processos envolvidos na sua consecução.

 De início façamos referência ao binômio conhecimento/imaginação. Sustenta Silvio com sua 
obra que é necessário colher o mundo nas pontas dos dedos que prendem o grafite para então deixá-
lo escorrer no rastro deixado sobre a superfície do papel, pois, assim como o som se propaga pelo ar 



176

até esbarrar em nosso corpo deixando sua impressão, assim como o olhar distraidamente pousado 
sobre uma forma, textura ou cor termina deixando-se impregnar por essa forma, textura ou cor, assim 
como entoar o nome de uma pessoa tem o poder de evocá-la, também o desenho realizado através da 
observação de alguma coisa arrasta consigo um eco dessa coisa. E há uma indutibitável magia expressa 
no fato de as coisas acontecerem para além delas mesmas.

 Magia que também se verifica nos processos e materiais em que as coisas, sempre mediadas 
pelo conhecimento e a imaginação, vão se transmutando em formas, cores, linhas, texturas, veladuras... 
Processo que exalta os vários materiais empregados, a expressividade dos pigmentos, do papel, da 
cópia xerográfica, dos objetos salvados do anonimato, das recentes telas endurecidas com cimento. 
Processo que se funda em um amplo leque de ações: aquele que sulca o grafite duro no papel, aquele 
que faz chover levemente o pigmento em pó, aquele que se crispa para melhor atacar, aquele que 
escava, dobra, distende, pendura, reúne, organiza...

 Ensina-nos Dworecki que, de tanto vistas, de tanto serem visitadas, de tanto serem contadas 
aos nossos ouvidos atentos, como as histórias sobre a Cracóvia dos avós, as coisas finalmente nos 
habitam, agregam-se a nós, como uma segunda camada epitelial. De tal forma isso se dá que, diante 
delas, não mais indagamos o que sejam. Convertem-se em memória, tenham sido provenientes da 
nossa experiência ou da experiência relatada por outros, não importa. São agora parte de nossos gestos 
e hábitos e de nossos sentidos, juntam-se ao líquido amniótico da nossa capacidade de fabulação. 
Quando já se encontram assim, interiorizadas, como parte da nossa sensibilidade, o artista nos faz 
saber que qualquer obra sua é, no seu limite, um produto da conjura do conhecido com o imaginado.

 As imagens em Silvio Dworecki têm sua origem no mundo cá fora mas, uma vez introjetadas, 
começa seu processo de purgação, o que ocorre não necessariamente de modo linear, esclarecido, 
mas aos socos e sempre sob uma mirada bifronte: analítica e imaginária. Sob esse aspecto, além 
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da simples contemplação de suas obras, também é esclarecedora a visita ao atelier do artista, com 
sua atmosfera espessa pela quantidade de objetos e cuidadosamente repartida em setores para o 
melhor desenvolvimento de práticas específicas. Sobre esse lugar assim se refere o artista: ...existe um 
território que é privilégio das artes, que o poeta Manoel de Barros chama de território do abandono,  
Octávio Paz diz ser espaço dos jogos, outros podem chamar de espaço das inutilidades, território do tempo 
que parece inútil, territórios que são desprezados pela maioria mas onde pode-se descobrir relações que 
só o artista está descobrindo. Não que ele seja melhor ou superior, mas a função dele é essa.

 Do lado de lá, com sua riqueza infinita, está o mundo. Há que conhecê-lo: há que tocá-lo, 
sopesá-lo, auscultá-lo, acariciá-lo, fazê-lo compreender que, afinal, aquele que assim se aproxima, com 
cuidado e interesse, tem para com ele uma relação fraterna. É assim com Silvio Dworecki. Há nele um 
gosto pelo contato, pelo desejo de tocar nas entranhas das coisas, verificar as peculiaridades de cada 
matéria para depois, calcado na amizade e no reconhecimento mútuos, retirar o que lhe for possível. 
Se há violência, porquanto todo o trabalho é feito sob o signo da força, da subordinação imperativa 
da matéria a um projeto, ela é em tom menor, quase uma adequação. Melhor dizendo, o deflagrar de 
um movimento que a matéria , com seu sono, seria incapaz de realizar sozinha.

 O artista tem que atuar com faro para o que está ocorrendo no  mundo hoje. Não importa 
que o meio seja o desenho, a pintura, a escultura ou a instalação... Não vejo outra solução a não ser 
fazendo um arte rude... há essa necessidade de o artista sujar-se com a realidade”  Alô Eugenio  favor 
fazer esta nota no roda-pé Depoimento do artista ao crítico Paulo Klein, em setembro de 1997.

 Um dos aspectos mais interessantes da obra de Silvio Dworecki é o que se poderia chamar 
de uma economia do gesto. A extensa gama que vai da mão direita, que com decisão e certeza fere 
a superfície do papel, ao gesto distanciado não ousa forçar uma cópula dos materiais. Nesse sentido 
é digna de menção sua troca do pincel pelo processo de espargir sobre a tela ou papel ou cimento o 
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pigmento em pó. É permeada de lirismo essa estratégia em que a mão inventa-se nuvem carregada 
para fazer chover sobre o solo os pingos de cor. A pintura não se dá por aderência radical da cor à 
superfície que a recebe, que é o efeito obtido pelo pigmento acasalado com algum líquido e que 
termina por lhe tomar emprestado sua difusibilidade. Aqui a cor não se confunde mas se sobrepõe. À  
topografia da superfície ela inventa uma outra topografia, acidentada e microscópica.
 Esse interesse pelo material em si, pela sua expressividade, levou Silvio Dworecki aos trabalhos 
atuais, constituídos de telas endurecidas por cimento. Ao invés da pele que com subserviência dispunha-
se a ser o palco de uma encenação qualquer, agora a pele se exaspera, crispa-se, varrendo tudo o que 
lhe foi posto em cima para em troca ostentar seus próprios predicados. O artista, atento aos desejos do 
material, suas possibilidades, opera em função deles: dobra-o, corta-o, faz incisões e escavações. Ao final 
não são mais telas. Oscilam indecisas entre pintura e escultura; presenças que não compreendemos e 
que por isso mesmo abrem-nos para o espanto.

Agnaldo Farias
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Ainda de Evandro Carlos Jardim no livro “ Camadas de Tempo – 30 anos nas artes plásticas”, 
lançado em 1997 pela Scipione Cultural, o seguinte texto: 

Conversão cor-luz 
O que se realiza. Uma consciência e uma
poética dos espaços organizados e dos planos
em harmonias formais e tonais, cujo princípio se apóia no sólido conhecimento dos materiais, 
na percepção sensível de suas qualidades estruturais, de textura e de cor.
Na diversidade matérica. No planejamento intuitivo e emotivo e na composição decorrente desse 
planejamento, espécie de arquitetura planar e dos volumes.
No desenho, na pintura e na escultura.
Na cenografia e na gravura. Na ampla disponibilidade dos meios e dos procedimentos.
Tais qualidades nos surpreendem, tanto num desenho de simples anotação conceitual, muitas vezes 
apenas esboçado ou indicado, quanto na pintura ou nos objetos mais elaborados.
O mesmo princípio e uma fidelidade aos critérios adotados nas diferentes abordagens são conside-
rados. A luz e a cor são os instrumentos condutores da sensação, da expressão e de uma idéia. Da 
percepção também, como um processo do pensamento. 
O que se revela. São representações e significações essenciais da luz que, na pintura, no desenho ou 
na superfície do objeto tridimensional, sendo luz ainda, essa luz é significada pela cor em possíveis 
conversões e na concessão objeto iluminado-cor imanente.
Na linha, na realidade do objeto, na construção em pintura.
A certeza que se tem é que, sendo um construtor por excelência, Silvio Dworecki faz desses elementos 
o objeto essencial e o corpo interno de seu trabalho. Um vértice que se define ao atingi-lo. 

Evandro Carlos Jardim, 1997 
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 Da intenção de criar um chassi estruturado pelo tecido, junto com a mudança de 
procedimentos técnicos que resultam nas pinturas que se fazem ver no MASP, crio esculturas de 
pouquíssima espessura com cimento dando forma a tecidos, os Panejamentos.

PANEJAMENTOS
PINACOTECA DO ESTADO 
São Paulo 1992 

LIVROS DE ARTISTA E MONOTIPIAS
Galeria Gravura Brasileira 
São Paulo 2008      
Sobre Silvio Dworecki escreve Oscar D´ambrósio, jornalista e mestre em Artes Visuais pelo Instituto 
de Artes da Unesp, integra a Associação Internacional de Críticos de Arte (AICA- Seção Brasil): 

PRÊMIOS  

1º  PRÊMIO DE PINTURA
1º  SALÃO DE ARTE MODERNA DE CAMPINAS 
MUSEU DE ARTE MODERNA
Campinas 1966

CONCURSO DE TRABALHOS CRÍTICOS 
SOBRE A PEÇA TEATRAL MARAT SADE DE PETER WEISS 
TEATRO BELA VISTA 
São Paulo 1967
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PRÊMIO DE AQUISIÇÃO EM PINTURA 
8º. SALÃO DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE CAMPINAS 
MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNIA 
Campinas 1972

PRÊMIO RUBENS MARTINS DE COMUNICAÇÃO VISUAL/74 COMGÁS 
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO VISUAL DA AVENIDA PAULISTA 
São Paulo 1974

PRÊMIO AQUISIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
IV SALÃO DE ARTE MODERNA DE RIBEIRÃO PRETO 
Ribeirão Preto 1979

PRÊMIO DE AQUISIÇÃO DO XI SALÃO DE ARTE CONTEMPORÂNEA. 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA 
Piracicaba 1979

CENOGRÁFO REVELAÇÃO - CENOGRÁFIA DO ESPETÁCULO TEATRAL
CENOGRAFIA DO ESPETÁCULO TEATRAL A CASA DE BERNARDA ALBA 
DE FEDERICO GARCIA LORCA 
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE CRITÍCOS DE ARTE (APCA)
São Paulo 1984
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MOSTRAS DIDÁTICAS  

ATELIER SILVIO DWORECKI
ESPAÇO CULTURAL CÁSPER LÍBERO
São Paulo 1983 
Sobre esta exposição escreve Maurício Nogueira Lima: 

O Atelier Silvio Dworecki exibe trabalhos de 15
de seus alunos no Espaço Cultural Cásper Líbero.
Uma iniciativa cultural de alto padrão por demonstrar
o acerto de como o artista plástico, arquiteto
e professor Silvio conduz seus discípulos nos mais
variados percursos das artes plásticas contemporâneas.
Sem impor o seu jeito de fazer arte, deixando os alunos
em completa liberdade, Silvio sempre discute e debate
os resultados no sentido de que o desenho e a estruturação 
da forma enfim, a objetivação formal de uma idéia seja 
a maneira mais inteligente do fazer arte. Os resultados
surpreendem no momento em que estes jovens 
artistas neutralizam aquele fazer fácil que deformou 
e desinformou vários talentos da chamada geração 80.
Nesta interessante exposição estão  à mostra: sete alunos 
mais antigos que praticamente já definiram seus trabalhos, 
e oito iniciantes que começam a entender e apreender 
seus percursos. Os primeiros, a meu ver, já  são artistas 
profissionais, os outros têm tudo para serem. 

                                                       Maurício Nogueira Lima
                                                                   outubro de 1993 
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ENSINO E DESENHO
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
São Paulo 1984

DO OLHO À MÃO:
UM MÉTODO DE ENSINO DAS  ARTES VISUAIS 
Tese de Doutoramento na FAUUSP 
Museu de Arte Contemporânea  MAC USP 1995  

EM BUSCA DO TRAÇO PERDIDO
Lançamento do livro de mesmo nome
Pinacoteca do Estado Parque do Ibirapuera portão 10 Pavilhão Manoel da Nóbrega.
São PauloExposição 1997 

POÉTICAS VISUAIS ATELIER SILVIO DWORECKI
Jogo Estudio 1996
participaram desta exposição: 
Ana Beatriz Tomioka, Andrea Ebert, Bruno Weiszflog, Carol Gay, Chico Linares, Cléo Regina 
T. S. Miranda, Edna Yokota, Eduardo Marin, Fernanda Previato, Flavia Yue, Gabriela S Ferreira, 
Geandre Tomazoni, Giana Viscardi, Gustavo Godoy, Gustavo Moura, Jônia Guimarães, Juliana 
Overmeer, Magda S. S. Fonseca, Maraí Valente, Márcia Domene, Maria Rita Brandão, Mariana 
Brasil, Mariana Zanetti, Patrícia Cezário, Paula Pollini, Paulo Ferreira Pimentel, Paulo Ganzeli, 
Paulo Olivato, Renata Bueno, Rodrigo (Cabelo) Araujo, Tommy Pietra e Wilson Jorge Filho.   
 


