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Não resta dúvida de que o projeto construtivo desenvolvido por Amilcar de Castro em 
escultura, pintura, desenho e gravura tornou-se referência nas artes visuais brasileiras. O que 
nem todo mundo sabe é que o trabalho realizado pelo artista no campo das artes gráficas 
também tornou-se canônico.  
 
A mostra "Amilcar de Castro - Programador Visual e Ilustrador de Publicações", em cartaz no 
Centro Universitário Maria Antonia, mostra exatamente esta atividade, desenvolvida pelo 
artista entre 1956 e 2002, em paralelo a sua trajetória artística.  
 
Originalmente integrante de uma grande retrospectiva dedicada a ele na 5 Bienal do Mercosul, 
no ano passado, a mostra é a primeira dedicada inteiramente ao seu trabalho como 
programador visual, com exemplos de projetos nos quais estão presentes o rigor construtivo 
que pautou toda sua obra.  
 
Foi em meados dos anos 50, ante dificuldades financeiras, que o jovem escultor, ainda 
desconhecido do grande público, foi chamado pelo amigo Otto Lara Resende para paginar a 
revista "Manchete". O que era ganha-pão, acabou tornando-se uma grande paixão. Em 1970, 
ele declarou: "Na época em que fui para a ‘Manchete’, a diagramação era uma coisa 
inteiramente nova para mim, mas eu acabei gostando daquilo. Comecei a fazer o trabalho com 
uma tabelinha, e, em três meses, a produção estava jóia".  
 
A partir deste ponto, ele começa a pesquisar publicações européias de vanguarda, em um 
momento em que pouco se falava por aqui de arte gráfica e de programação visual. "Se os 
diagramadores europeus trabalhavam num circuito restrito e marginal, Amilcar conseguiu 
implementar projetos gráficos signi-ficativos na grande imprensa nacional", diz José Francisco 
Alves, curador da mostra.  
 
Entre 1957 e 1961 o artista mostra suas experimentações radicais em um projeto gráfico 
encomendado pelo "Jornal do Brasil", hoje uma das publicações do grupo Editora JB, do qual a 
"Gazeta Mercantil" faz parte. "A caótica primeira página do jornal, por exemplo, era composta 
basicamente de classificados", diz Alves. Entre os princípios adotados pelo artista e 
considerados radicais na época estava, pura e simplesmente, a exclusão dos fios que separam 
as colunas, pois, como disse um dia, "já que não são nem textos, nem imagens, eles não 
podem ser lidos. Portanto, não têm qualquer finalidade". Amilcar de Castro ainda soltou 
imagens e textos na página, promovendo uma limpeza gráfica no periódico. O projeto acabou 
se tornando um marco do design brasileiro.  
 
"Depois deste trabalho ele começa a ‘brincar’ com o branco da página", diz o curador. "Seu 
projeto foi tão bem-aceito que ele passa a ser requisitado para reformular publicações em todo 
o País", completa.  
 
Alves reuniu fac similes e originais da revista "Manchete", do "Jornal do Brasil", do "Diário 
Oficial de Minas Gerais" e do "Jornal de Resenhas" - suplemento encartado na "Folha de S. 
Paulo", no qual trabalhou até sua morte em 2002, aos 82 anos - que mostram um panorama 
da obra gráfica do artista. "Com estes trabalhos busquei exemplificar os sistemas de 
organização visual que utilizou", diz o curador. Foram reunidos também desenhos de logotipos 
e ilustrações (feitos em acrílico sobre tela) que Amilcar de Castro criou para livros, como 
aqueles presentes na série publicada pela Companhia das Letras com a obra completa de 
Kafka.  
 
O curador diz que o trabalho de Castro desenvolvido nas artes gráficas traz a mesma 
combinação de equilíbrio simétrico e assimétrico, a distribuição de forças e o contraste entre 
peso e leveza presentes em sua obra artística. "Os mesmos princípios que utilizou em 
esculturas, o corte e a dobra do aço, estão presentes em seus projetos de modelagem das 
páginas de jornais, revistas e cartazes", diz o curador.  
 



Seguidor da tradição da Bauhaus e do Construtivismo russo, o artista pautou sua obra na arte 
industrial de comunicação de massa como fizeram os representantes dessas escolas européias. 
"Mas a atividade considerada periférica desses artistas não representa, em momento algum, 
uma atividade menor em relação a sua obra principal. No caso de Amilcar, vale lembrar que 
nunca se soube realmente se o artista foi quem influenciou o diagramador ou se foi o contrário 
que ocorreu."  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 30 jun. a 1 e 2 jul. 2006, Fim de Semana, p. 5. 
 


