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Aquarela 
 
Embora seja uma das técnicas mais frágeis, exigindo cuidados de preservação, a aquarela foi e 
continua a ser usada ainda hoje por quase todos os artistas. Aprecia-se a qualidade de suas tintas, 
quase sempre transparentes, usadas diluídas, fazem com que o branco do papel dê brilho e luz à 
pintura. O artista que consegue os efeitos desejados sem perder a transparência da cor, deixando a 
pincelada solta, visível, sem sofrimentos e empastamentos, pode ser considerado um grande 
aquarelista. 
 
"A aquarela foi usada constantemente no período dos descobrimentos, quando os desenhistas 
fixavam o litoral, possibilitando assim seu reconhecimento em outras viagens. A Marinha 
Britânica exigia que seus tenentes tivessem aulas de desenho e aquarela para poderem reproduzir 
fielmente os locais por onde passavam. No século XIX ainda era costume eles pintarem nossa 
belíssima costa, com sua mata atlântica, ilhas e enseadas. Hoje, quando aparecem em algum 
leilão no exterior, seus trabalhas têm compradores certos entre os nossos colecionadores. 
 
Além da sua qualidade artística, estas obras têm um valor histórico imenso. Foram os viajantes 
que nos deixaram os mais interessantes registros dos diversos aspectos tanto do litoral quanto da 
mata. Dos diferentes grupos indígenas, da fauna e flora encontrados no interior dos pais em sua 
época. Nas expedições cientificas, havia sempre um ou mais desenhistas para fixar tudo o que de 
mais importante e exótico descobrissem. Usavam o lápis, o nanquim e a aquarela, pois eram 
fáceis de serem transportados e manuseados. Sua linguagem elaborada, além de precisa, transmite 
uma poética que ainda hoje nos encanta. 
 
Com a fundação da Academia Imperial de Belas Artes, os jovens estudantes passaram a usar a 
aquarela para fazer seus croquis, ou estudos rápidos para um futuro trabalho. Outro aspecto 
relevante na linguagem desses artistas é que, quando saiam ao ar livre para pintar paisagens, 
alguns levavam suas aquarelas, tendo produzido obras de grande frescor e espontaneidade. 
Incluem-se nesse caso algumas obras de Henrique Bernardelli ou de Henrique Goldschmith. 
 
Em São Paulo de fins do século XIX e inicio do XX, todos os artistas usaram a aquarela. Alguns 
o fizeram constantemente, outros, só em algumas épocas de sua carreira, com destaque para as 
paisagens, estudos de grandes quadros, flores e pequenos esboços. Vários são os Artistas que 
podemos citar como relevantes aquarelistas. O italiano Alfredo Norfini, com requintadas 
paisagens de diversas partes do Brasil. Oscar Pereira da Silva, que confirma sua versatilidade na 
aquarela de paisagens e nas cenas de gênero. Benedito Calixto, em delicadas paisagens quase 
miniaturas. José Marques Campão, com seus casarios e vistas. Antonio Rocco, dos litorais e 
cenas de campo. Filisberto Ranzini e seus infindáveis recantos de uma São Paulo que não existe 
mais. Caetano de Gennaro, que usava a técnica do pastel, mas recorria à aquarela em suas 
paisagens. Paulo Rossi Osir , nos infinitos detalhes da sua vegetação. 
 
Na colônia japonesa, vários artistas se destacaram como aquarelistas eximios. Como o paisagista 
Takahashi, Takaoka ou, em especial, Massao Okinaka que, além de esplêndido pintor em sumiê, 
com sua espontaneidade e infinitos cinzas, conseguiu ultrapassar a si mesmo com uma aquarela 



de tons intensos. E deve-se lembrar ainda Jorge Mori, que usa uma aquarela sentida, de tons 
suavissimos, para o primeiro contato com a natureza que depois vai transportar para o óleo. 
 
E que falar de grandes gravadores que às vezes se afastam de suas chapas de metal e vão para a 
aquarela? É o caso de Babinski e Evandro Carlos Jardim, com poéticas e delicadas aquarelas de 
altissima qualidade artistica. Não podemos deixar de citar também Alberto Teixeira e Guita 
Charifker, que nos transporta para seu mundo simbólico e colorido. Ou Iole Di Natale, outra 
grande colorista, com uma poética toda particular. E ainda Gerda Brentani e Guilherme Motta. 
 
Hoje em dia a aquarela é uma técnica apreciada por muitos jovens artistas, e alguns outros nem 
tão jovens, que se entusiasmam quando descobrem esta pintura em que é tão dificil vencer a 
técnica. Por isso, quando conseguem dominá-la, todos se sentem realizados... A paisagem é para 
muitos, só uma referência. Uma paisagem imaginada ou lembrada. Mencionemos só alguns, 
tendo a certeza de que poderiamos aumentar infinitamente esta lista. São eles: Ricardo Sanzi, 
Norberto Stori, Rubens Matuck, Adriana Florence, Marina Martinelli, Ivone Beltran, Enio 
Squeff, , Eddy Tricerri, Rampazzo, Cassiano Pereira, Arthur Lopes, Ivana D' Oro, Francisca Do 
VaI, Lucia Machado, Paula Csillag, Fátima Lourenço, Ivani Castilho e ainda outros membros do 
Conselho Consultivo como: Marina Caetano, Célia Custarella, Maria Inês Lukacs, Maria Laura 
de Azevedo Marques, Maria Lúcia Novo Hiche, Regina Komatsu, Rosemary Granata, Denise 
Prado e Silvia Raso. 
Devemos incluir ainda os aquarelistas que reproduzem a nossa flora com tal fidelidade que 
servem para ilustrar livros de botânica, em obras onde, no entanto a qualidade artística persiste: 
Carmen Fidalgo, Hiroe Sassaki, Cecília Tomasi". Ruth Tarasantchi. 
 
O Dia Mundial da Aquarela foi idealizado no ano de 2001 pelo professor Alfredo Guati Rojo 
(falecido em 2003), então Presidente do Museo Nacional de Acuarela do México, localizado no 
bairro de Coyoacan, cidade do México, em 23 de novembro de 2001. 
 
No Brasil, o Núcleo de Aquarelistas, com sede em São Paulo, na Faculdade Santa Marcelina 
(Rua Dr. Emilio Ribas sala 431, Edifício Monsenhor Biraghi ), realizou as seguintes 
comemorações do Dia Mundial da Aquarela: 
2001 – evento no Largo São Bento, em frente ao Mosteiro São Bento; 
2002 - evento no Jardim da Luz, ao lado da Pinacoteca do Estado; 
2003 - dia de pintura no Parque Ibirapuera, evento que culminou com a exposição 450 Anos de 
São Paulo; 
2004 - evento no Museu Paulista (Ipiranga) e atividades em outras cidades como Nova Odessa, 
Barretos e Monte Verde, supervisionadas por aquarelistas que nelas residem. 
 
Desde sua fundação, em 1987, O Núcleo de Aquarelistas, coordenada pela artista plástica Iole Di 
Natale, e os integrantes do Núcleo - pintores aquarelistas - têm a preocupação de divulgar e 
valorizar a aquarela, o que lhe rendeu o prêmio APCA "como melhor ação cultural de 2004" 
pelos eventos realizados em aquarela. 
 
O Dia da Aquarela é celebrado mundialmente, razão pela qual a propositura ora encaminhada 
apenas insere no calendário oficial de eventos esta data comemorativa internacionalmente 
reconhecida. 
 
Esta data anuncia um compromisso unânime em pensamento e ação de grupos que formam uma 
cadeia onde estão em jogo a identidade cultural de cada um com um espírito universal. 
 
Desta forma, conto o apoio  dos nobres pares para a aprovação desta propositura. 


