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RESUMO 
Orlando Dasilva (1923–2012), sob muitos aspectos, é uma figura de relevância no processo 
de ativação da gravura, no Rio de Janeiro, desde os anos 1950. A partir da orientação de 
Carlos Oswald, na oficina do Liceu de Artes e Ofícios/RJ, dedicou-se à pesquisa de 
processos e materiais que estendessem as possibilidades de criação no campo da gravura. 
Inventivo, rigoroso com as soluções gráficas que comportavam a criação, tornou-se 
professor no Liceu, nos anos 50. Difundiu a gravura e seus artistas com inúmeras 
publicações. Ético, apoiou as pesquisas pioneiras de seus alunos voltados para a arte 
abstrata, a despeito da Instituição rejeitar tais práticas.Todavia, era figurativo, transitando 
numa alquimia fantasiosa de um bestiário e de seres reordenados no mundo de seus afetos. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT 
Orlando DaSilva (1923-2012), in many aspects, is a prominent figure in the printmaking 
process in Rio de Janeiro since the 1950s. Under the guidance of Carlos Oswald in the 
workshop of Liceu de Artes e Ofícios in Rio de Janeiro, he devoted himself to researching 
processes and materials that would extend the creative possibilities in the field of 
printmaking. He was inventive, meticulous with graphic solutions involving creation, and in 
the 1950s began teaching at the Liceu. He disseminated printmaking and its artists in 
numerous publications. He was ethical and, although the Institution rejected such practices, 
supported his students’ groundbreaking studies focusing on abstract art. He himself, 
however, was a figurative artist, traveling in a fantastic alchemy of bestiary and rearranged 
creatures in the world of his affections.      
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                                                                  A gravura não foi procurada por mim, foi achada. 
                                                                                                                                                       Orlando Dasilva, 1978 

 
 
Os anos 1950–1960 constituem momento privilegiado da produção de gravura 

sobretudo no eixo Rio/São Paulo. Nossas pesquisas identificam, neste período, a 

relação   estreita que se estabeleceu entre o ensino e a produção artística deste    

meio de expressão, ativando e favorecendo   a pluralidade da prática da gravura, a 

partir das especificidades desses  espaços de formação.1 

No amplo campo artístico da gravura que se estruturou naqueles anos, artistas como 

Orlando Dasilva (1923–2012) merecem nossa atenção, dedicado que foi a seu  

ensino por quase 20 anos, a partir de 1953/54. Nascido no Porto, em 1923, Orlando 

Joaquim Correia da Silva é o nome completo deste artista, que faleceu em Paty de 

Alferes, cidade serrana do Rio de Janeiro, em 2012.2    

No Porto, teve experiências de vida que por certo contribuíram para sua trajetória de 

artista, professor e grande divulgador da arte de gravar. Seu pai possuía uma livraria 

onde, segundo o artista, reuniam-se Eça de Queirós e Guerra Junqueira entre outros 

destaques da literatura portuguesa. Seu interesse pelo livro, que foi anterior à arte, 

foi despertado por esta convivência estreita que sua realidade propiciava.  

Por outro lado, na mesma cidade, um tio do artista era gerente da Ourivesaria 

Aliança, comercialmente de grande projeção na Europa. Segundo  Orlando, até por 

volta dos nove anos, quando veio para o Brasil, frequentou assiduamente este lugar, 

onde acompanhava o trabalho dos gravadores. “Vivia naquele ambiente que, para 

mim, era de sonho, de fantasia e talvez isso tenha me influenciado, afirma o artista” 

(DASILVA,1999). Orlando não desenhou nem pintou em criança.  

Por volta dos dezessete anos, já no Rio de Janeiro, quando trabalhava como 

cobrador de uma firma, Orlando conheceu por força desta atividade, o artista Santa 

Rosa. Este fazia ilustrações para a livraria e editora José Olympio, no centro da 

cidade, onde Orlando o encontrava. Outras vezes, ia à casa do artista, em 

Laranjeiras, impressionando-se sempre com sua pintura. Nesta época, Orlando 

frequentava o Liceu de Artes e Ofícios, à noite,  num curso de perito contador. 
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Orlando adoeceu e precisou parar de trabalhar. Buscou uma ocupação para 

preencher seu tempo livre. Começou a se interessar pelo desenho, estimulado pelo 

pai, tendo frequentado por duas ou três vezes a aula de Armando Pacheco e 

posteriormente uma aula apenas de Osvaldo Teixeira. " O primeiro professor se 

livrou de mim, depois me livrei do segundo" (DASILVA, 1996, p.48). Além da 

exigência do rigor técnico do primeiro orientador, Orlando considera improdutiva 

estas duas experiências. “Sem professor, bati nas portas do Liceu de Artes e 

Ofícios. (onde já havia feito um curso comercial. [...] Como não havia vagas na aula 

de desenho, acabei me matriculando no ateliê de gravura” (DASILVA, 1996, p.48). A 

aproximação de Orlando com a gravura  foi  obra do  acaso, tanto  em seu 

aprendizado quanto, posteriormente,  em seu ensino. 

Era o ano de 1944, Orlando matriculou-se  na aula de Água Forte, nome do curso 

ministrado por Carlos Oswald. Tratava-se de uma segunda fase de atividades do 

ateliê do Liceu, criado em 1914. As possibilidades de um bom aprendizado eram 

garantidas pelo prestigiado gravador Carlos Oswald que reassumia sua orientação. 

Orientação que prezava a liberdade de criação de seus alunos, ainda que não fosse 

“propriamente um artista de vanguarda”  (AQUINO,1994, s/p). 

Todavia, as condições materiais da oficina do Liceu eram, àquela altura, muito 

precárias, permitindo apenas o trabalho na ponta-seca, técnica do metal.  Orlando, 

porém,  através de livros, descobriu  outras técnicas do metal que sua curiosidade 

fê-lo experimentar, entusiasmando-se com os resultados obtidos. A oficina marcou 

sua presença nos anos 40 e 50, nos Salões Nacionais de Belas Artes,  na seção de 

Artes  Gráficas onde os alunos de Carlos Oswald recebiam premiações.3 Grande 

parte dos alunos vinha da Escola de Belas Artes, onde, até então, não era oferecido 

curso de gravura plana. Na época, não havia curso de gravura em metal e a 

xilogravura era ensinada na Casa da Moeda. 

Embora o Liceu buscasse,  como proposta básica, uma combinação dos ofícios com 

as artes, para a qualificação de pessoal para a indústria, a própria Instituição não 

estava preparada para acompanhar a abertura que significava o ensino de Carlos 

Oswald. O Liceu propunha a formação do especialista do "ofício" e Carlos Oswald 

divulgava a gravura como instrumento de criação para  artistas. Com a saúde 
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fragilizada, Oswald continuava à frente da oficina, embora desde 1950, seu filho, 

Henrique  Oswald, o Lilico colaborasse com o pai até ser efetivado como  professor 

nos ateliês de Desenho e de Água-forte, no ano posterior. 

O segundo acaso em relação à aproximação de Orlando  com a gravura vai 

acontecer nesses anos quando, sem ter projetado para sua vida participar de seu 

ensino, foi convidado por Lilico para substituí-lo temporariamente  justo na 

orientação da oficia de gravura. Em 1954, Henrique Oswald (Lilico) foi  premiado  

com Viagem ao Estrangeiro, no Salão Nacional de Belas Artes,  com o desenho 

Ladeira do Pelourinho. Precisou ausentar-se para gozo do prêmio. Segundo 

Orlando, ele foi forçado a assumir a orientação daquele ensino, pois [...] “a Diretoria 

da Sociedade Propagadora da Belas Artes e do Liceu estava ansiosa por se livrar de 

uma aula que, já naquela ocasião, não se enquadrava na sua rotina de ensino.” 

(Dasilva,1999) Orlando  concordou em substituir  temporariamente Henrique Oswald  

no Liceu sabendo ser uma estratégia  para impedir a suspensão  das atividades 

daquele núcleo de ensino. O simples abandono das aulas por Lilico embasaria uma 

decisão confortável da Diretoria do Liceu nessa direção. 

Diferentemente da condição de “professor provisório”, questão combinada com o 

então Diretor do Liceu, Dr. Álvaro Paes de Barros, Orlando permaneceu  até 

começos dos anos 1960 na Instituição, pois Henrique Oswald retornando ao Brasil, 

não retomou seu posto, buscando a Escola Nacional de Belas Artes de Salvador, 

onde passou a compor seu quadro docente. 

 A partir de 1954, as atividades da oficina desenvolveram-se sob a orientação de 

Orlando Dasilva. Pouco mais de um ano foi necessário para  que o novo mestre 

conseguisse outra sala maior para a oficina, com entrada exclusiva e independente 

para a Av. 13 de Maio,  além  do fornecimento de todo o material para a iniciação em 

gravura, cabendo ao aluno  apenas a responsabilidade de levar o papel. Orlando 

liberou a matrícula  para  qualquer pessoa que buscasse a sua orientação, 

diferentemente de Carlos Oswald que restringia aos artistas a frequência na oficina 

de água-forte. Sua orientação à frente da oficina de gravura do Liceu recebeu 

divulgação por ocasião de  várias  exposições de seus alunos  no ano do centenário 

da Instituição, em 1956. 
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O método de trabalho de Orlando envolvia uma questão ética da qual não abria 

mão: o desenvolvimento da individualidade exigindo do aluno esforço para se livrar 

de influências. Segundo o artista: "A falência de um professor acontece quando o 

aluno, em seu trabalho tem influência dele. Isso é prova de que o mestre ensinou 

artesanato esquecendo-se da criatividade" (Dasilva, 1999). Como norma para evitar 

tal problema, este artista manteve seus alunos longe de sua criação, deixando de 

expor individualmente por mais de dez anos, ainda que participasse dos Salões de 

Arte Moderna e de Bienais. Ele explica o que o levara a esta posição:  

Como me iniciei no aprendizado sem nenhuma formação acadêmica, 
tive uma melhor visão do aluno, pois era professor e aluno a um só 
tempo. Desde a primeira aula que dei, já tinha noção de que o 
indivíduo é muito mais importante do que a técnica. Assim, o 
professor de arte se quer trabalhar a sensibilidade, não deve se 
transformar num simples mestre do artesanato. (Dasilva, 1999) 

José Lima,  artista que fez sua formação junto ao Liceu com Orlando, destaca a 

natureza do método do mestre: “O Orlando nunca fez uma avaliação do meu 

trabalho, só ensinou técnica de gravura e nisso foi muito bom  porque o ateliê lá  do 

Liceu era como um laboratório” (LIMA, 1996, p.42). Seus alunos  gozavam da maior 

liberdade quanto a seus interesses estéticos, o que incomodou   professores mais 

tradicionais do Liceu, entre eles o professor Tasso Blaso, escultor acadêmico,  

presidente da  nova Diretoria, empossada em 1956, no ano do Centenário do Liceu. 

As relações de Orlando com a Instituição  tornaram-se  tensas, uma vez que  as 

experiências técnicas realizadas em sua oficina respondiam a  inúmeras 

possibilidades estéticas, com destaque  para o campo da arte abstrata, duramente  

rejeitada pelos colegas tradicionais. Ele  se identificava como o único professor mais 

aberto a pesquisas e isso trazia perturbação ao ambiente de ensino no Liceu 

destoando das metodologias  aplicadas, sendo  considerada uma verdadeira 

aberração. Conforme seu depoimento: 

Os primeiros abstratos apareceram em minhas aulas, antes 
mesmo do MAM abrir o curso de gravura (1959). Aquilo era 
considerado uma aberração e todo mundo achava que eu era um 
gânglio dentro da Instituição. (DASILVA,1999) [grifo nosso] 
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Suas palavras  revelam  não só a metodologia moderna que aplicava  quanto  

afirmam a oficina do Liceu, sob sua orientação, como o espaço  pioneiro das 

experiências abstratas  no campo da gravura.  

O desfecho desta relação conflituosa deu-se em 1960, quando a Diretoria do Liceu 

de então impôs a Orlando o afastamento de seu aluno Roberto Delamônica como 

condição de sua permanência  como professor de gravura. Sobre Delamônica, pode-

se dizer que,  além do Liceu, frequentou como bolsista o curso inaugural de Johnny 

Friedlaender no Ateliê livre de gravura do MAM-Rio. Matogrossence de Ponta Porã,  

Delamônica tornou-se um artista de expressão, numa breve trajetória no Brasil. 

Acumulou  prêmios nas mais significativas mostras nacionais e internacionais. 

Ensinou no MAM e em vários países da América do Sul.  Agraciado com bolsa da 

Fundação Guggenheim em 1965, foi para os Estados Unidos de onde não voltou 

mais tornando-se docente de importantes universidades americanas.Faleceu na 

América em  1995, aos 66 anos.   Certamente, naqueles anos,  tratava-se de um 

aluno especial para Orlando, com potencialidades para a gravura, visto suas 

conquistas posteriores.   

Seguro em seu posicionamento ético de que “não se pode enfrentar a arte sem 

abertura” e que “os caminhos vão se abrindo, vão se iluminando conforme a gente 

vai andando” (Dasilva, 1996, p.89) e, face à criação de um ambiente hostil ao bom 

desempenho da oficina de água-forte, recusou tal imposição   solidarizando-se com 

seu aluno, escolhendo a demissão do Liceu, o que veio a acontecer no dia 17 de 

maio de 1960. Logo, em seguida, seria convidado por Augusto Rodrigues para 

orientar o Ateliê da Escolinha de Arte. Esta saída forçada de Orlando Dasilva do 

Liceu trouxe muita indignação ao meio artístico que reagiu  fortemente, como o 

crítico Mark Berkowitz: 

Mais um atentado contra as artes no Brasil acaba de ser cometido 
pelo Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro. A sua sala de 
gravura, sem dúvida a melhor que o Brasil já possuiu (apesar do 
brilho antiséptico(sic) da sala do MAM) acaba de ser retirada das 
mãos competentes de ORLANDO DA SILVA, para ser entregue a 
alguém  que esteja disposto a seguir as diretrizes acadêmicas  
estabelecidas pela atual diretoria do LICEU  e pelo seu diretor, o Sr. 
MODESTINO KANTO, uma espécie de OSWALDO TEIXEIRA da 
escultura brasileira, em outras palavras, a mediocridade 
personificada. (BERKOWITZ, 1960, p. 60–61) 
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Conforme afirmação de Orlando, a dinâmica do ensino oferecido em sua  oficina  não  

contemplava as expectativas pedagógicas da Instituição, voltada para   os valores da 

tradição figurativa do desenho e centrada na natureza técnica da gravura. Por todos os 

anos 1950, o Liceu foi a opção do aprendizado da gravura em metal perdendo 

posteriormente espaço para o Ateliê de gravura do MAM-Rio, inaugurado em 1959.  

Orlando era um artista impulsionado para a descoberta de novas possibilidades 

técnicas para a expressão engajando-se com a pesquisa com gravura  o que não 

abandonaria mais, sendo considerado "o maior técnico da gravura brasileira" (LEITE, 

1971). Inventou, por exemplo, a papelografia.4 Misturou técnicas embora se mantivesse 

sempre envolvido com o ácido, era um laboratório vivo. Como afirmou, [...] "necessitava 

de vivências técnicas para dizer minhas vivências humanas" (DASILVA, 1978). 

O seu currículo inclui outra atividade na qual também ganhou expressão nacional, a 

divulgação da técnica da gravura, sendo de sua autoria alguns dos melhores 

estudos específicos sobre o assunto já publicados no país. Neste papel, tornou-se o 

difusor de gravadores brasileiros em primorosas edições.5 

Quanto à sua gravura, Orlando imprime um sentido de respeito pela natureza que 

ele recria num lirismo fantasioso. As raízes formais de seu trabalho conjugam a 

exploração de imagens do inconsciente proposta pelos surrealistas e a deformação 

expressionista, subjetiva, dando forma aos sentimentos. Realiza um  desenho 

simplificado, tingido por uma certa ingenuidade.  

Os motivos de sua gravura incluem a figura humana, vegetais e os animais. Em 

muitas obras o artista estabelece uma relação entre eles (figuras 1 e 2). A figura 

humana ganha uma dimensão privilegiada na composição. Na primeira, (figura 1) o 

rosto feminino, enigmático, recebe tratamento com a cor chapada, o que define sua 

área como impenetrável, diferentemente do conjunto de pássaros apresentados em 

texturas irregulares que possibilitam ao olhar vaguear e penetrar por seus planos. O 

artista usa a técnica da colagem no rosto. O ponto de contato dos espaços das aves 

e da figura realiza-se através de seu cabelo cujo tratamento assemelha-se 

gradativamente ao daqueles seres. A transição plástica dá-se num eixo central da 

composição. Há procura do equilíbrio. A articulação dos motivos, aves - mulher dá-

se dentro do caráter de estranheza, peculiar às realizações pictóricas do 
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surrealismo. A dépaysage surrealista pode ser observada pela subversão da relação 

de grandeza dos motivos e pela integração dos espaços onde cada um dos motivos 

tem sua ação. Se o cabelo da mulher avança no espaço das aves, uma delas 

desloca-se sobre o pescoço da figura. O clima é de sonho.  

 
Orlando Dasilva (1923–2012) 

Fig. 1 – Sem título, [196–] 
Gravura em metal e colagem em cores, 29,9 x 22,1cm  

Coleção do artista.Foto Guto Andrade 
 

Em outra obra, (figura 2) também uma figura feminina, o contraste entre a linha e as 

superfícies está acentuado, garantindo à composição a força expressiva do desenho 

espontâneo, primitivo. Da natureza, emergem texturas de folhas, impressas na 

quase totalidade do espaço gravado.  

                                             
Orlando Dasilva (1923–2012) 

Fig. 2 – Sem título,1961 
Gravura em metal e colagem em cores, 24 x30 cm 

Coleção do artista. Foto Reprolito 
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Mais uma vez, o rosto e as mãos da figura assumem uma presença mais compacta, 

provocam a hegemonia da percepção, pelo tratamento chapado de suas superfícies 

verde musgo. A simplificação dos traços do rosto, a ênfase nas linhas de contorno, 

os cabelos com ondulação ascendente, os frutos na mão, o jogo das cores, criam 

um contexto estranho, constituem uma revelação. Um mundo dos sentimentos para 

além da consciência. Seu território é a memória, a tessitura da existência. Formas 

como organismos vivos, pulsantes, luminosos. O ser em luz. A rudeza de seu 

desenho cria tensão com superfícies do mais refinado e rigoroso tratamento gráfico. 

Exigente e rigoroso, o artista dedicou-se a superar as limitações confessadas, 

exercitando-se no desenho, conforme depoimento:  

Na arte, iniciei-me desenhando e desenhava muito para educar meu 
olho. Utilizava então, modelo vivo, que era o que diziam que deveria 
fazer. [...] No mínimo, trabalhava duas horas fazendo "croquis". 
Depois disso, me propus a desenhar animais. Ia para o Jardim 
Zoológico e ficava observando determinado animal, o dia todo. [...] 
Mas, esse animal foi transposto para a minha obra muito livremente. 
Depois de desenhá-lo anatomicamente, mais ou menos perfeito, pois 
aprendi anatomia de animal, eu criava. [...] Liberei a fantasia. 
(DASILVA, 1996, p. 143) 

A reflexão sobre as coisas e a observação atenta do mundo trazem-lhe a certeza de 

que tudo acontece em consonância com a natureza, fonte de todas as coisas 

concretas, de todas as suas construções. Com este referencial a balizar suas 

gravuras, Orlando imprime ao seu trabalho um caráter ético, de respeito e reverência 

à natureza. Quando afirma que seus animais são fruto da fantasia, dá a esta o 

sentido enunciado por Gaston Bachelard: "A imaginação inventa mais que coisas e 

dramas; inventa vida nova, inventa mente nova; abre olhos que têm novos tipos de 

visão" (BACCHELARD, 1989, p.18). 

O denominador comum de suas referências é revelado pelo artista quando diz que 

sua permanente temática é "tingida pelo animal irracional. Será uma forma de pedir 

desculpas a esses nossos irmãos pelos espaços que tomamos, pelas 

incompreensões e injustiças que lhe fazemos (DASILVA, 1999). 

O caráter simbólico das imagens gravadas pelo artista resulta de um profundo 

compromisso com o tempo presente. “Inventa vida nova, inventa mente nova”  

buscando alternativas fora da destruição da natureza para o desenvolvimento do 
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homem. Nada mais atual nas cartilhas de ecologistas. É atual porque é a 

permanente luta do homem para o equilíbrio de sua vida. 

Faz da gravura sua luta, longe da lógica de enunciados ideológicos, oferecendo 

imagens líricas que arrebatam, de imediato, o observador. Em outras duas gravuras 

(figura 3) e (figura 4), o apelo à sensibilidade é feito por composições de acurada 

simplicidade formal. Na primeira, a articulação de peixes captados em sua mais 

esquemática forma e em tamanhos diferentes trazem encantamento ao conjunto. 

Tirando partido da transparência, procedimento que conjuga interior e exterior, muito 

usado no desenho infantil, Orlando cria com uma grande forma-peixe um núcleo 

para a composição. Sobre este núcleo insere cinco peixes aninhados em suas 

entranhas. O sentido da reprodução, da procriação está dado. Os pequenos peixes 

têm suas superfícies trabalhadas por minúsculos círculos, células que os constituem. 

O processo de germinação e seu dinamismo domina a composição em etapas que 

vão aprofundando o olhar, como se correspondesse à sua evolução. A visão das 

pequeninas células dos peixinhos, eles próprios como potencialidade da vida, o 

grande organismo que os envolve, o grande peixe, e finalmente, através de áreas 

concêntricas, o espaço que figura a expansão ad eternum deste processo.  

                                  

Orlando Dasilva (1923–2012) 
Fig. 3 – Estruturas I, 1955 

Verniz mole e água-tinta em preto e branco, 29,5 x 43,5 cm 
Acervo MNBA. Foto José Augusto Fialho Rodrigues 

 
Essência e aparência, interior e exterior numa visão única, simultânea, só possível 

pelos caminhos da imaginação que possibilita o contínuo espaço-temporal. A 

fragilidade do processo diante da ação do homem está contida na delicadeza do 

tratamento das superfícies e das linhas. Tal composição tangencia o caráter ingênuo 
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dos desenhos infantis, pelo sentido de uma verdade sem mediações, manifestação 

pura do ser.  

Em outra obra, (figura 4) numa simplificação geometrizada, Orlando apresenta a 

imagem de uma ave dominando o espaço da composição. Poucos elementos, pouco 

traços rápidos na parte superior da cabeça abalam a planaridade da figura.        

                                          
Orlando Dasilva (1923–2012) 

Fig. 4 – Ave, (c.1962) 
Gravura em metal, técnica mista em cores, 24 x 35 cm  

Coleção do artista. Foto Guto Andrade  
 
 

Todo o espaço da gravura está organizado na alternância de superfícies claras e 

escuras e é tomado pela forma da ave. Enquanto a gravura anterior criava um 

movimento em sua percepção pelas transparências de sua superfície, nesta, uma 

certa imobilidade habita suas formas. A simetria responde por esta característica, 

enfatizada por um eixo que percorre no sentido vertical toda a superfície, 

atravessando o rebatimento frontal do bico da ave. É o pássaro dividido, ao mesmo 

tempo que, ser dos voos está aprisionado na composição que não lhe oferece 

campo de mobilidade.  

Uma certa ambiguidade traduz a arte de Orlando. Meticuloso, racional na 

abordagem técnica de seu meio, explora um repertório de formas que nos remetem 

a um mundo reordenado pelos seus afetos. Cria imagens que formam o tecido de 

sua existência. Conjuga o interesse no prazer sensível da superfície gravada e no 

enigmático poder da imagem. O modelo é o mundo interior. O resultado: "[...] 

conversas silenciosas de mundos internos da alma humana" (CORDOVA, 1985). 
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 Os sentimentos são a matéria das figuras do espaço imaginário que a memória 

revela. Para Orlando Dasilva, "o mistério do artista é estar aberto ao sentir e ter 

coragem de traduzir em Arte, a essência do seu viver, usando seus signos; com 

determinação dizer, mostrando-se como é" (DASILVA,  1978). 

No final dos anos 1970, Orlando adotou a cidade de Curitiba como o lugar de suas 

experiências  com a gravura. Motivado por convite  da  Fundação Cultural da cidade, 

organizou  sua Grande Mostra de Gravura, em  1978. Com a criação do Ateliê  de 

Gravura  no Centro de Criatividade de Curitiba, localizado no Parque de São 

Lourenço, mais uma vez  são  proporcionadas as condições da ativação  deste meio 

de expressão e ampliação de seu campo artístico com a realização de  mostras que 

atraíram artistas-gravadores de todo o Brasil. Estava  Orlando  integrado mais uma 

vez ao processo de divulgação da gravura moderna, produzindo-a, divulgando-a, 

escrevendo sobre os gravadores,  fazendo jus à afirmação de que a gravura não 

fora procurada por ele, mas achada. Outra etapa se oferecia ao artista. 

 

 

                                                             
Notas  
 
1. Liceu de Artes e Ofícios/RJ(1914);Fundação Getulio Vargas,1946; Escolinha de Arte do Brasil,1952; Instituto 
Municipal de Belas Artes,1953; Escola Nacional de Belas Artes,1951; Museu de arte moderna do Rio de 
janeiro,1959. 
2.  Até 1973 o artista assinava Orlando da Silva passando então a usar Orlando Dasilva. 
3. Buscaram a orientação de Carlos Oswald,  Perci Lau, Erbo Stenzer, Hans Steiner,  Erbo Stenzer, Marcello 
Grassmann, Renina Katz, Poty Lazarotto, Fayga Ostrower, Paulo Cesar Vincent, Orlando Dasilva, Henrique 
Oswald, Ahmés de Paula Machado, este  posteriormente, em 1961, selecionado professor do ateliê de litografia 
da Escola Nacional de Belas Artes. 
4. Em 1971, Orlando criou o processo de impressão em relevo que denominou papelografia. A matriz é de 
papelão, onde são feitas incisões, justapostas texturas as mais diferentes, podendo-se obter resultados 
semelhantes ao da técnica da água-tinta. A técnica permite um número elevado de cópias (50, por exemplo) Em 
1973, esta técnica tornou-se do conhecimento público com a exposição que realizou na Galeria da Aliança 
Francesa, em Botafogo. 
5. Em 1965, Orlando fundou a GRAVURA DE ARTE EDITORA, editando a primeira série de assinantes, um 
álbum com oito artistas gravadores com respectivas apresentações de renomados críticos. Em 1967, editou a 
segunda série, nos mesmos moldes. Segundo o artista, "a filosofia deste trabalho era interessar o amante da arte 
pela gravura em si e estimulá-lo ao colecionismo através do conhecimento do processo e das regras da coleção". 
Ainda em 1967, publicou Do Colecionismo: noções, monografia que acompanhava a segunda edição do álbum. 
Em 1969, publicou Carlos Oswald, o gravador, catalogo raisonné. Orlando continuou nesta linha editorial  em 
1973, Criação:um poema e sete papelografias ; A arte maior da gravura, em 1976. Tal atividade afastou-o da 
realização de sua própria gravura, não tendo realizado exposição individual por mais de uma década. Segue em 
1980 com Poty, o artista gráfico; Carlos Oswald no Museu Nacional de Belas Artes, em 1982; Do Colecionismo 
Graphica, nova edição ampliada; Viaro, uma permanente descoberta,1992; Orlando Dasilva percurso e 
confissões, 1994. 
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