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8

Felizes aqueles que podem se dedicar profissionalmente ao que mais gostam de fazer. Este 
é o caso das pesquisadoras Adriana Silva , Maria de Fatima da Silva Costa Garcia de Mattos  e 
Lilian Rodrigues de Oliveira Rosa . Tendo o IPCCIC – Instituto Paulista de Cidades Criativas e Iden-
tidades Culturais como ponto de encontro e a FAAP – Fundação Armando Álvares Penteado 
como apoiadora, as autoras, cada uma na sua formação, jornalismo/educação, arte e história, 
respectivamente, uniram-se, em 2013, para o projeto Artistas do Mundo, que produziu um livro, 
um vídeo e inaugurou o vitral de artistas da FAAP em Ribeirão Preto, com pesquisa e difusão da 
obra de Bassano Vaccarini, Leonello Berti, Pedro Caminada Manuel-Gismondi, Francisco Amên-
dola e Odilla Mestriner.

Um ano depois, novamente para comemorar o aniversário de Ribeirão Preto, sob a coorde-
nação do IPCCIC e o apoio da FAAP, as três pesquisadoras se reencontraram para o lançamento 
da coleção “Biografias”. Com o objetivo de seguir registrando fases importantes das vidas de 
artistas representativos na história cultural brasileira, as autoras promoveram um encontro com  
Fúlvia Gonçalves, dedicando-lhe este livro e homenageando-a com a instalação de uma de suas 
obras no vitral da FAAP, na unidade de Ribeirão Preto. 

Após o estudo sobre a trajetória cultural dos cinco artistas, apresentado no livro Artistas do 
Mundo, biografar Fúlvia Gonçalves no primeiro título da coleção é um processo contínuo e 
lógico. Afinal, ela representa a primeira geração de formados da Escola de Artes Plásticas de 
Ribeirão Preto (E.A.P.), criada por Bassano Vaccarini e Domênico Lazzarini, em 1957.

Para a historiadora da arte Daici Ceribelli Antunes de Freitas, contemporânea e amiga de 
Fúlvia, a artista, embora tenha sido aluna de Bassano, foi também professora junto com o grupo, 
o que a coloca como representante da primeira geração. “Fúlvia, com certeza, foi a aluna mais 
brilhante da segunda turma, tanto que se envolveu rapidamente com os veteranos, tornando-se 
um deles”, explica. 

Aos 77 anos, Fúlvia Gonçalves ainda produz sua arte sem qualquer pretexto de cansaço. Sua 
obra, autêntica e vigorosa, revela que tantos anos depois do começo, a artista está ainda mais 

perspicaz, atenta aos movimentos, sensível aos seus mais livres 
desejos de transformar ideias, pensamentos ou mensagens em 
formas e cores. 

Mais que uma homenagem à artista, este livro é um presente 
aos leitores. Ao ser lançado, registra uma época significativa da 
produção cultural do interior paulista e faz justiça a essa mulher 
que não nasceu em Ribeirão Preto, mas, que ao passar pelo muni-
cípio, representou-o magnificamente bem, colaborando, ao lado 
de outros, para a inserção da cidade no circuito das artes.

Se nem todos os ribeirão-pretanos e campineiros 
sabem quem é Fúlvia Gonçalves, com certeza não se trata 
de inexpressividade, muito pelo contrário, traduz um descuido 
em não evidenciar a produção dessa artista vinda de Pedreiras e 
instalada em Campinas, pós 1976, chamada que foi pelo Institu-
to de Artes da Unicamp. Fúlvia, inicialmente graduada em Artes 
em Ribeirão Preto, como professora, formou uma nova geração. 

Entre os seus ex-alunos está o artista Renato Andrade, que 
em livro intitulado “Meu Professor Inesquecível”, lançado em 
2012, pela Fundação Feira do Livro de Ribeirão Preto, dedicou seu 
texto à docente de Educação Artística da Escola Estadual Alcides 
Correa, Fúlvia Gonçalves, afirmando ter sido ela a melhor profes-
sora que poderia ter tido. Ela o encorajou a perder o pudor diante 
de um “vidrinho de guache”. De todas as coisas que aprendeu, 
Renato declara que o mais significante foi o “olhar pela janela” da 
professora Fúlvia, mulher que se vestia como artista. “Quando ela 
olhava pela janela, se desconectava da balbúrdia da sala” e ele, 
aluno, a acompanhava a buscar, no horizonte, uma grande ideia e 
inspiração. Para Renato, a professora sabia, como ninguém, 
“dosar a cor, o som e o furacão”.  
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Fúlvia Gonçalves:  Uma Vida

Mas, que são obras de arte? 
São espelhos refletores do nosso tempo.

Fúlvia Gonçalves, 1988.

Simplicidade, inspiração, versatilidade, concentração, harmonia, equilíbrio e tormenta 
são algumas das palavras usadas pelos críticos de arte  para caracterizar a obra de Fúlvia 
Gonçalves, ao longo de mais de meio século de carreira atuando como pintora, desenhista, 
muralista, gravadora e professora. Nascida em 21 de julho de 1937, no estado de São Paulo, 
na casa da avó materna em Pedreira, a filha do senhor Gutemberg Gonçalves e da dona 
Antônia Gonçalves mudou-se, muito cedo, para Poços de Caldas, Minas Gerais, onde passou 
toda a infância. Essa paulista do interior encontrou-se com os traços e cores ainda menina. 
Em entrevista para o Correio Popular, em 23 de janeiro de 1977, contou que aos quatro anos 
de idade já rabiscava no “chão, portas e muros”, que foram seus primeiros suportes para as 
criações com carvão, barro e o giz, que ela ganhava dos irmãos ou da professora.

Usar a rua e a calçada como telas, as guias como moldura, o giz como tinta e ter os tran-
seuntes como plateia de sua obra tão cedo, conferiu à Fúlvia a assertiva de ser ela, artista de 
uma vida inteira. 

Esta referência à sua trajetória é tão expressiva que, depois de tanto tempo, a não mais 
menina guardou uma imagem que, como diz ela em entrevista às autoras deste livro, em 
abril de 2014, é o desenho que faria para representar aquele momento de sua vida. “Eu 
penso que foi ali que começou a minha poesia da linha”.

Já em Ribeirão Preto, no final dos anos 1950, sempre apoiada pela família, Fúlvia Gonçal-
ves frequentou por quase dois anos a “Escolinha do Bosque”, como ainda hoje é conhecida 
a Escola de Arte Cândido Portinari, mantida pela prefeitura da cidade. Foi nessa Instituição 
que ela conheceu Antônio Palocci, com quem teve suas primeiras aulas. Diz a artista que 

embora todos identificassem a escola como academicista, ela gostava do lugar exatamente 
pela liberdade de criação que o professor oferecia. 

 Da explosão criativa e improvisada da infância, Fúlvia encontrou a técnica ao matricu-
lar-se na Escola de Artes Plásticas de Ribeirão Preto, no final do curso científico. “Meu pai, no 
começo, queria que eu fizesse Odontologia, era um desejo dele, mas minhas influências 
eram artísticas e, para minha sorte, bem nesse momento, foi inaugurada a escola”.  

Essa instituição foi criada em 1957 por Bassano Vaccarini e Domênico Lazzarini  como 
um Centro de Artes Plásticas, mais tarde chamada de E.A.P. – Escola de Artes Plásticas - com 
uma visão de vanguarda e orientação modernista, embora o desenho de observação ainda 
se mantivesse acadêmico. Os artistas atuavam de maneira livre e buscavam diferentes 
linguagens, por diferentes caminhos, cada um escolhendo sua linha de trabalho . 

Na fase em que foi criada a E.A.P., Alfredo Volpi, um dos mais renomados modernistas da 
segunda geração, se destacava no panorama artístico, influenciado pelas exposições de 
artistas italianos, entre os anos 1940 e 1950. Na mesma época, mais precisamente em 1956, 
a Arte Concreta ganhou espaço no Museu de Arte Moderna (MAM) de São Paulo, com a 
primeira exposição nacional dedicada a essa linha artística  .

Em 1963 a E.A.P. estava no seu auge. Durante a Semana de Arte, em parceria com Walter 
Zanini, então diretor do Museu de Arte Contemporânea da USP, a Escola trouxe uma parte 
importante do acervo nacional e internacional do MAC. Vieram para Ribeirão Preto obras de 
Tarsila do Amaral, De Fiori, Volpi, Di Cavalcanti, Malfatti, Serpa, Boccioni, Chagall, entre 
outros .

Nesse momento, Fúlvia já estudava na E.A.P., exatamente quando a Escola de Artes se 
tornava um centro de atração para artistas de renome internacional como Vaccarini, 
Leonello Berti, Francisco Amêndola e Pedro Caminada Manuel-Gismondi  . Este último, críti-
co de arte, artista plástico, escritor e galerista, assumiu a direção da Escola em 1966, elimi-
nando os últimos resquícios do academicismo na instituição e adotando uma orientação 
completamente moderna .

Conta Fúlvia que Gismondi, ao fazer uma caçada no interior do estado e ao conhecer o 

grupo de artistas da E.A.P., resolveu se estabelecer em Ribeirão Preto. Primeiro, ele deu uma 
palestra sobre Impressionismo, da qual ela participou e mostrou-se bastante envolvida. 
Depois, organizou um curso de Programação Visual, juntamente com Wesley Duke Lee, de 
São Paulo, artista responsável pela criação do “Grande Espetáculo das Artes”, um dos primei-
ros happenings do Brasil. Pedro Manuel-Gismondi e Lee eram membros do grupo que 
também reunia Maria Cecília Gismondi, Bernardo Cid, Carlos Felipe Saldanha e Otto 
Stupakoff, dedicado ao Realismo Mágico, uma escola literária surgida no início do século XX, 
também conhecida por Realismo Fantástico ou Realismo Maravilhoso, considerada a 
resposta latino-americana à literatura fantástica europeia. Esse movimento se desenvolveu 
em duas vertentes: a cultura de tecnologia e a cultura de superstição, que se caracterizavam 
pela reação, por meio da palavra e da arte, aos regimes não democráticos . 

Fúlvia manteve-se ativa durante todo o período de sua formação. Ainda como estudan-
te em Ribeirão Preto, foi desenhista do C.E.C. – Centro Experimental de Cinema, coordenado 
por Bassano Vaccarini e tendo como outros membros: Rubens Francisco Lucchetti, Mário 
Moreira Chaves, Hilda Soares da Silva e Tony Miyasaka. Com esse grupo participou, em 1962, 
do Festival de Cinema de Animação no MAM – Museu de Arte Moderna de São Paulo. 

Incentivada por Gismondi, Fúlvia fez estágio, em São Paulo, no ateliê de Wesley Duke 
Lee. Conta a artista que quando chegou ao local, ainda carregada de impressões do interior, 
ficou perplexa com o que viu, mas absorveu muito rápido toda a contribuição artística que 
aquele ambiente pode lhe proporcionar. 

Para Pedro Gismondi, Fúlvia foi “o resultado melhor e mais apurado da Escola de Artes 
Plásticas de Ribeirão Preto. Anos de estudo, de trabalho frequentando os ateliês [...] apura-
ram sua visão e consolidaram sua técnica”  . Sempre a procura de algo mais, além de 
frequentar as aulas do currículo obrigatório, ela também participava das aulas de pintura de 
Amêndola, de escultura de Vaccarini, de fundamentos de desenho com Fajardo e Baravelli, 
de xilogravura com Berti e de litogravura com Trindade Leal . Essa característica inquieta 
durante a faculdade marcou toda a sua vida profissional.

A artista lembra-se dessa época como tendo sido muito importante na sua trajetória e 

identifica os criadores da E.A.P. como idealistas. Sempre muito cuidadosa em fazer referência 
nominal aos professores, amigos e parceiros da vida artística, Fúlvia cita, ao falar desse período, 
o contato que teve com Sotelo e, em especial, com José Bento Faria Ferraz, que era secretário 
particular de Mário de Andrade e, naquela época, também secretário de Zeferino Vaz. 
“Bento foi professor de História da Arte. Foi com ele que tive minhas primeiras aulas sobre o 
tema”. Entre os nomes que guarda na memória ela faz referência ao de  Mário Moreira 
Chaves como um grande incentivador da sua arte. “Ele sempre levava livros para eu ler e eu 
era uma frequentadora de sua biblioteca”. Foi nessa instituição que iniciou uma sólida 
amizade e muitos diálogos artísticos com Daici Ceribelli Antunes de Freitas.

Entre 1966 e 1969, quando ainda não tinha criado uma “linguagem totalmente 
individualizada”, a jovem artista já dava mostras do seu talento como pintora, expondo 
obras que sintetizavam e recriavam as inegáveis influências de Silvio Pléticos e Leonello 
Berti, “quer no tratamento [...] das pinturas, quer nos temas escolhidos . Quando um tempo 
depois, em 1977, um repórter lhe perguntou sobre suas tendências à época de aluna da 
E.A.P., ela respondeu:

Não acho simples definir verbalmente o meu trabalho que com  
frequência me pedem. Acho apenas, que a manifestação da minha 
arte assenta-se sobre tudo numa busca, a necessidade interior de 
expressão através das formas, linhas e cores . 

No final dos anos 1960 a Escola de Artes Plásticas, em crise financeira e sem condições de 
adequar-se às exigências para obter o reconhecimento federal para seus cursos, foi passada para 
a União da Associação de Ensino de Ribeirão Preto, atual Universidade de Ribeirão Preto 
(Unaerp), tornando-se a Faculdade de Artes Plásticas e de Comunicações. O projeto da E.A.P. 
terminou, mas, nas palavras do crítico Tadeu Chiarelli ele inspirou uma “perspectiva experimen-
tal inoculada no ambiente artístico da cidade” que não esmoreceu nas décadas seguintes . A 
prova disto é que ainda hoje Ribeirão Preto é um importante centro difusor e de produção de 
arte. Possui artistas profissionais, um Salão de Artes e um público interessado. 

Para Chiarelli, Vaccarini teve um papel significativo nesse processo ocorrido no interior 
paulista.  Em texto escrito em 1992, para a apresentação do Catálogo de exposição “Moder-
nidade/Experimentalismo: artes plásticas em Ribeirão Preto”, Tadeu afirma que Bassano foi 
uma figura importante para a geração de artistas que se formou na Escola de Artes da 
cidade. Ele indica a existência de uma conexão entre a “atitude vaccariniana” experimental e 
a trajetória de alguns de seus alunos, como Fúlvia Gonçalves: 

Creio ter sido justamente essa característica experimental, que a cada 
nova obra reelabora o sentido tradicional da arte, [que marcou] a 
presença de Vaccarini na formação dos alunos da Escola. [...] Prova 
dessa atitude vaccariniana perante a arte são as trajetórias de seus 
ex-alunos Fúlvia Gonçalves e Ulieno Cicci .

Para além das influências recebidas no início de sua carreira, Fúlvia continuou a se deixar 
tocar e submergir pelos inesperados e voláteis sentimentos ligados à arte. Em 1985, de 
acordo com a própria artista, vivenciou sua “imersão na arte, de forma mais veemente”, 
depois do seu contato com a obra escrita por Wassily Kandinsky , “Do espiritual na Arte”. A 
percepção da arte como histórica e socialmente construídos é uma característica desse 
russo que influenciou tão profundamente Fúlvia.

Qualquer criação artística é filha do seu tempo e, na maioria das vezes, 
mãe dos nossos próprios sentimentos. Igualmente, cada período 
cultural produz uma arte que lhe é própria e que não pode repetir-se. 
Pretender reviver princípios artísticos do passado pode dar como 
resultado, no melhor dos casos, obras de arte que sejam como uma 
criança morta ao nascer .

Criar, inovar, sentir, romper, deixar-se guiar pela criação artística livremente. Estes são 
alguns elementos de Kandinsky presentes na ideia de Fúlvia sobre o ato criador. Assim como 
Klee, o mestre do Bauhaus , ele tinha a chave da grande libertação, da soltura e da consistência 

no trabalho artístico. Polêmicos sim, mas definitivos.
 

Dois dos principais aspectos abordados por ele me tocaram e me atraí-
ram fortemente, fazendo com que me identificasse com seus princípios 
e maneira de sentir. Um deles, principalmente, o de não ficar somente 
na espacialidade compositiva do método pedagógico, de grande 
harmonia com o criar, o ver, o sentir, passa também para o artista 
criador, conduzindo-o a novas proposições de grande abertura .

De aluna, Fúlvia tornou-se professora na Escola de Artes de Ribeirão Preto a partir de 
1960, onde permaneceu até sua mudança para Campinas, quando se tornou docente da 
UNICAMP, em 1976, primeiro como professora dos cursos de extensão do I.A.C. – Instituto de 
Arte de Campinas, depois como docente regular da graduação em Artes. Fúlvia formou-se 
em Desenho (1965), Comunicação Visual (1971), Pedagogia (1972) e Educação Artística 
(1976), tornando-se, além de artista, uma profissional altamente qualificada do ponto de 
vista acadêmico institucional.

Ela foi também professora na escola básica, no “ginasial e colegial” da rede estadual, 
passando pelo Ginásio “Orninda Guimarães Cotrim”, em Pitangueiras, entre 1961 e 1962, 
pelo Instituto de Educação Estadual “Winston Churchill”, em Sertãozinho, entre 1962 e 1973, 
pela Escola Estadual de 1º Grau “Prof. Alcides Correia”, em Ribeirão Preto, entre 1973 e 1977 
e pela Escola Estadual de 2º Grau “Barão Geraldo de Rezende”, em Campinas, entre 1978 e 
1983.

Quando lecionava a disciplina de Composição e Expressão Gráfica na Unaerp, nos anos 
1970, dentro da teoria de Gestalt ela procurava desenvolver nos alunos a criatividade da 
composição recorrendo à experimentação da técnica mista, desenho, colagem, guache, 
como lembra Maria Eliza Borges, sua aluna na época e, posteriormente, ainda nos anos 
1970, sua colega docente no ensino superior: “Fomos juntas ao Festival de Inverno de Ouro 
Preto e lá durante um mês ela participou de um grupo que desenhou a cenografia da peça 
‘Sonhos de uma noite de Verão’, quando pudemos nos conhecer melhor iniciando uma 

longa amizade”.
Ao “artista cabe o fazer”  . Registrando, pesquisando, criando e expressando seu mundo, 

Fúlvia contribuiu para a valorização do ser humano em suas obras de arte . Durante a sua 
carreira apresentou representações criativas em exposições nacionais e internacionais. 
Inicialmente, participou de exposições locais: a Semana de Artes Plásticas da própria escola 
onde estudava; o Salão de Belas Artes de Araraquara, no qual ganhou o prêmio aquisitivo. 

A sua produção artística em Ribeirão Preto tinha um lirismo próprio, com grande apri-
moramento técnico, sempre perseverando em um modo de vida voltado para uma produ-
ção carregada de espiritualidade, que busca na existência do ser humano, segundo Maria 
Elizia Borges.

O início de carreira de Fúlvia ocorreu concomitante a uma inflexão no cenário nacional 
das artes. A partir da década de 1960, o país passou por uma etapa de modernização. Com 
a institucionalização dos museus de arte em São Paulo e no Rio de Janeiro, as Bienais de São 
Paulo (anteriormente ocorridas nos de 1950) marcaram um entendimento das artes plásti-
cas consigo mesma, tomando as questões estéticas por um viés mais subjetivo. Foi nesse 
contexto que, depois de várias exposições coletivas em Ribeirão Preto, Franca, Campinas e 
São Paulo, entre 1961 e 1966, a artista plástica fez a sua primeira mostra individual de pintu-
ra, na Galeria da Escola de Artes Plásticas de Ribeirão Preto, em 1967. 

Em 1971 pintou um mural que mede 2,20 m x 2,60 m e 8,00 m x 2,60 m  para a Estação 
de Tratamento de Água de Campinas, intitulado Balé das Águas - do impuro à pureza. Fúlvia 
conta que só depois que terminou deu nome ao mural, “ao ver a sequência da parede de 
tons terrosos, mostrando a água em seu estado impuro e a passagem pelo círculo amarelo 
até ser depurada em gotas de água azul e exibindo seu estado de pureza”. Sobre a inspiração 
para realizar esta obra explicou que 

 
ao assistir um espetáculo que tinha uma referência a Nijinski e Mikhail 
Barishinikov como bailarino, não imaginava que aquele corpo de balé 
voando pelo palco viria a ser o ponto de partida para a produção do 
painel. Descobri depois, que o movimento dos bailarinos significava a 

própria água passando por seu processo de tratamento. Coloco, então, 
um círculo amarelo representando o filtro e um círculo azul no final, que 
seria a purificação .

De acordo com Marialice Faria Pedroso, a obra apresenta uma fluidez que lembra o líqui-
do em estado de purificação. Fúlvia explica que nessa fase estava fazendo alguns experi-
mentos, trabalhos com espátula sobre superfície dura, como Duratex e Eucatex. Ela já tinha 
usado o material sobre vidro, acrílico e metal, e mesmo sob a chuva ou sol, não havia 
desgaste, o que a levou a utilizar esta técnica, criada por ela, na parede do reservatório de 
água. A importância desta obra foi reconhecida mais de 30 anos depois da sua criação, com 
a abertura do estudo para o seu tombamento pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Artís-
tico e Cultural de Campinas (Condepacc), em 2008 .
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Simplicidade, inspiração, versatilidade, concentração, harmonia, equilíbrio e tormenta 
são algumas das palavras usadas pelos críticos de arte  para caracterizar a obra de Fúlvia 
Gonçalves, ao longo de mais de meio século de carreira atuando como pintora, desenhista, 
muralista, gravadora e professora. Nascida em 21 de julho de 1937, no estado de São Paulo, 
na casa da avó materna em Pedreira, a filha do senhor Gutemberg Gonçalves e da dona 
Antônia Gonçalves mudou-se, muito cedo, para Poços de Caldas, Minas Gerais, onde passou 
toda a infância. Essa paulista do interior encontrou-se com os traços e cores ainda menina. 
Em entrevista para o Correio Popular, em 23 de janeiro de 1977, contou que aos quatro anos 
de idade já rabiscava no “chão, portas e muros”, que foram seus primeiros suportes para as 
criações com carvão, barro e o giz, que ela ganhava dos irmãos ou da professora.

Usar a rua e a calçada como telas, as guias como moldura, o giz como tinta e ter os tran-
seuntes como plateia de sua obra tão cedo, conferiu à Fúlvia a assertiva de ser ela, artista de 
uma vida inteira. 

Esta referência à sua trajetória é tão expressiva que, depois de tanto tempo, a não mais 
menina guardou uma imagem que, como diz ela em entrevista às autoras deste livro, em 
abril de 2014, é o desenho que faria para representar aquele momento de sua vida. “Eu 
penso que foi ali que começou a minha poesia da linha”.

Já em Ribeirão Preto, no final dos anos 1950, sempre apoiada pela família, Fúlvia Gonçal-
ves frequentou por quase dois anos a “Escolinha do Bosque”, como ainda hoje é conhecida 
a Escola de Arte Cândido Portinari, mantida pela prefeitura da cidade. Foi nessa Instituição 
que ela conheceu Antônio Palocci, com quem teve suas primeiras aulas. Diz a artista que 

embora todos identificassem a escola como academicista, ela gostava do lugar exatamente 
pela liberdade de criação que o professor oferecia. 

 Da explosão criativa e improvisada da infância, Fúlvia encontrou a técnica ao matricu-
lar-se na Escola de Artes Plásticas de Ribeirão Preto, no final do curso científico. “Meu pai, no 
começo, queria que eu fizesse Odontologia, era um desejo dele, mas minhas influências 
eram artísticas e, para minha sorte, bem nesse momento, foi inaugurada a escola”.  

Essa instituição foi criada em 1957 por Bassano Vaccarini e Domênico Lazzarini  como 
um Centro de Artes Plásticas, mais tarde chamada de E.A.P. – Escola de Artes Plásticas - com 
uma visão de vanguarda e orientação modernista, embora o desenho de observação ainda 
se mantivesse acadêmico. Os artistas atuavam de maneira livre e buscavam diferentes 
linguagens, por diferentes caminhos, cada um escolhendo sua linha de trabalho . 

Na fase em que foi criada a E.A.P., Alfredo Volpi, um dos mais renomados modernistas da 
segunda geração, se destacava no panorama artístico, influenciado pelas exposições de 
artistas italianos, entre os anos 1940 e 1950. Na mesma época, mais precisamente em 1956, 
a Arte Concreta ganhou espaço no Museu de Arte Moderna (MAM) de São Paulo, com a 
primeira exposição nacional dedicada a essa linha artística  .

Em 1963 a E.A.P. estava no seu auge. Durante a Semana de Arte, em parceria com Walter 
Zanini, então diretor do Museu de Arte Contemporânea da USP, a Escola trouxe uma parte 
importante do acervo nacional e internacional do MAC. Vieram para Ribeirão Preto obras de 
Tarsila do Amaral, De Fiori, Volpi, Di Cavalcanti, Malfatti, Serpa, Boccioni, Chagall, entre 
outros .

Nesse momento, Fúlvia já estudava na E.A.P., exatamente quando a Escola de Artes se 
tornava um centro de atração para artistas de renome internacional como Vaccarini, 
Leonello Berti, Francisco Amêndola e Pedro Caminada Manuel-Gismondi  . Este último, críti-
co de arte, artista plástico, escritor e galerista, assumiu a direção da Escola em 1966, elimi-
nando os últimos resquícios do academicismo na instituição e adotando uma orientação 
completamente moderna .

Conta Fúlvia que Gismondi, ao fazer uma caçada no interior do estado e ao conhecer o 

grupo de artistas da E.A.P., resolveu se estabelecer em Ribeirão Preto. Primeiro, ele deu uma 
palestra sobre Impressionismo, da qual ela participou e mostrou-se bastante envolvida. 
Depois, organizou um curso de Programação Visual, juntamente com Wesley Duke Lee, de 
São Paulo, artista responsável pela criação do “Grande Espetáculo das Artes”, um dos primei-
ros happenings do Brasil. Pedro Manuel-Gismondi e Lee eram membros do grupo que 
também reunia Maria Cecília Gismondi, Bernardo Cid, Carlos Felipe Saldanha e Otto 
Stupakoff, dedicado ao Realismo Mágico, uma escola literária surgida no início do século XX, 
também conhecida por Realismo Fantástico ou Realismo Maravilhoso, considerada a 
resposta latino-americana à literatura fantástica europeia. Esse movimento se desenvolveu 
em duas vertentes: a cultura de tecnologia e a cultura de superstição, que se caracterizavam 
pela reação, por meio da palavra e da arte, aos regimes não democráticos . 

Fúlvia manteve-se ativa durante todo o período de sua formação. Ainda como estudan-
te em Ribeirão Preto, foi desenhista do C.E.C. – Centro Experimental de Cinema, coordenado 
por Bassano Vaccarini e tendo como outros membros: Rubens Francisco Lucchetti, Mário 
Moreira Chaves, Hilda Soares da Silva e Tony Miyasaka. Com esse grupo participou, em 1962, 
do Festival de Cinema de Animação no MAM – Museu de Arte Moderna de São Paulo. 

Incentivada por Gismondi, Fúlvia fez estágio, em São Paulo, no ateliê de Wesley Duke 
Lee. Conta a artista que quando chegou ao local, ainda carregada de impressões do interior, 
ficou perplexa com o que viu, mas absorveu muito rápido toda a contribuição artística que 
aquele ambiente pode lhe proporcionar. 

Para Pedro Gismondi, Fúlvia foi “o resultado melhor e mais apurado da Escola de Artes 
Plásticas de Ribeirão Preto. Anos de estudo, de trabalho frequentando os ateliês [...] apura-
ram sua visão e consolidaram sua técnica”  . Sempre a procura de algo mais, além de 
frequentar as aulas do currículo obrigatório, ela também participava das aulas de pintura de 
Amêndola, de escultura de Vaccarini, de fundamentos de desenho com Fajardo e Baravelli, 
de xilogravura com Berti e de litogravura com Trindade Leal . Essa característica inquieta 
durante a faculdade marcou toda a sua vida profissional.

A artista lembra-se dessa época como tendo sido muito importante na sua trajetória e 

identifica os criadores da E.A.P. como idealistas. Sempre muito cuidadosa em fazer referência 
nominal aos professores, amigos e parceiros da vida artística, Fúlvia cita, ao falar desse período, 
o contato que teve com Sotelo e, em especial, com José Bento Faria Ferraz, que era secretário 
particular de Mário de Andrade e, naquela época, também secretário de Zeferino Vaz. 
“Bento foi professor de História da Arte. Foi com ele que tive minhas primeiras aulas sobre o 
tema”. Entre os nomes que guarda na memória ela faz referência ao de  Mário Moreira 
Chaves como um grande incentivador da sua arte. “Ele sempre levava livros para eu ler e eu 
era uma frequentadora de sua biblioteca”. Foi nessa instituição que iniciou uma sólida 
amizade e muitos diálogos artísticos com Daici Ceribelli Antunes de Freitas.

Entre 1966 e 1969, quando ainda não tinha criado uma “linguagem totalmente 
individualizada”, a jovem artista já dava mostras do seu talento como pintora, expondo 
obras que sintetizavam e recriavam as inegáveis influências de Silvio Pléticos e Leonello 
Berti, “quer no tratamento [...] das pinturas, quer nos temas escolhidos . Quando um tempo 
depois, em 1977, um repórter lhe perguntou sobre suas tendências à época de aluna da 
E.A.P., ela respondeu:

Não acho simples definir verbalmente o meu trabalho que com  
frequência me pedem. Acho apenas, que a manifestação da minha 
arte assenta-se sobre tudo numa busca, a necessidade interior de 
expressão através das formas, linhas e cores . 

No final dos anos 1960 a Escola de Artes Plásticas, em crise financeira e sem condições de 
adequar-se às exigências para obter o reconhecimento federal para seus cursos, foi passada para 
a União da Associação de Ensino de Ribeirão Preto, atual Universidade de Ribeirão Preto 
(Unaerp), tornando-se a Faculdade de Artes Plásticas e de Comunicações. O projeto da E.A.P. 
terminou, mas, nas palavras do crítico Tadeu Chiarelli ele inspirou uma “perspectiva experimen-
tal inoculada no ambiente artístico da cidade” que não esmoreceu nas décadas seguintes . A 
prova disto é que ainda hoje Ribeirão Preto é um importante centro difusor e de produção de 
arte. Possui artistas profissionais, um Salão de Artes e um público interessado. 

Para Chiarelli, Vaccarini teve um papel significativo nesse processo ocorrido no interior 
paulista.  Em texto escrito em 1992, para a apresentação do Catálogo de exposição “Moder-
nidade/Experimentalismo: artes plásticas em Ribeirão Preto”, Tadeu afirma que Bassano foi 
uma figura importante para a geração de artistas que se formou na Escola de Artes da 
cidade. Ele indica a existência de uma conexão entre a “atitude vaccariniana” experimental e 
a trajetória de alguns de seus alunos, como Fúlvia Gonçalves: 

Creio ter sido justamente essa característica experimental, que a cada 
nova obra reelabora o sentido tradicional da arte, [que marcou] a 
presença de Vaccarini na formação dos alunos da Escola. [...] Prova 
dessa atitude vaccariniana perante a arte são as trajetórias de seus 
ex-alunos Fúlvia Gonçalves e Ulieno Cicci .

Para além das influências recebidas no início de sua carreira, Fúlvia continuou a se deixar 
tocar e submergir pelos inesperados e voláteis sentimentos ligados à arte. Em 1985, de 
acordo com a própria artista, vivenciou sua “imersão na arte, de forma mais veemente”, 
depois do seu contato com a obra escrita por Wassily Kandinsky , “Do espiritual na Arte”. A 
percepção da arte como histórica e socialmente construídos é uma característica desse 
russo que influenciou tão profundamente Fúlvia.

Qualquer criação artística é filha do seu tempo e, na maioria das vezes, 
mãe dos nossos próprios sentimentos. Igualmente, cada período 
cultural produz uma arte que lhe é própria e que não pode repetir-se. 
Pretender reviver princípios artísticos do passado pode dar como 
resultado, no melhor dos casos, obras de arte que sejam como uma 
criança morta ao nascer .

Criar, inovar, sentir, romper, deixar-se guiar pela criação artística livremente. Estes são 
alguns elementos de Kandinsky presentes na ideia de Fúlvia sobre o ato criador. Assim como 
Klee, o mestre do Bauhaus , ele tinha a chave da grande libertação, da soltura e da consistência 

no trabalho artístico. Polêmicos sim, mas definitivos.
 

Dois dos principais aspectos abordados por ele me tocaram e me atraí-
ram fortemente, fazendo com que me identificasse com seus princípios 
e maneira de sentir. Um deles, principalmente, o de não ficar somente 
na espacialidade compositiva do método pedagógico, de grande 
harmonia com o criar, o ver, o sentir, passa também para o artista 
criador, conduzindo-o a novas proposições de grande abertura .

De aluna, Fúlvia tornou-se professora na Escola de Artes de Ribeirão Preto a partir de 
1960, onde permaneceu até sua mudança para Campinas, quando se tornou docente da 
UNICAMP, em 1976, primeiro como professora dos cursos de extensão do I.A.C. – Instituto de 
Arte de Campinas, depois como docente regular da graduação em Artes. Fúlvia formou-se 
em Desenho (1965), Comunicação Visual (1971), Pedagogia (1972) e Educação Artística 
(1976), tornando-se, além de artista, uma profissional altamente qualificada do ponto de 
vista acadêmico institucional.

Ela foi também professora na escola básica, no “ginasial e colegial” da rede estadual, 
passando pelo Ginásio “Orninda Guimarães Cotrim”, em Pitangueiras, entre 1961 e 1962, 
pelo Instituto de Educação Estadual “Winston Churchill”, em Sertãozinho, entre 1962 e 1973, 
pela Escola Estadual de 1º Grau “Prof. Alcides Correia”, em Ribeirão Preto, entre 1973 e 1977 
e pela Escola Estadual de 2º Grau “Barão Geraldo de Rezende”, em Campinas, entre 1978 e 
1983.

Quando lecionava a disciplina de Composição e Expressão Gráfica na Unaerp, nos anos 
1970, dentro da teoria de Gestalt ela procurava desenvolver nos alunos a criatividade da 
composição recorrendo à experimentação da técnica mista, desenho, colagem, guache, 
como lembra Maria Eliza Borges, sua aluna na época e, posteriormente, ainda nos anos 
1970, sua colega docente no ensino superior: “Fomos juntas ao Festival de Inverno de Ouro 
Preto e lá durante um mês ela participou de um grupo que desenhou a cenografia da peça 
‘Sonhos de uma noite de Verão’, quando pudemos nos conhecer melhor iniciando uma 

longa amizade”.
Ao “artista cabe o fazer”  . Registrando, pesquisando, criando e expressando seu mundo, 

Fúlvia contribuiu para a valorização do ser humano em suas obras de arte . Durante a sua 
carreira apresentou representações criativas em exposições nacionais e internacionais. 
Inicialmente, participou de exposições locais: a Semana de Artes Plásticas da própria escola 
onde estudava; o Salão de Belas Artes de Araraquara, no qual ganhou o prêmio aquisitivo. 

A sua produção artística em Ribeirão Preto tinha um lirismo próprio, com grande apri-
moramento técnico, sempre perseverando em um modo de vida voltado para uma produ-
ção carregada de espiritualidade, que busca na existência do ser humano, segundo Maria 
Elizia Borges.

O início de carreira de Fúlvia ocorreu concomitante a uma inflexão no cenário nacional 
das artes. A partir da década de 1960, o país passou por uma etapa de modernização. Com 
a institucionalização dos museus de arte em São Paulo e no Rio de Janeiro, as Bienais de São 
Paulo (anteriormente ocorridas nos de 1950) marcaram um entendimento das artes plásti-
cas consigo mesma, tomando as questões estéticas por um viés mais subjetivo. Foi nesse 
contexto que, depois de várias exposições coletivas em Ribeirão Preto, Franca, Campinas e 
São Paulo, entre 1961 e 1966, a artista plástica fez a sua primeira mostra individual de pintu-
ra, na Galeria da Escola de Artes Plásticas de Ribeirão Preto, em 1967. 

Em 1971 pintou um mural que mede 2,20 m x 2,60 m e 8,00 m x 2,60 m  para a Estação 
de Tratamento de Água de Campinas, intitulado Balé das Águas - do impuro à pureza. Fúlvia 
conta que só depois que terminou deu nome ao mural, “ao ver a sequência da parede de 
tons terrosos, mostrando a água em seu estado impuro e a passagem pelo círculo amarelo 
até ser depurada em gotas de água azul e exibindo seu estado de pureza”. Sobre a inspiração 
para realizar esta obra explicou que 

 
ao assistir um espetáculo que tinha uma referência a Nijinski e Mikhail 
Barishinikov como bailarino, não imaginava que aquele corpo de balé 
voando pelo palco viria a ser o ponto de partida para a produção do 
painel. Descobri depois, que o movimento dos bailarinos significava a 

própria água passando por seu processo de tratamento. Coloco, então, 
um círculo amarelo representando o filtro e um círculo azul no final, que 
seria a purificação .

De acordo com Marialice Faria Pedroso, a obra apresenta uma fluidez que lembra o líqui-
do em estado de purificação. Fúlvia explica que nessa fase estava fazendo alguns experi-
mentos, trabalhos com espátula sobre superfície dura, como Duratex e Eucatex. Ela já tinha 
usado o material sobre vidro, acrílico e metal, e mesmo sob a chuva ou sol, não havia 
desgaste, o que a levou a utilizar esta técnica, criada por ela, na parede do reservatório de 
água. A importância desta obra foi reconhecida mais de 30 anos depois da sua criação, com 
a abertura do estudo para o seu tombamento pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Artís-
tico e Cultural de Campinas (Condepacc), em 2008 .

 

Ilustração não identificada por Fúlvia Gonçalves.
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Simplicidade, inspiração, versatilidade, concentração, harmonia, equilíbrio e tormenta 
são algumas das palavras usadas pelos críticos de arte  para caracterizar a obra de Fúlvia 
Gonçalves, ao longo de mais de meio século de carreira atuando como pintora, desenhista, 
muralista, gravadora e professora. Nascida em 21 de julho de 1937, no estado de São Paulo, 
na casa da avó materna em Pedreira, a filha do senhor Gutemberg Gonçalves e da dona 
Antônia Gonçalves mudou-se, muito cedo, para Poços de Caldas, Minas Gerais, onde passou 
toda a infância. Essa paulista do interior encontrou-se com os traços e cores ainda menina. 
Em entrevista para o Correio Popular, em 23 de janeiro de 1977, contou que aos quatro anos 
de idade já rabiscava no “chão, portas e muros”, que foram seus primeiros suportes para as 
criações com carvão, barro e o giz, que ela ganhava dos irmãos ou da professora.

Usar a rua e a calçada como telas, as guias como moldura, o giz como tinta e ter os tran-
seuntes como plateia de sua obra tão cedo, conferiu à Fúlvia a assertiva de ser ela, artista de 
uma vida inteira. 

Esta referência à sua trajetória é tão expressiva que, depois de tanto tempo, a não mais 
menina guardou uma imagem que, como diz ela em entrevista às autoras deste livro, em 
abril de 2014, é o desenho que faria para representar aquele momento de sua vida. “Eu 
penso que foi ali que começou a minha poesia da linha”.

Já em Ribeirão Preto, no final dos anos 1950, sempre apoiada pela família, Fúlvia Gonçal-
ves frequentou por quase dois anos a “Escolinha do Bosque”, como ainda hoje é conhecida 
a Escola de Arte Cândido Portinari, mantida pela prefeitura da cidade. Foi nessa Instituição 
que ela conheceu Antônio Palocci, com quem teve suas primeiras aulas. Diz a artista que 

embora todos identificassem a escola como academicista, ela gostava do lugar exatamente 
pela liberdade de criação que o professor oferecia. 

 Da explosão criativa e improvisada da infância, Fúlvia encontrou a técnica ao matricu-
lar-se na Escola de Artes Plásticas de Ribeirão Preto, no final do curso científico. “Meu pai, no 
começo, queria que eu fizesse Odontologia, era um desejo dele, mas minhas influências 
eram artísticas e, para minha sorte, bem nesse momento, foi inaugurada a escola”.  

Essa instituição foi criada em 1957 por Bassano Vaccarini e Domênico Lazzarini  como 
um Centro de Artes Plásticas, mais tarde chamada de E.A.P. – Escola de Artes Plásticas - com 
uma visão de vanguarda e orientação modernista, embora o desenho de observação ainda 
se mantivesse acadêmico. Os artistas atuavam de maneira livre e buscavam diferentes 
linguagens, por diferentes caminhos, cada um escolhendo sua linha de trabalho . 

Na fase em que foi criada a E.A.P., Alfredo Volpi, um dos mais renomados modernistas da 
segunda geração, se destacava no panorama artístico, influenciado pelas exposições de 
artistas italianos, entre os anos 1940 e 1950. Na mesma época, mais precisamente em 1956, 
a Arte Concreta ganhou espaço no Museu de Arte Moderna (MAM) de São Paulo, com a 
primeira exposição nacional dedicada a essa linha artística  .

Em 1963 a E.A.P. estava no seu auge. Durante a Semana de Arte, em parceria com Walter 
Zanini, então diretor do Museu de Arte Contemporânea da USP, a Escola trouxe uma parte 
importante do acervo nacional e internacional do MAC. Vieram para Ribeirão Preto obras de 
Tarsila do Amaral, De Fiori, Volpi, Di Cavalcanti, Malfatti, Serpa, Boccioni, Chagall, entre 
outros .

Nesse momento, Fúlvia já estudava na E.A.P., exatamente quando a Escola de Artes se 
tornava um centro de atração para artistas de renome internacional como Vaccarini, 
Leonello Berti, Francisco Amêndola e Pedro Caminada Manuel-Gismondi  . Este último, críti-
co de arte, artista plástico, escritor e galerista, assumiu a direção da Escola em 1966, elimi-
nando os últimos resquícios do academicismo na instituição e adotando uma orientação 
completamente moderna .

Conta Fúlvia que Gismondi, ao fazer uma caçada no interior do estado e ao conhecer o 

grupo de artistas da E.A.P., resolveu se estabelecer em Ribeirão Preto. Primeiro, ele deu uma 
palestra sobre Impressionismo, da qual ela participou e mostrou-se bastante envolvida. 
Depois, organizou um curso de Programação Visual, juntamente com Wesley Duke Lee, de 
São Paulo, artista responsável pela criação do “Grande Espetáculo das Artes”, um dos primei-
ros happenings do Brasil. Pedro Manuel-Gismondi e Lee eram membros do grupo que 
também reunia Maria Cecília Gismondi, Bernardo Cid, Carlos Felipe Saldanha e Otto 
Stupakoff, dedicado ao Realismo Mágico, uma escola literária surgida no início do século XX, 
também conhecida por Realismo Fantástico ou Realismo Maravilhoso, considerada a 
resposta latino-americana à literatura fantástica europeia. Esse movimento se desenvolveu 
em duas vertentes: a cultura de tecnologia e a cultura de superstição, que se caracterizavam 
pela reação, por meio da palavra e da arte, aos regimes não democráticos . 

Fúlvia manteve-se ativa durante todo o período de sua formação. Ainda como estudan-
te em Ribeirão Preto, foi desenhista do C.E.C. – Centro Experimental de Cinema, coordenado 
por Bassano Vaccarini e tendo como outros membros: Rubens Francisco Lucchetti, Mário 
Moreira Chaves, Hilda Soares da Silva e Tony Miyasaka. Com esse grupo participou, em 1962, 
do Festival de Cinema de Animação no MAM – Museu de Arte Moderna de São Paulo. 

Incentivada por Gismondi, Fúlvia fez estágio, em São Paulo, no ateliê de Wesley Duke 
Lee. Conta a artista que quando chegou ao local, ainda carregada de impressões do interior, 
ficou perplexa com o que viu, mas absorveu muito rápido toda a contribuição artística que 
aquele ambiente pode lhe proporcionar. 

Para Pedro Gismondi, Fúlvia foi “o resultado melhor e mais apurado da Escola de Artes 
Plásticas de Ribeirão Preto. Anos de estudo, de trabalho frequentando os ateliês [...] apura-
ram sua visão e consolidaram sua técnica”  . Sempre a procura de algo mais, além de 
frequentar as aulas do currículo obrigatório, ela também participava das aulas de pintura de 
Amêndola, de escultura de Vaccarini, de fundamentos de desenho com Fajardo e Baravelli, 
de xilogravura com Berti e de litogravura com Trindade Leal . Essa característica inquieta 
durante a faculdade marcou toda a sua vida profissional.

A artista lembra-se dessa época como tendo sido muito importante na sua trajetória e 

identifica os criadores da E.A.P. como idealistas. Sempre muito cuidadosa em fazer referência 
nominal aos professores, amigos e parceiros da vida artística, Fúlvia cita, ao falar desse período, 
o contato que teve com Sotelo e, em especial, com José Bento Faria Ferraz, que era secretário 
particular de Mário de Andrade e, naquela época, também secretário de Zeferino Vaz. 
“Bento foi professor de História da Arte. Foi com ele que tive minhas primeiras aulas sobre o 
tema”. Entre os nomes que guarda na memória ela faz referência ao de  Mário Moreira 
Chaves como um grande incentivador da sua arte. “Ele sempre levava livros para eu ler e eu 
era uma frequentadora de sua biblioteca”. Foi nessa instituição que iniciou uma sólida 
amizade e muitos diálogos artísticos com Daici Ceribelli Antunes de Freitas.

Entre 1966 e 1969, quando ainda não tinha criado uma “linguagem totalmente 
individualizada”, a jovem artista já dava mostras do seu talento como pintora, expondo 
obras que sintetizavam e recriavam as inegáveis influências de Silvio Pléticos e Leonello 
Berti, “quer no tratamento [...] das pinturas, quer nos temas escolhidos . Quando um tempo 
depois, em 1977, um repórter lhe perguntou sobre suas tendências à época de aluna da 
E.A.P., ela respondeu:

Não acho simples definir verbalmente o meu trabalho que com  
frequência me pedem. Acho apenas, que a manifestação da minha 
arte assenta-se sobre tudo numa busca, a necessidade interior de 
expressão através das formas, linhas e cores . 

No final dos anos 1960 a Escola de Artes Plásticas, em crise financeira e sem condições de 
adequar-se às exigências para obter o reconhecimento federal para seus cursos, foi passada para 
a União da Associação de Ensino de Ribeirão Preto, atual Universidade de Ribeirão Preto 
(Unaerp), tornando-se a Faculdade de Artes Plásticas e de Comunicações. O projeto da E.A.P. 
terminou, mas, nas palavras do crítico Tadeu Chiarelli ele inspirou uma “perspectiva experimen-
tal inoculada no ambiente artístico da cidade” que não esmoreceu nas décadas seguintes . A 
prova disto é que ainda hoje Ribeirão Preto é um importante centro difusor e de produção de 
arte. Possui artistas profissionais, um Salão de Artes e um público interessado. 

Para Chiarelli, Vaccarini teve um papel significativo nesse processo ocorrido no interior 
paulista.  Em texto escrito em 1992, para a apresentação do Catálogo de exposição “Moder-
nidade/Experimentalismo: artes plásticas em Ribeirão Preto”, Tadeu afirma que Bassano foi 
uma figura importante para a geração de artistas que se formou na Escola de Artes da 
cidade. Ele indica a existência de uma conexão entre a “atitude vaccariniana” experimental e 
a trajetória de alguns de seus alunos, como Fúlvia Gonçalves: 

Creio ter sido justamente essa característica experimental, que a cada 
nova obra reelabora o sentido tradicional da arte, [que marcou] a 
presença de Vaccarini na formação dos alunos da Escola. [...] Prova 
dessa atitude vaccariniana perante a arte são as trajetórias de seus 
ex-alunos Fúlvia Gonçalves e Ulieno Cicci .

Para além das influências recebidas no início de sua carreira, Fúlvia continuou a se deixar 
tocar e submergir pelos inesperados e voláteis sentimentos ligados à arte. Em 1985, de 
acordo com a própria artista, vivenciou sua “imersão na arte, de forma mais veemente”, 
depois do seu contato com a obra escrita por Wassily Kandinsky , “Do espiritual na Arte”. A 
percepção da arte como histórica e socialmente construídos é uma característica desse 
russo que influenciou tão profundamente Fúlvia.

Qualquer criação artística é filha do seu tempo e, na maioria das vezes, 
mãe dos nossos próprios sentimentos. Igualmente, cada período 
cultural produz uma arte que lhe é própria e que não pode repetir-se. 
Pretender reviver princípios artísticos do passado pode dar como 
resultado, no melhor dos casos, obras de arte que sejam como uma 
criança morta ao nascer .

Criar, inovar, sentir, romper, deixar-se guiar pela criação artística livremente. Estes são 
alguns elementos de Kandinsky presentes na ideia de Fúlvia sobre o ato criador. Assim como 
Klee, o mestre do Bauhaus , ele tinha a chave da grande libertação, da soltura e da consistência 

no trabalho artístico. Polêmicos sim, mas definitivos.
 

Dois dos principais aspectos abordados por ele me tocaram e me atraí-
ram fortemente, fazendo com que me identificasse com seus princípios 
e maneira de sentir. Um deles, principalmente, o de não ficar somente 
na espacialidade compositiva do método pedagógico, de grande 
harmonia com o criar, o ver, o sentir, passa também para o artista 
criador, conduzindo-o a novas proposições de grande abertura .

De aluna, Fúlvia tornou-se professora na Escola de Artes de Ribeirão Preto a partir de 
1960, onde permaneceu até sua mudança para Campinas, quando se tornou docente da 
UNICAMP, em 1976, primeiro como professora dos cursos de extensão do I.A.C. – Instituto de 
Arte de Campinas, depois como docente regular da graduação em Artes. Fúlvia formou-se 
em Desenho (1965), Comunicação Visual (1971), Pedagogia (1972) e Educação Artística 
(1976), tornando-se, além de artista, uma profissional altamente qualificada do ponto de 
vista acadêmico institucional.

Ela foi também professora na escola básica, no “ginasial e colegial” da rede estadual, 
passando pelo Ginásio “Orninda Guimarães Cotrim”, em Pitangueiras, entre 1961 e 1962, 
pelo Instituto de Educação Estadual “Winston Churchill”, em Sertãozinho, entre 1962 e 1973, 
pela Escola Estadual de 1º Grau “Prof. Alcides Correia”, em Ribeirão Preto, entre 1973 e 1977 
e pela Escola Estadual de 2º Grau “Barão Geraldo de Rezende”, em Campinas, entre 1978 e 
1983.

Quando lecionava a disciplina de Composição e Expressão Gráfica na Unaerp, nos anos 
1970, dentro da teoria de Gestalt ela procurava desenvolver nos alunos a criatividade da 
composição recorrendo à experimentação da técnica mista, desenho, colagem, guache, 
como lembra Maria Eliza Borges, sua aluna na época e, posteriormente, ainda nos anos 
1970, sua colega docente no ensino superior: “Fomos juntas ao Festival de Inverno de Ouro 
Preto e lá durante um mês ela participou de um grupo que desenhou a cenografia da peça 
‘Sonhos de uma noite de Verão’, quando pudemos nos conhecer melhor iniciando uma 

longa amizade”.
Ao “artista cabe o fazer”  . Registrando, pesquisando, criando e expressando seu mundo, 

Fúlvia contribuiu para a valorização do ser humano em suas obras de arte . Durante a sua 
carreira apresentou representações criativas em exposições nacionais e internacionais. 
Inicialmente, participou de exposições locais: a Semana de Artes Plásticas da própria escola 
onde estudava; o Salão de Belas Artes de Araraquara, no qual ganhou o prêmio aquisitivo. 

A sua produção artística em Ribeirão Preto tinha um lirismo próprio, com grande apri-
moramento técnico, sempre perseverando em um modo de vida voltado para uma produ-
ção carregada de espiritualidade, que busca na existência do ser humano, segundo Maria 
Elizia Borges.

O início de carreira de Fúlvia ocorreu concomitante a uma inflexão no cenário nacional 
das artes. A partir da década de 1960, o país passou por uma etapa de modernização. Com 
a institucionalização dos museus de arte em São Paulo e no Rio de Janeiro, as Bienais de São 
Paulo (anteriormente ocorridas nos de 1950) marcaram um entendimento das artes plásti-
cas consigo mesma, tomando as questões estéticas por um viés mais subjetivo. Foi nesse 
contexto que, depois de várias exposições coletivas em Ribeirão Preto, Franca, Campinas e 
São Paulo, entre 1961 e 1966, a artista plástica fez a sua primeira mostra individual de pintu-
ra, na Galeria da Escola de Artes Plásticas de Ribeirão Preto, em 1967. 

Em 1971 pintou um mural que mede 2,20 m x 2,60 m e 8,00 m x 2,60 m  para a Estação 
de Tratamento de Água de Campinas, intitulado Balé das Águas - do impuro à pureza. Fúlvia 
conta que só depois que terminou deu nome ao mural, “ao ver a sequência da parede de 
tons terrosos, mostrando a água em seu estado impuro e a passagem pelo círculo amarelo 
até ser depurada em gotas de água azul e exibindo seu estado de pureza”. Sobre a inspiração 
para realizar esta obra explicou que 

 
ao assistir um espetáculo que tinha uma referência a Nijinski e Mikhail 
Barishinikov como bailarino, não imaginava que aquele corpo de balé 
voando pelo palco viria a ser o ponto de partida para a produção do 
painel. Descobri depois, que o movimento dos bailarinos significava a 

própria água passando por seu processo de tratamento. Coloco, então, 
um círculo amarelo representando o filtro e um círculo azul no final, que 
seria a purificação .

De acordo com Marialice Faria Pedroso, a obra apresenta uma fluidez que lembra o líqui-
do em estado de purificação. Fúlvia explica que nessa fase estava fazendo alguns experi-
mentos, trabalhos com espátula sobre superfície dura, como Duratex e Eucatex. Ela já tinha 
usado o material sobre vidro, acrílico e metal, e mesmo sob a chuva ou sol, não havia 
desgaste, o que a levou a utilizar esta técnica, criada por ela, na parede do reservatório de 
água. A importância desta obra foi reconhecida mais de 30 anos depois da sua criação, com 
a abertura do estudo para o seu tombamento pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Artís-
tico e Cultural de Campinas (Condepacc), em 2008 .
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Simplicidade, inspiração, versatilidade, concentração, harmonia, equilíbrio e tormenta 
são algumas das palavras usadas pelos críticos de arte  para caracterizar a obra de Fúlvia 
Gonçalves, ao longo de mais de meio século de carreira atuando como pintora, desenhista, 
muralista, gravadora e professora. Nascida em 21 de julho de 1937, no estado de São Paulo, 
na casa da avó materna em Pedreira, a filha do senhor Gutemberg Gonçalves e da dona 
Antônia Gonçalves mudou-se, muito cedo, para Poços de Caldas, Minas Gerais, onde passou 
toda a infância. Essa paulista do interior encontrou-se com os traços e cores ainda menina. 
Em entrevista para o Correio Popular, em 23 de janeiro de 1977, contou que aos quatro anos 
de idade já rabiscava no “chão, portas e muros”, que foram seus primeiros suportes para as 
criações com carvão, barro e o giz, que ela ganhava dos irmãos ou da professora.

Usar a rua e a calçada como telas, as guias como moldura, o giz como tinta e ter os tran-
seuntes como plateia de sua obra tão cedo, conferiu à Fúlvia a assertiva de ser ela, artista de 
uma vida inteira. 

Esta referência à sua trajetória é tão expressiva que, depois de tanto tempo, a não mais 
menina guardou uma imagem que, como diz ela em entrevista às autoras deste livro, em 
abril de 2014, é o desenho que faria para representar aquele momento de sua vida. “Eu 
penso que foi ali que começou a minha poesia da linha”.

Já em Ribeirão Preto, no final dos anos 1950, sempre apoiada pela família, Fúlvia Gonçal-
ves frequentou por quase dois anos a “Escolinha do Bosque”, como ainda hoje é conhecida 
a Escola de Arte Cândido Portinari, mantida pela prefeitura da cidade. Foi nessa Instituição 
que ela conheceu Antônio Palocci, com quem teve suas primeiras aulas. Diz a artista que 

embora todos identificassem a escola como academicista, ela gostava do lugar exatamente 
pela liberdade de criação que o professor oferecia. 

 Da explosão criativa e improvisada da infância, Fúlvia encontrou a técnica ao matricu-
lar-se na Escola de Artes Plásticas de Ribeirão Preto, no final do curso científico. “Meu pai, no 
começo, queria que eu fizesse Odontologia, era um desejo dele, mas minhas influências 
eram artísticas e, para minha sorte, bem nesse momento, foi inaugurada a escola”.  

Essa instituição foi criada em 1957 por Bassano Vaccarini e Domênico Lazzarini  como 
um Centro de Artes Plásticas, mais tarde chamada de E.A.P. – Escola de Artes Plásticas - com 
uma visão de vanguarda e orientação modernista, embora o desenho de observação ainda 
se mantivesse acadêmico. Os artistas atuavam de maneira livre e buscavam diferentes 
linguagens, por diferentes caminhos, cada um escolhendo sua linha de trabalho . 

Na fase em que foi criada a E.A.P., Alfredo Volpi, um dos mais renomados modernistas da 
segunda geração, se destacava no panorama artístico, influenciado pelas exposições de 
artistas italianos, entre os anos 1940 e 1950. Na mesma época, mais precisamente em 1956, 
a Arte Concreta ganhou espaço no Museu de Arte Moderna (MAM) de São Paulo, com a 
primeira exposição nacional dedicada a essa linha artística  .

Em 1963 a E.A.P. estava no seu auge. Durante a Semana de Arte, em parceria com Walter 
Zanini, então diretor do Museu de Arte Contemporânea da USP, a Escola trouxe uma parte 
importante do acervo nacional e internacional do MAC. Vieram para Ribeirão Preto obras de 
Tarsila do Amaral, De Fiori, Volpi, Di Cavalcanti, Malfatti, Serpa, Boccioni, Chagall, entre 
outros .

Nesse momento, Fúlvia já estudava na E.A.P., exatamente quando a Escola de Artes se 
tornava um centro de atração para artistas de renome internacional como Vaccarini, 
Leonello Berti, Francisco Amêndola e Pedro Caminada Manuel-Gismondi  . Este último, críti-
co de arte, artista plástico, escritor e galerista, assumiu a direção da Escola em 1966, elimi-
nando os últimos resquícios do academicismo na instituição e adotando uma orientação 
completamente moderna .

Conta Fúlvia que Gismondi, ao fazer uma caçada no interior do estado e ao conhecer o 

grupo de artistas da E.A.P., resolveu se estabelecer em Ribeirão Preto. Primeiro, ele deu uma 
palestra sobre Impressionismo, da qual ela participou e mostrou-se bastante envolvida. 
Depois, organizou um curso de Programação Visual, juntamente com Wesley Duke Lee, de 
São Paulo, artista responsável pela criação do “Grande Espetáculo das Artes”, um dos primei-
ros happenings do Brasil. Pedro Manuel-Gismondi e Lee eram membros do grupo que 
também reunia Maria Cecília Gismondi, Bernardo Cid, Carlos Felipe Saldanha e Otto 
Stupakoff, dedicado ao Realismo Mágico, uma escola literária surgida no início do século XX, 
também conhecida por Realismo Fantástico ou Realismo Maravilhoso, considerada a 
resposta latino-americana à literatura fantástica europeia. Esse movimento se desenvolveu 
em duas vertentes: a cultura de tecnologia e a cultura de superstição, que se caracterizavam 
pela reação, por meio da palavra e da arte, aos regimes não democráticos . 

Fúlvia manteve-se ativa durante todo o período de sua formação. Ainda como estudan-
te em Ribeirão Preto, foi desenhista do C.E.C. – Centro Experimental de Cinema, coordenado 
por Bassano Vaccarini e tendo como outros membros: Rubens Francisco Lucchetti, Mário 
Moreira Chaves, Hilda Soares da Silva e Tony Miyasaka. Com esse grupo participou, em 1962, 
do Festival de Cinema de Animação no MAM – Museu de Arte Moderna de São Paulo. 

Incentivada por Gismondi, Fúlvia fez estágio, em São Paulo, no ateliê de Wesley Duke 
Lee. Conta a artista que quando chegou ao local, ainda carregada de impressões do interior, 
ficou perplexa com o que viu, mas absorveu muito rápido toda a contribuição artística que 
aquele ambiente pode lhe proporcionar. 

Para Pedro Gismondi, Fúlvia foi “o resultado melhor e mais apurado da Escola de Artes 
Plásticas de Ribeirão Preto. Anos de estudo, de trabalho frequentando os ateliês [...] apura-
ram sua visão e consolidaram sua técnica”  . Sempre a procura de algo mais, além de 
frequentar as aulas do currículo obrigatório, ela também participava das aulas de pintura de 
Amêndola, de escultura de Vaccarini, de fundamentos de desenho com Fajardo e Baravelli, 
de xilogravura com Berti e de litogravura com Trindade Leal . Essa característica inquieta 
durante a faculdade marcou toda a sua vida profissional.

A artista lembra-se dessa época como tendo sido muito importante na sua trajetória e 

identifica os criadores da E.A.P. como idealistas. Sempre muito cuidadosa em fazer referência 
nominal aos professores, amigos e parceiros da vida artística, Fúlvia cita, ao falar desse período, 
o contato que teve com Sotelo e, em especial, com José Bento Faria Ferraz, que era secretário 
particular de Mário de Andrade e, naquela época, também secretário de Zeferino Vaz. 
“Bento foi professor de História da Arte. Foi com ele que tive minhas primeiras aulas sobre o 
tema”. Entre os nomes que guarda na memória ela faz referência ao de  Mário Moreira 
Chaves como um grande incentivador da sua arte. “Ele sempre levava livros para eu ler e eu 
era uma frequentadora de sua biblioteca”. Foi nessa instituição que iniciou uma sólida 
amizade e muitos diálogos artísticos com Daici Ceribelli Antunes de Freitas.

Entre 1966 e 1969, quando ainda não tinha criado uma “linguagem totalmente 
individualizada”, a jovem artista já dava mostras do seu talento como pintora, expondo 
obras que sintetizavam e recriavam as inegáveis influências de Silvio Pléticos e Leonello 
Berti, “quer no tratamento [...] das pinturas, quer nos temas escolhidos . Quando um tempo 
depois, em 1977, um repórter lhe perguntou sobre suas tendências à época de aluna da 
E.A.P., ela respondeu:

Não acho simples definir verbalmente o meu trabalho que com  
frequência me pedem. Acho apenas, que a manifestação da minha 
arte assenta-se sobre tudo numa busca, a necessidade interior de 
expressão através das formas, linhas e cores . 

No final dos anos 1960 a Escola de Artes Plásticas, em crise financeira e sem condições de 
adequar-se às exigências para obter o reconhecimento federal para seus cursos, foi passada para 
a União da Associação de Ensino de Ribeirão Preto, atual Universidade de Ribeirão Preto 
(Unaerp), tornando-se a Faculdade de Artes Plásticas e de Comunicações. O projeto da E.A.P. 
terminou, mas, nas palavras do crítico Tadeu Chiarelli ele inspirou uma “perspectiva experimen-
tal inoculada no ambiente artístico da cidade” que não esmoreceu nas décadas seguintes . A 
prova disto é que ainda hoje Ribeirão Preto é um importante centro difusor e de produção de 
arte. Possui artistas profissionais, um Salão de Artes e um público interessado. 

Para Chiarelli, Vaccarini teve um papel significativo nesse processo ocorrido no interior 
paulista.  Em texto escrito em 1992, para a apresentação do Catálogo de exposição “Moder-
nidade/Experimentalismo: artes plásticas em Ribeirão Preto”, Tadeu afirma que Bassano foi 
uma figura importante para a geração de artistas que se formou na Escola de Artes da 
cidade. Ele indica a existência de uma conexão entre a “atitude vaccariniana” experimental e 
a trajetória de alguns de seus alunos, como Fúlvia Gonçalves: 

Creio ter sido justamente essa característica experimental, que a cada 
nova obra reelabora o sentido tradicional da arte, [que marcou] a 
presença de Vaccarini na formação dos alunos da Escola. [...] Prova 
dessa atitude vaccariniana perante a arte são as trajetórias de seus 
ex-alunos Fúlvia Gonçalves e Ulieno Cicci .

Para além das influências recebidas no início de sua carreira, Fúlvia continuou a se deixar 
tocar e submergir pelos inesperados e voláteis sentimentos ligados à arte. Em 1985, de 
acordo com a própria artista, vivenciou sua “imersão na arte, de forma mais veemente”, 
depois do seu contato com a obra escrita por Wassily Kandinsky , “Do espiritual na Arte”. A 
percepção da arte como histórica e socialmente construídos é uma característica desse 
russo que influenciou tão profundamente Fúlvia.

Qualquer criação artística é filha do seu tempo e, na maioria das vezes, 
mãe dos nossos próprios sentimentos. Igualmente, cada período 
cultural produz uma arte que lhe é própria e que não pode repetir-se. 
Pretender reviver princípios artísticos do passado pode dar como 
resultado, no melhor dos casos, obras de arte que sejam como uma 
criança morta ao nascer .

Criar, inovar, sentir, romper, deixar-se guiar pela criação artística livremente. Estes são 
alguns elementos de Kandinsky presentes na ideia de Fúlvia sobre o ato criador. Assim como 
Klee, o mestre do Bauhaus , ele tinha a chave da grande libertação, da soltura e da consistência 

no trabalho artístico. Polêmicos sim, mas definitivos.
 

Dois dos principais aspectos abordados por ele me tocaram e me atraí-
ram fortemente, fazendo com que me identificasse com seus princípios 
e maneira de sentir. Um deles, principalmente, o de não ficar somente 
na espacialidade compositiva do método pedagógico, de grande 
harmonia com o criar, o ver, o sentir, passa também para o artista 
criador, conduzindo-o a novas proposições de grande abertura .

De aluna, Fúlvia tornou-se professora na Escola de Artes de Ribeirão Preto a partir de 
1960, onde permaneceu até sua mudança para Campinas, quando se tornou docente da 
UNICAMP, em 1976, primeiro como professora dos cursos de extensão do I.A.C. – Instituto de 
Arte de Campinas, depois como docente regular da graduação em Artes. Fúlvia formou-se 
em Desenho (1965), Comunicação Visual (1971), Pedagogia (1972) e Educação Artística 
(1976), tornando-se, além de artista, uma profissional altamente qualificada do ponto de 
vista acadêmico institucional.

Ela foi também professora na escola básica, no “ginasial e colegial” da rede estadual, 
passando pelo Ginásio “Orninda Guimarães Cotrim”, em Pitangueiras, entre 1961 e 1962, 
pelo Instituto de Educação Estadual “Winston Churchill”, em Sertãozinho, entre 1962 e 1973, 
pela Escola Estadual de 1º Grau “Prof. Alcides Correia”, em Ribeirão Preto, entre 1973 e 1977 
e pela Escola Estadual de 2º Grau “Barão Geraldo de Rezende”, em Campinas, entre 1978 e 
1983.

Quando lecionava a disciplina de Composição e Expressão Gráfica na Unaerp, nos anos 
1970, dentro da teoria de Gestalt ela procurava desenvolver nos alunos a criatividade da 
composição recorrendo à experimentação da técnica mista, desenho, colagem, guache, 
como lembra Maria Eliza Borges, sua aluna na época e, posteriormente, ainda nos anos 
1970, sua colega docente no ensino superior: “Fomos juntas ao Festival de Inverno de Ouro 
Preto e lá durante um mês ela participou de um grupo que desenhou a cenografia da peça 
‘Sonhos de uma noite de Verão’, quando pudemos nos conhecer melhor iniciando uma 

longa amizade”.
Ao “artista cabe o fazer”  . Registrando, pesquisando, criando e expressando seu mundo, 

Fúlvia contribuiu para a valorização do ser humano em suas obras de arte . Durante a sua 
carreira apresentou representações criativas em exposições nacionais e internacionais. 
Inicialmente, participou de exposições locais: a Semana de Artes Plásticas da própria escola 
onde estudava; o Salão de Belas Artes de Araraquara, no qual ganhou o prêmio aquisitivo. 

A sua produção artística em Ribeirão Preto tinha um lirismo próprio, com grande apri-
moramento técnico, sempre perseverando em um modo de vida voltado para uma produ-
ção carregada de espiritualidade, que busca na existência do ser humano, segundo Maria 
Elizia Borges.

O início de carreira de Fúlvia ocorreu concomitante a uma inflexão no cenário nacional 
das artes. A partir da década de 1960, o país passou por uma etapa de modernização. Com 
a institucionalização dos museus de arte em São Paulo e no Rio de Janeiro, as Bienais de São 
Paulo (anteriormente ocorridas nos de 1950) marcaram um entendimento das artes plásti-
cas consigo mesma, tomando as questões estéticas por um viés mais subjetivo. Foi nesse 
contexto que, depois de várias exposições coletivas em Ribeirão Preto, Franca, Campinas e 
São Paulo, entre 1961 e 1966, a artista plástica fez a sua primeira mostra individual de pintu-
ra, na Galeria da Escola de Artes Plásticas de Ribeirão Preto, em 1967. 

Em 1971 pintou um mural que mede 2,20 m x 2,60 m e 8,00 m x 2,60 m  para a Estação 
de Tratamento de Água de Campinas, intitulado Balé das Águas - do impuro à pureza. Fúlvia 
conta que só depois que terminou deu nome ao mural, “ao ver a sequência da parede de 
tons terrosos, mostrando a água em seu estado impuro e a passagem pelo círculo amarelo 
até ser depurada em gotas de água azul e exibindo seu estado de pureza”. Sobre a inspiração 
para realizar esta obra explicou que 

 
ao assistir um espetáculo que tinha uma referência a Nijinski e Mikhail 
Barishinikov como bailarino, não imaginava que aquele corpo de balé 
voando pelo palco viria a ser o ponto de partida para a produção do 
painel. Descobri depois, que o movimento dos bailarinos significava a 

própria água passando por seu processo de tratamento. Coloco, então, 
um círculo amarelo representando o filtro e um círculo azul no final, que 
seria a purificação .

De acordo com Marialice Faria Pedroso, a obra apresenta uma fluidez que lembra o líqui-
do em estado de purificação. Fúlvia explica que nessa fase estava fazendo alguns experi-
mentos, trabalhos com espátula sobre superfície dura, como Duratex e Eucatex. Ela já tinha 
usado o material sobre vidro, acrílico e metal, e mesmo sob a chuva ou sol, não havia 
desgaste, o que a levou a utilizar esta técnica, criada por ela, na parede do reservatório de 
água. A importância desta obra foi reconhecida mais de 30 anos depois da sua criação, com 
a abertura do estudo para o seu tombamento pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Artís-
tico e Cultural de Campinas (Condepacc), em 2008 .

 

11

12

13



14

Simplicidade, inspiração, versatilidade, concentração, harmonia, equilíbrio e tormenta 
são algumas das palavras usadas pelos críticos de arte  para caracterizar a obra de Fúlvia 
Gonçalves, ao longo de mais de meio século de carreira atuando como pintora, desenhista, 
muralista, gravadora e professora. Nascida em 21 de julho de 1937, no estado de São Paulo, 
na casa da avó materna em Pedreira, a filha do senhor Gutemberg Gonçalves e da dona 
Antônia Gonçalves mudou-se, muito cedo, para Poços de Caldas, Minas Gerais, onde passou 
toda a infância. Essa paulista do interior encontrou-se com os traços e cores ainda menina. 
Em entrevista para o Correio Popular, em 23 de janeiro de 1977, contou que aos quatro anos 
de idade já rabiscava no “chão, portas e muros”, que foram seus primeiros suportes para as 
criações com carvão, barro e o giz, que ela ganhava dos irmãos ou da professora.

Usar a rua e a calçada como telas, as guias como moldura, o giz como tinta e ter os tran-
seuntes como plateia de sua obra tão cedo, conferiu à Fúlvia a assertiva de ser ela, artista de 
uma vida inteira. 

Esta referência à sua trajetória é tão expressiva que, depois de tanto tempo, a não mais 
menina guardou uma imagem que, como diz ela em entrevista às autoras deste livro, em 
abril de 2014, é o desenho que faria para representar aquele momento de sua vida. “Eu 
penso que foi ali que começou a minha poesia da linha”.

Já em Ribeirão Preto, no final dos anos 1950, sempre apoiada pela família, Fúlvia Gonçal-
ves frequentou por quase dois anos a “Escolinha do Bosque”, como ainda hoje é conhecida 
a Escola de Arte Cândido Portinari, mantida pela prefeitura da cidade. Foi nessa Instituição 
que ela conheceu Antônio Palocci, com quem teve suas primeiras aulas. Diz a artista que 

embora todos identificassem a escola como academicista, ela gostava do lugar exatamente 
pela liberdade de criação que o professor oferecia. 

 Da explosão criativa e improvisada da infância, Fúlvia encontrou a técnica ao matricu-
lar-se na Escola de Artes Plásticas de Ribeirão Preto, no final do curso científico. “Meu pai, no 
começo, queria que eu fizesse Odontologia, era um desejo dele, mas minhas influências 
eram artísticas e, para minha sorte, bem nesse momento, foi inaugurada a escola”.  

Essa instituição foi criada em 1957 por Bassano Vaccarini e Domênico Lazzarini  como 
um Centro de Artes Plásticas, mais tarde chamada de E.A.P. – Escola de Artes Plásticas - com 
uma visão de vanguarda e orientação modernista, embora o desenho de observação ainda 
se mantivesse acadêmico. Os artistas atuavam de maneira livre e buscavam diferentes 
linguagens, por diferentes caminhos, cada um escolhendo sua linha de trabalho . 

Na fase em que foi criada a E.A.P., Alfredo Volpi, um dos mais renomados modernistas da 
segunda geração, se destacava no panorama artístico, influenciado pelas exposições de 
artistas italianos, entre os anos 1940 e 1950. Na mesma época, mais precisamente em 1956, 
a Arte Concreta ganhou espaço no Museu de Arte Moderna (MAM) de São Paulo, com a 
primeira exposição nacional dedicada a essa linha artística  .

Em 1963 a E.A.P. estava no seu auge. Durante a Semana de Arte, em parceria com Walter 
Zanini, então diretor do Museu de Arte Contemporânea da USP, a Escola trouxe uma parte 
importante do acervo nacional e internacional do MAC. Vieram para Ribeirão Preto obras de 
Tarsila do Amaral, De Fiori, Volpi, Di Cavalcanti, Malfatti, Serpa, Boccioni, Chagall, entre 
outros .

Nesse momento, Fúlvia já estudava na E.A.P., exatamente quando a Escola de Artes se 
tornava um centro de atração para artistas de renome internacional como Vaccarini, 
Leonello Berti, Francisco Amêndola e Pedro Caminada Manuel-Gismondi  . Este último, críti-
co de arte, artista plástico, escritor e galerista, assumiu a direção da Escola em 1966, elimi-
nando os últimos resquícios do academicismo na instituição e adotando uma orientação 
completamente moderna .

Conta Fúlvia que Gismondi, ao fazer uma caçada no interior do estado e ao conhecer o 

grupo de artistas da E.A.P., resolveu se estabelecer em Ribeirão Preto. Primeiro, ele deu uma 
palestra sobre Impressionismo, da qual ela participou e mostrou-se bastante envolvida. 
Depois, organizou um curso de Programação Visual, juntamente com Wesley Duke Lee, de 
São Paulo, artista responsável pela criação do “Grande Espetáculo das Artes”, um dos primei-
ros happenings do Brasil. Pedro Manuel-Gismondi e Lee eram membros do grupo que 
também reunia Maria Cecília Gismondi, Bernardo Cid, Carlos Felipe Saldanha e Otto 
Stupakoff, dedicado ao Realismo Mágico, uma escola literária surgida no início do século XX, 
também conhecida por Realismo Fantástico ou Realismo Maravilhoso, considerada a 
resposta latino-americana à literatura fantástica europeia. Esse movimento se desenvolveu 
em duas vertentes: a cultura de tecnologia e a cultura de superstição, que se caracterizavam 
pela reação, por meio da palavra e da arte, aos regimes não democráticos . 

Fúlvia manteve-se ativa durante todo o período de sua formação. Ainda como estudan-
te em Ribeirão Preto, foi desenhista do C.E.C. – Centro Experimental de Cinema, coordenado 
por Bassano Vaccarini e tendo como outros membros: Rubens Francisco Lucchetti, Mário 
Moreira Chaves, Hilda Soares da Silva e Tony Miyasaka. Com esse grupo participou, em 1962, 
do Festival de Cinema de Animação no MAM – Museu de Arte Moderna de São Paulo. 

Incentivada por Gismondi, Fúlvia fez estágio, em São Paulo, no ateliê de Wesley Duke 
Lee. Conta a artista que quando chegou ao local, ainda carregada de impressões do interior, 
ficou perplexa com o que viu, mas absorveu muito rápido toda a contribuição artística que 
aquele ambiente pode lhe proporcionar. 

Para Pedro Gismondi, Fúlvia foi “o resultado melhor e mais apurado da Escola de Artes 
Plásticas de Ribeirão Preto. Anos de estudo, de trabalho frequentando os ateliês [...] apura-
ram sua visão e consolidaram sua técnica”  . Sempre a procura de algo mais, além de 
frequentar as aulas do currículo obrigatório, ela também participava das aulas de pintura de 
Amêndola, de escultura de Vaccarini, de fundamentos de desenho com Fajardo e Baravelli, 
de xilogravura com Berti e de litogravura com Trindade Leal . Essa característica inquieta 
durante a faculdade marcou toda a sua vida profissional.

A artista lembra-se dessa época como tendo sido muito importante na sua trajetória e 

identifica os criadores da E.A.P. como idealistas. Sempre muito cuidadosa em fazer referência 
nominal aos professores, amigos e parceiros da vida artística, Fúlvia cita, ao falar desse período, 
o contato que teve com Sotelo e, em especial, com José Bento Faria Ferraz, que era secretário 
particular de Mário de Andrade e, naquela época, também secretário de Zeferino Vaz. 
“Bento foi professor de História da Arte. Foi com ele que tive minhas primeiras aulas sobre o 
tema”. Entre os nomes que guarda na memória ela faz referência ao de  Mário Moreira 
Chaves como um grande incentivador da sua arte. “Ele sempre levava livros para eu ler e eu 
era uma frequentadora de sua biblioteca”. Foi nessa instituição que iniciou uma sólida 
amizade e muitos diálogos artísticos com Daici Ceribelli Antunes de Freitas.

Entre 1966 e 1969, quando ainda não tinha criado uma “linguagem totalmente 
individualizada”, a jovem artista já dava mostras do seu talento como pintora, expondo 
obras que sintetizavam e recriavam as inegáveis influências de Silvio Pléticos e Leonello 
Berti, “quer no tratamento [...] das pinturas, quer nos temas escolhidos . Quando um tempo 
depois, em 1977, um repórter lhe perguntou sobre suas tendências à época de aluna da 
E.A.P., ela respondeu:

Não acho simples definir verbalmente o meu trabalho que com  
frequência me pedem. Acho apenas, que a manifestação da minha 
arte assenta-se sobre tudo numa busca, a necessidade interior de 
expressão através das formas, linhas e cores . 

No final dos anos 1960 a Escola de Artes Plásticas, em crise financeira e sem condições de 
adequar-se às exigências para obter o reconhecimento federal para seus cursos, foi passada para 
a União da Associação de Ensino de Ribeirão Preto, atual Universidade de Ribeirão Preto 
(Unaerp), tornando-se a Faculdade de Artes Plásticas e de Comunicações. O projeto da E.A.P. 
terminou, mas, nas palavras do crítico Tadeu Chiarelli ele inspirou uma “perspectiva experimen-
tal inoculada no ambiente artístico da cidade” que não esmoreceu nas décadas seguintes . A 
prova disto é que ainda hoje Ribeirão Preto é um importante centro difusor e de produção de 
arte. Possui artistas profissionais, um Salão de Artes e um público interessado. 

Para Chiarelli, Vaccarini teve um papel significativo nesse processo ocorrido no interior 
paulista.  Em texto escrito em 1992, para a apresentação do Catálogo de exposição “Moder-
nidade/Experimentalismo: artes plásticas em Ribeirão Preto”, Tadeu afirma que Bassano foi 
uma figura importante para a geração de artistas que se formou na Escola de Artes da 
cidade. Ele indica a existência de uma conexão entre a “atitude vaccariniana” experimental e 
a trajetória de alguns de seus alunos, como Fúlvia Gonçalves: 

Creio ter sido justamente essa característica experimental, que a cada 
nova obra reelabora o sentido tradicional da arte, [que marcou] a 
presença de Vaccarini na formação dos alunos da Escola. [...] Prova 
dessa atitude vaccariniana perante a arte são as trajetórias de seus 
ex-alunos Fúlvia Gonçalves e Ulieno Cicci .

Para além das influências recebidas no início de sua carreira, Fúlvia continuou a se deixar 
tocar e submergir pelos inesperados e voláteis sentimentos ligados à arte. Em 1985, de 
acordo com a própria artista, vivenciou sua “imersão na arte, de forma mais veemente”, 
depois do seu contato com a obra escrita por Wassily Kandinsky , “Do espiritual na Arte”. A 
percepção da arte como histórica e socialmente construídos é uma característica desse 
russo que influenciou tão profundamente Fúlvia.

Qualquer criação artística é filha do seu tempo e, na maioria das vezes, 
mãe dos nossos próprios sentimentos. Igualmente, cada período 
cultural produz uma arte que lhe é própria e que não pode repetir-se. 
Pretender reviver princípios artísticos do passado pode dar como 
resultado, no melhor dos casos, obras de arte que sejam como uma 
criança morta ao nascer .

Criar, inovar, sentir, romper, deixar-se guiar pela criação artística livremente. Estes são 
alguns elementos de Kandinsky presentes na ideia de Fúlvia sobre o ato criador. Assim como 
Klee, o mestre do Bauhaus , ele tinha a chave da grande libertação, da soltura e da consistência 

no trabalho artístico. Polêmicos sim, mas definitivos.
 

Dois dos principais aspectos abordados por ele me tocaram e me atraí-
ram fortemente, fazendo com que me identificasse com seus princípios 
e maneira de sentir. Um deles, principalmente, o de não ficar somente 
na espacialidade compositiva do método pedagógico, de grande 
harmonia com o criar, o ver, o sentir, passa também para o artista 
criador, conduzindo-o a novas proposições de grande abertura .

De aluna, Fúlvia tornou-se professora na Escola de Artes de Ribeirão Preto a partir de 
1960, onde permaneceu até sua mudança para Campinas, quando se tornou docente da 
UNICAMP, em 1976, primeiro como professora dos cursos de extensão do I.A.C. – Instituto de 
Arte de Campinas, depois como docente regular da graduação em Artes. Fúlvia formou-se 
em Desenho (1965), Comunicação Visual (1971), Pedagogia (1972) e Educação Artística 
(1976), tornando-se, além de artista, uma profissional altamente qualificada do ponto de 
vista acadêmico institucional.

Ela foi também professora na escola básica, no “ginasial e colegial” da rede estadual, 
passando pelo Ginásio “Orninda Guimarães Cotrim”, em Pitangueiras, entre 1961 e 1962, 
pelo Instituto de Educação Estadual “Winston Churchill”, em Sertãozinho, entre 1962 e 1973, 
pela Escola Estadual de 1º Grau “Prof. Alcides Correia”, em Ribeirão Preto, entre 1973 e 1977 
e pela Escola Estadual de 2º Grau “Barão Geraldo de Rezende”, em Campinas, entre 1978 e 
1983.

Quando lecionava a disciplina de Composição e Expressão Gráfica na Unaerp, nos anos 
1970, dentro da teoria de Gestalt ela procurava desenvolver nos alunos a criatividade da 
composição recorrendo à experimentação da técnica mista, desenho, colagem, guache, 
como lembra Maria Eliza Borges, sua aluna na época e, posteriormente, ainda nos anos 
1970, sua colega docente no ensino superior: “Fomos juntas ao Festival de Inverno de Ouro 
Preto e lá durante um mês ela participou de um grupo que desenhou a cenografia da peça 
‘Sonhos de uma noite de Verão’, quando pudemos nos conhecer melhor iniciando uma 

longa amizade”.
Ao “artista cabe o fazer”  . Registrando, pesquisando, criando e expressando seu mundo, 

Fúlvia contribuiu para a valorização do ser humano em suas obras de arte . Durante a sua 
carreira apresentou representações criativas em exposições nacionais e internacionais. 
Inicialmente, participou de exposições locais: a Semana de Artes Plásticas da própria escola 
onde estudava; o Salão de Belas Artes de Araraquara, no qual ganhou o prêmio aquisitivo. 

A sua produção artística em Ribeirão Preto tinha um lirismo próprio, com grande apri-
moramento técnico, sempre perseverando em um modo de vida voltado para uma produ-
ção carregada de espiritualidade, que busca na existência do ser humano, segundo Maria 
Elizia Borges.

O início de carreira de Fúlvia ocorreu concomitante a uma inflexão no cenário nacional 
das artes. A partir da década de 1960, o país passou por uma etapa de modernização. Com 
a institucionalização dos museus de arte em São Paulo e no Rio de Janeiro, as Bienais de São 
Paulo (anteriormente ocorridas nos de 1950) marcaram um entendimento das artes plásti-
cas consigo mesma, tomando as questões estéticas por um viés mais subjetivo. Foi nesse 
contexto que, depois de várias exposições coletivas em Ribeirão Preto, Franca, Campinas e 
São Paulo, entre 1961 e 1966, a artista plástica fez a sua primeira mostra individual de pintu-
ra, na Galeria da Escola de Artes Plásticas de Ribeirão Preto, em 1967. 

Em 1971 pintou um mural que mede 2,20 m x 2,60 m e 8,00 m x 2,60 m  para a Estação 
de Tratamento de Água de Campinas, intitulado Balé das Águas - do impuro à pureza. Fúlvia 
conta que só depois que terminou deu nome ao mural, “ao ver a sequência da parede de 
tons terrosos, mostrando a água em seu estado impuro e a passagem pelo círculo amarelo 
até ser depurada em gotas de água azul e exibindo seu estado de pureza”. Sobre a inspiração 
para realizar esta obra explicou que 

 
ao assistir um espetáculo que tinha uma referência a Nijinski e Mikhail 
Barishinikov como bailarino, não imaginava que aquele corpo de balé 
voando pelo palco viria a ser o ponto de partida para a produção do 
painel. Descobri depois, que o movimento dos bailarinos significava a 

própria água passando por seu processo de tratamento. Coloco, então, 
um círculo amarelo representando o filtro e um círculo azul no final, que 
seria a purificação .

De acordo com Marialice Faria Pedroso, a obra apresenta uma fluidez que lembra o líqui-
do em estado de purificação. Fúlvia explica que nessa fase estava fazendo alguns experi-
mentos, trabalhos com espátula sobre superfície dura, como Duratex e Eucatex. Ela já tinha 
usado o material sobre vidro, acrílico e metal, e mesmo sob a chuva ou sol, não havia 
desgaste, o que a levou a utilizar esta técnica, criada por ela, na parede do reservatório de 
água. A importância desta obra foi reconhecida mais de 30 anos depois da sua criação, com 
a abertura do estudo para o seu tombamento pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Artís-
tico e Cultural de Campinas (Condepacc), em 2008 .
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Simplicidade, inspiração, versatilidade, concentração, harmonia, equilíbrio e tormenta 
são algumas das palavras usadas pelos críticos de arte  para caracterizar a obra de Fúlvia 
Gonçalves, ao longo de mais de meio século de carreira atuando como pintora, desenhista, 
muralista, gravadora e professora. Nascida em 21 de julho de 1937, no estado de São Paulo, 
na casa da avó materna em Pedreira, a filha do senhor Gutemberg Gonçalves e da dona 
Antônia Gonçalves mudou-se, muito cedo, para Poços de Caldas, Minas Gerais, onde passou 
toda a infância. Essa paulista do interior encontrou-se com os traços e cores ainda menina. 
Em entrevista para o Correio Popular, em 23 de janeiro de 1977, contou que aos quatro anos 
de idade já rabiscava no “chão, portas e muros”, que foram seus primeiros suportes para as 
criações com carvão, barro e o giz, que ela ganhava dos irmãos ou da professora.

Usar a rua e a calçada como telas, as guias como moldura, o giz como tinta e ter os tran-
seuntes como plateia de sua obra tão cedo, conferiu à Fúlvia a assertiva de ser ela, artista de 
uma vida inteira. 

Esta referência à sua trajetória é tão expressiva que, depois de tanto tempo, a não mais 
menina guardou uma imagem que, como diz ela em entrevista às autoras deste livro, em 
abril de 2014, é o desenho que faria para representar aquele momento de sua vida. “Eu 
penso que foi ali que começou a minha poesia da linha”.

Já em Ribeirão Preto, no final dos anos 1950, sempre apoiada pela família, Fúlvia Gonçal-
ves frequentou por quase dois anos a “Escolinha do Bosque”, como ainda hoje é conhecida 
a Escola de Arte Cândido Portinari, mantida pela prefeitura da cidade. Foi nessa Instituição 
que ela conheceu Antônio Palocci, com quem teve suas primeiras aulas. Diz a artista que 

embora todos identificassem a escola como academicista, ela gostava do lugar exatamente 
pela liberdade de criação que o professor oferecia. 

 Da explosão criativa e improvisada da infância, Fúlvia encontrou a técnica ao matricu-
lar-se na Escola de Artes Plásticas de Ribeirão Preto, no final do curso científico. “Meu pai, no 
começo, queria que eu fizesse Odontologia, era um desejo dele, mas minhas influências 
eram artísticas e, para minha sorte, bem nesse momento, foi inaugurada a escola”.  

Essa instituição foi criada em 1957 por Bassano Vaccarini e Domênico Lazzarini  como 
um Centro de Artes Plásticas, mais tarde chamada de E.A.P. – Escola de Artes Plásticas - com 
uma visão de vanguarda e orientação modernista, embora o desenho de observação ainda 
se mantivesse acadêmico. Os artistas atuavam de maneira livre e buscavam diferentes 
linguagens, por diferentes caminhos, cada um escolhendo sua linha de trabalho . 

Na fase em que foi criada a E.A.P., Alfredo Volpi, um dos mais renomados modernistas da 
segunda geração, se destacava no panorama artístico, influenciado pelas exposições de 
artistas italianos, entre os anos 1940 e 1950. Na mesma época, mais precisamente em 1956, 
a Arte Concreta ganhou espaço no Museu de Arte Moderna (MAM) de São Paulo, com a 
primeira exposição nacional dedicada a essa linha artística  .

Em 1963 a E.A.P. estava no seu auge. Durante a Semana de Arte, em parceria com Walter 
Zanini, então diretor do Museu de Arte Contemporânea da USP, a Escola trouxe uma parte 
importante do acervo nacional e internacional do MAC. Vieram para Ribeirão Preto obras de 
Tarsila do Amaral, De Fiori, Volpi, Di Cavalcanti, Malfatti, Serpa, Boccioni, Chagall, entre 
outros .

Nesse momento, Fúlvia já estudava na E.A.P., exatamente quando a Escola de Artes se 
tornava um centro de atração para artistas de renome internacional como Vaccarini, 
Leonello Berti, Francisco Amêndola e Pedro Caminada Manuel-Gismondi  . Este último, críti-
co de arte, artista plástico, escritor e galerista, assumiu a direção da Escola em 1966, elimi-
nando os últimos resquícios do academicismo na instituição e adotando uma orientação 
completamente moderna .

Conta Fúlvia que Gismondi, ao fazer uma caçada no interior do estado e ao conhecer o 

grupo de artistas da E.A.P., resolveu se estabelecer em Ribeirão Preto. Primeiro, ele deu uma 
palestra sobre Impressionismo, da qual ela participou e mostrou-se bastante envolvida. 
Depois, organizou um curso de Programação Visual, juntamente com Wesley Duke Lee, de 
São Paulo, artista responsável pela criação do “Grande Espetáculo das Artes”, um dos primei-
ros happenings do Brasil. Pedro Manuel-Gismondi e Lee eram membros do grupo que 
também reunia Maria Cecília Gismondi, Bernardo Cid, Carlos Felipe Saldanha e Otto 
Stupakoff, dedicado ao Realismo Mágico, uma escola literária surgida no início do século XX, 
também conhecida por Realismo Fantástico ou Realismo Maravilhoso, considerada a 
resposta latino-americana à literatura fantástica europeia. Esse movimento se desenvolveu 
em duas vertentes: a cultura de tecnologia e a cultura de superstição, que se caracterizavam 
pela reação, por meio da palavra e da arte, aos regimes não democráticos . 

Fúlvia manteve-se ativa durante todo o período de sua formação. Ainda como estudan-
te em Ribeirão Preto, foi desenhista do C.E.C. – Centro Experimental de Cinema, coordenado 
por Bassano Vaccarini e tendo como outros membros: Rubens Francisco Lucchetti, Mário 
Moreira Chaves, Hilda Soares da Silva e Tony Miyasaka. Com esse grupo participou, em 1962, 
do Festival de Cinema de Animação no MAM – Museu de Arte Moderna de São Paulo. 

Incentivada por Gismondi, Fúlvia fez estágio, em São Paulo, no ateliê de Wesley Duke 
Lee. Conta a artista que quando chegou ao local, ainda carregada de impressões do interior, 
ficou perplexa com o que viu, mas absorveu muito rápido toda a contribuição artística que 
aquele ambiente pode lhe proporcionar. 

Para Pedro Gismondi, Fúlvia foi “o resultado melhor e mais apurado da Escola de Artes 
Plásticas de Ribeirão Preto. Anos de estudo, de trabalho frequentando os ateliês [...] apura-
ram sua visão e consolidaram sua técnica”  . Sempre a procura de algo mais, além de 
frequentar as aulas do currículo obrigatório, ela também participava das aulas de pintura de 
Amêndola, de escultura de Vaccarini, de fundamentos de desenho com Fajardo e Baravelli, 
de xilogravura com Berti e de litogravura com Trindade Leal . Essa característica inquieta 
durante a faculdade marcou toda a sua vida profissional.

A artista lembra-se dessa época como tendo sido muito importante na sua trajetória e 

identifica os criadores da E.A.P. como idealistas. Sempre muito cuidadosa em fazer referência 
nominal aos professores, amigos e parceiros da vida artística, Fúlvia cita, ao falar desse período, 
o contato que teve com Sotelo e, em especial, com José Bento Faria Ferraz, que era secretário 
particular de Mário de Andrade e, naquela época, também secretário de Zeferino Vaz. 
“Bento foi professor de História da Arte. Foi com ele que tive minhas primeiras aulas sobre o 
tema”. Entre os nomes que guarda na memória ela faz referência ao de  Mário Moreira 
Chaves como um grande incentivador da sua arte. “Ele sempre levava livros para eu ler e eu 
era uma frequentadora de sua biblioteca”. Foi nessa instituição que iniciou uma sólida 
amizade e muitos diálogos artísticos com Daici Ceribelli Antunes de Freitas.

Entre 1966 e 1969, quando ainda não tinha criado uma “linguagem totalmente 
individualizada”, a jovem artista já dava mostras do seu talento como pintora, expondo 
obras que sintetizavam e recriavam as inegáveis influências de Silvio Pléticos e Leonello 
Berti, “quer no tratamento [...] das pinturas, quer nos temas escolhidos . Quando um tempo 
depois, em 1977, um repórter lhe perguntou sobre suas tendências à época de aluna da 
E.A.P., ela respondeu:

Não acho simples definir verbalmente o meu trabalho que com  
frequência me pedem. Acho apenas, que a manifestação da minha 
arte assenta-se sobre tudo numa busca, a necessidade interior de 
expressão através das formas, linhas e cores . 

No final dos anos 1960 a Escola de Artes Plásticas, em crise financeira e sem condições de 
adequar-se às exigências para obter o reconhecimento federal para seus cursos, foi passada para 
a União da Associação de Ensino de Ribeirão Preto, atual Universidade de Ribeirão Preto 
(Unaerp), tornando-se a Faculdade de Artes Plásticas e de Comunicações. O projeto da E.A.P. 
terminou, mas, nas palavras do crítico Tadeu Chiarelli ele inspirou uma “perspectiva experimen-
tal inoculada no ambiente artístico da cidade” que não esmoreceu nas décadas seguintes . A 
prova disto é que ainda hoje Ribeirão Preto é um importante centro difusor e de produção de 
arte. Possui artistas profissionais, um Salão de Artes e um público interessado. 

Para Chiarelli, Vaccarini teve um papel significativo nesse processo ocorrido no interior 
paulista.  Em texto escrito em 1992, para a apresentação do Catálogo de exposição “Moder-
nidade/Experimentalismo: artes plásticas em Ribeirão Preto”, Tadeu afirma que Bassano foi 
uma figura importante para a geração de artistas que se formou na Escola de Artes da 
cidade. Ele indica a existência de uma conexão entre a “atitude vaccariniana” experimental e 
a trajetória de alguns de seus alunos, como Fúlvia Gonçalves: 

Creio ter sido justamente essa característica experimental, que a cada 
nova obra reelabora o sentido tradicional da arte, [que marcou] a 
presença de Vaccarini na formação dos alunos da Escola. [...] Prova 
dessa atitude vaccariniana perante a arte são as trajetórias de seus 
ex-alunos Fúlvia Gonçalves e Ulieno Cicci .

Para além das influências recebidas no início de sua carreira, Fúlvia continuou a se deixar 
tocar e submergir pelos inesperados e voláteis sentimentos ligados à arte. Em 1985, de 
acordo com a própria artista, vivenciou sua “imersão na arte, de forma mais veemente”, 
depois do seu contato com a obra escrita por Wassily Kandinsky , “Do espiritual na Arte”. A 
percepção da arte como histórica e socialmente construídos é uma característica desse 
russo que influenciou tão profundamente Fúlvia.

Qualquer criação artística é filha do seu tempo e, na maioria das vezes, 
mãe dos nossos próprios sentimentos. Igualmente, cada período 
cultural produz uma arte que lhe é própria e que não pode repetir-se. 
Pretender reviver princípios artísticos do passado pode dar como 
resultado, no melhor dos casos, obras de arte que sejam como uma 
criança morta ao nascer .

Criar, inovar, sentir, romper, deixar-se guiar pela criação artística livremente. Estes são 
alguns elementos de Kandinsky presentes na ideia de Fúlvia sobre o ato criador. Assim como 
Klee, o mestre do Bauhaus , ele tinha a chave da grande libertação, da soltura e da consistência 

no trabalho artístico. Polêmicos sim, mas definitivos.
 

Dois dos principais aspectos abordados por ele me tocaram e me atraí-
ram fortemente, fazendo com que me identificasse com seus princípios 
e maneira de sentir. Um deles, principalmente, o de não ficar somente 
na espacialidade compositiva do método pedagógico, de grande 
harmonia com o criar, o ver, o sentir, passa também para o artista 
criador, conduzindo-o a novas proposições de grande abertura .

De aluna, Fúlvia tornou-se professora na Escola de Artes de Ribeirão Preto a partir de 
1960, onde permaneceu até sua mudança para Campinas, quando se tornou docente da 
UNICAMP, em 1976, primeiro como professora dos cursos de extensão do I.A.C. – Instituto de 
Arte de Campinas, depois como docente regular da graduação em Artes. Fúlvia formou-se 
em Desenho (1965), Comunicação Visual (1971), Pedagogia (1972) e Educação Artística 
(1976), tornando-se, além de artista, uma profissional altamente qualificada do ponto de 
vista acadêmico institucional.

Ela foi também professora na escola básica, no “ginasial e colegial” da rede estadual, 
passando pelo Ginásio “Orninda Guimarães Cotrim”, em Pitangueiras, entre 1961 e 1962, 
pelo Instituto de Educação Estadual “Winston Churchill”, em Sertãozinho, entre 1962 e 1973, 
pela Escola Estadual de 1º Grau “Prof. Alcides Correia”, em Ribeirão Preto, entre 1973 e 1977 
e pela Escola Estadual de 2º Grau “Barão Geraldo de Rezende”, em Campinas, entre 1978 e 
1983.

Quando lecionava a disciplina de Composição e Expressão Gráfica na Unaerp, nos anos 
1970, dentro da teoria de Gestalt ela procurava desenvolver nos alunos a criatividade da 
composição recorrendo à experimentação da técnica mista, desenho, colagem, guache, 
como lembra Maria Eliza Borges, sua aluna na época e, posteriormente, ainda nos anos 
1970, sua colega docente no ensino superior: “Fomos juntas ao Festival de Inverno de Ouro 
Preto e lá durante um mês ela participou de um grupo que desenhou a cenografia da peça 
‘Sonhos de uma noite de Verão’, quando pudemos nos conhecer melhor iniciando uma 

longa amizade”.
Ao “artista cabe o fazer”  . Registrando, pesquisando, criando e expressando seu mundo, 

Fúlvia contribuiu para a valorização do ser humano em suas obras de arte . Durante a sua 
carreira apresentou representações criativas em exposições nacionais e internacionais. 
Inicialmente, participou de exposições locais: a Semana de Artes Plásticas da própria escola 
onde estudava; o Salão de Belas Artes de Araraquara, no qual ganhou o prêmio aquisitivo. 

A sua produção artística em Ribeirão Preto tinha um lirismo próprio, com grande apri-
moramento técnico, sempre perseverando em um modo de vida voltado para uma produ-
ção carregada de espiritualidade, que busca na existência do ser humano, segundo Maria 
Elizia Borges.

O início de carreira de Fúlvia ocorreu concomitante a uma inflexão no cenário nacional 
das artes. A partir da década de 1960, o país passou por uma etapa de modernização. Com 
a institucionalização dos museus de arte em São Paulo e no Rio de Janeiro, as Bienais de São 
Paulo (anteriormente ocorridas nos de 1950) marcaram um entendimento das artes plásti-
cas consigo mesma, tomando as questões estéticas por um viés mais subjetivo. Foi nesse 
contexto que, depois de várias exposições coletivas em Ribeirão Preto, Franca, Campinas e 
São Paulo, entre 1961 e 1966, a artista plástica fez a sua primeira mostra individual de pintu-
ra, na Galeria da Escola de Artes Plásticas de Ribeirão Preto, em 1967. 

Em 1971 pintou um mural que mede 2,20 m x 2,60 m e 8,00 m x 2,60 m  para a Estação 
de Tratamento de Água de Campinas, intitulado Balé das Águas - do impuro à pureza. Fúlvia 
conta que só depois que terminou deu nome ao mural, “ao ver a sequência da parede de 
tons terrosos, mostrando a água em seu estado impuro e a passagem pelo círculo amarelo 
até ser depurada em gotas de água azul e exibindo seu estado de pureza”. Sobre a inspiração 
para realizar esta obra explicou que 

 
ao assistir um espetáculo que tinha uma referência a Nijinski e Mikhail 
Barishinikov como bailarino, não imaginava que aquele corpo de balé 
voando pelo palco viria a ser o ponto de partida para a produção do 
painel. Descobri depois, que o movimento dos bailarinos significava a 

própria água passando por seu processo de tratamento. Coloco, então, 
um círculo amarelo representando o filtro e um círculo azul no final, que 
seria a purificação .

De acordo com Marialice Faria Pedroso, a obra apresenta uma fluidez que lembra o líqui-
do em estado de purificação. Fúlvia explica que nessa fase estava fazendo alguns experi-
mentos, trabalhos com espátula sobre superfície dura, como Duratex e Eucatex. Ela já tinha 
usado o material sobre vidro, acrílico e metal, e mesmo sob a chuva ou sol, não havia 
desgaste, o que a levou a utilizar esta técnica, criada por ela, na parede do reservatório de 
água. A importância desta obra foi reconhecida mais de 30 anos depois da sua criação, com 
a abertura do estudo para o seu tombamento pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Artís-
tico e Cultural de Campinas (Condepacc), em 2008 .
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Simplicidade, inspiração, versatilidade, concentração, harmonia, equilíbrio e tormenta 
são algumas das palavras usadas pelos críticos de arte  para caracterizar a obra de Fúlvia 
Gonçalves, ao longo de mais de meio século de carreira atuando como pintora, desenhista, 
muralista, gravadora e professora. Nascida em 21 de julho de 1937, no estado de São Paulo, 
na casa da avó materna em Pedreira, a filha do senhor Gutemberg Gonçalves e da dona 
Antônia Gonçalves mudou-se, muito cedo, para Poços de Caldas, Minas Gerais, onde passou 
toda a infância. Essa paulista do interior encontrou-se com os traços e cores ainda menina. 
Em entrevista para o Correio Popular, em 23 de janeiro de 1977, contou que aos quatro anos 
de idade já rabiscava no “chão, portas e muros”, que foram seus primeiros suportes para as 
criações com carvão, barro e o giz, que ela ganhava dos irmãos ou da professora.

Usar a rua e a calçada como telas, as guias como moldura, o giz como tinta e ter os tran-
seuntes como plateia de sua obra tão cedo, conferiu à Fúlvia a assertiva de ser ela, artista de 
uma vida inteira. 

Esta referência à sua trajetória é tão expressiva que, depois de tanto tempo, a não mais 
menina guardou uma imagem que, como diz ela em entrevista às autoras deste livro, em 
abril de 2014, é o desenho que faria para representar aquele momento de sua vida. “Eu 
penso que foi ali que começou a minha poesia da linha”.

Já em Ribeirão Preto, no final dos anos 1950, sempre apoiada pela família, Fúlvia Gonçal-
ves frequentou por quase dois anos a “Escolinha do Bosque”, como ainda hoje é conhecida 
a Escola de Arte Cândido Portinari, mantida pela prefeitura da cidade. Foi nessa Instituição 
que ela conheceu Antônio Palocci, com quem teve suas primeiras aulas. Diz a artista que 

embora todos identificassem a escola como academicista, ela gostava do lugar exatamente 
pela liberdade de criação que o professor oferecia. 

 Da explosão criativa e improvisada da infância, Fúlvia encontrou a técnica ao matricu-
lar-se na Escola de Artes Plásticas de Ribeirão Preto, no final do curso científico. “Meu pai, no 
começo, queria que eu fizesse Odontologia, era um desejo dele, mas minhas influências 
eram artísticas e, para minha sorte, bem nesse momento, foi inaugurada a escola”.  

Essa instituição foi criada em 1957 por Bassano Vaccarini e Domênico Lazzarini  como 
um Centro de Artes Plásticas, mais tarde chamada de E.A.P. – Escola de Artes Plásticas - com 
uma visão de vanguarda e orientação modernista, embora o desenho de observação ainda 
se mantivesse acadêmico. Os artistas atuavam de maneira livre e buscavam diferentes 
linguagens, por diferentes caminhos, cada um escolhendo sua linha de trabalho . 

Na fase em que foi criada a E.A.P., Alfredo Volpi, um dos mais renomados modernistas da 
segunda geração, se destacava no panorama artístico, influenciado pelas exposições de 
artistas italianos, entre os anos 1940 e 1950. Na mesma época, mais precisamente em 1956, 
a Arte Concreta ganhou espaço no Museu de Arte Moderna (MAM) de São Paulo, com a 
primeira exposição nacional dedicada a essa linha artística  .

Em 1963 a E.A.P. estava no seu auge. Durante a Semana de Arte, em parceria com Walter 
Zanini, então diretor do Museu de Arte Contemporânea da USP, a Escola trouxe uma parte 
importante do acervo nacional e internacional do MAC. Vieram para Ribeirão Preto obras de 
Tarsila do Amaral, De Fiori, Volpi, Di Cavalcanti, Malfatti, Serpa, Boccioni, Chagall, entre 
outros .

Nesse momento, Fúlvia já estudava na E.A.P., exatamente quando a Escola de Artes se 
tornava um centro de atração para artistas de renome internacional como Vaccarini, 
Leonello Berti, Francisco Amêndola e Pedro Caminada Manuel-Gismondi  . Este último, críti-
co de arte, artista plástico, escritor e galerista, assumiu a direção da Escola em 1966, elimi-
nando os últimos resquícios do academicismo na instituição e adotando uma orientação 
completamente moderna .

Conta Fúlvia que Gismondi, ao fazer uma caçada no interior do estado e ao conhecer o 

grupo de artistas da E.A.P., resolveu se estabelecer em Ribeirão Preto. Primeiro, ele deu uma 
palestra sobre Impressionismo, da qual ela participou e mostrou-se bastante envolvida. 
Depois, organizou um curso de Programação Visual, juntamente com Wesley Duke Lee, de 
São Paulo, artista responsável pela criação do “Grande Espetáculo das Artes”, um dos primei-
ros happenings do Brasil. Pedro Manuel-Gismondi e Lee eram membros do grupo que 
também reunia Maria Cecília Gismondi, Bernardo Cid, Carlos Felipe Saldanha e Otto 
Stupakoff, dedicado ao Realismo Mágico, uma escola literária surgida no início do século XX, 
também conhecida por Realismo Fantástico ou Realismo Maravilhoso, considerada a 
resposta latino-americana à literatura fantástica europeia. Esse movimento se desenvolveu 
em duas vertentes: a cultura de tecnologia e a cultura de superstição, que se caracterizavam 
pela reação, por meio da palavra e da arte, aos regimes não democráticos . 

Fúlvia manteve-se ativa durante todo o período de sua formação. Ainda como estudan-
te em Ribeirão Preto, foi desenhista do C.E.C. – Centro Experimental de Cinema, coordenado 
por Bassano Vaccarini e tendo como outros membros: Rubens Francisco Lucchetti, Mário 
Moreira Chaves, Hilda Soares da Silva e Tony Miyasaka. Com esse grupo participou, em 1962, 
do Festival de Cinema de Animação no MAM – Museu de Arte Moderna de São Paulo. 

Incentivada por Gismondi, Fúlvia fez estágio, em São Paulo, no ateliê de Wesley Duke 
Lee. Conta a artista que quando chegou ao local, ainda carregada de impressões do interior, 
ficou perplexa com o que viu, mas absorveu muito rápido toda a contribuição artística que 
aquele ambiente pode lhe proporcionar. 

Para Pedro Gismondi, Fúlvia foi “o resultado melhor e mais apurado da Escola de Artes 
Plásticas de Ribeirão Preto. Anos de estudo, de trabalho frequentando os ateliês [...] apura-
ram sua visão e consolidaram sua técnica”  . Sempre a procura de algo mais, além de 
frequentar as aulas do currículo obrigatório, ela também participava das aulas de pintura de 
Amêndola, de escultura de Vaccarini, de fundamentos de desenho com Fajardo e Baravelli, 
de xilogravura com Berti e de litogravura com Trindade Leal . Essa característica inquieta 
durante a faculdade marcou toda a sua vida profissional.

A artista lembra-se dessa época como tendo sido muito importante na sua trajetória e 

identifica os criadores da E.A.P. como idealistas. Sempre muito cuidadosa em fazer referência 
nominal aos professores, amigos e parceiros da vida artística, Fúlvia cita, ao falar desse período, 
o contato que teve com Sotelo e, em especial, com José Bento Faria Ferraz, que era secretário 
particular de Mário de Andrade e, naquela época, também secretário de Zeferino Vaz. 
“Bento foi professor de História da Arte. Foi com ele que tive minhas primeiras aulas sobre o 
tema”. Entre os nomes que guarda na memória ela faz referência ao de  Mário Moreira 
Chaves como um grande incentivador da sua arte. “Ele sempre levava livros para eu ler e eu 
era uma frequentadora de sua biblioteca”. Foi nessa instituição que iniciou uma sólida 
amizade e muitos diálogos artísticos com Daici Ceribelli Antunes de Freitas.

Entre 1966 e 1969, quando ainda não tinha criado uma “linguagem totalmente 
individualizada”, a jovem artista já dava mostras do seu talento como pintora, expondo 
obras que sintetizavam e recriavam as inegáveis influências de Silvio Pléticos e Leonello 
Berti, “quer no tratamento [...] das pinturas, quer nos temas escolhidos . Quando um tempo 
depois, em 1977, um repórter lhe perguntou sobre suas tendências à época de aluna da 
E.A.P., ela respondeu:

Não acho simples definir verbalmente o meu trabalho que com  
frequência me pedem. Acho apenas, que a manifestação da minha 
arte assenta-se sobre tudo numa busca, a necessidade interior de 
expressão através das formas, linhas e cores . 

No final dos anos 1960 a Escola de Artes Plásticas, em crise financeira e sem condições de 
adequar-se às exigências para obter o reconhecimento federal para seus cursos, foi passada para 
a União da Associação de Ensino de Ribeirão Preto, atual Universidade de Ribeirão Preto 
(Unaerp), tornando-se a Faculdade de Artes Plásticas e de Comunicações. O projeto da E.A.P. 
terminou, mas, nas palavras do crítico Tadeu Chiarelli ele inspirou uma “perspectiva experimen-
tal inoculada no ambiente artístico da cidade” que não esmoreceu nas décadas seguintes . A 
prova disto é que ainda hoje Ribeirão Preto é um importante centro difusor e de produção de 
arte. Possui artistas profissionais, um Salão de Artes e um público interessado. 

Para Chiarelli, Vaccarini teve um papel significativo nesse processo ocorrido no interior 
paulista.  Em texto escrito em 1992, para a apresentação do Catálogo de exposição “Moder-
nidade/Experimentalismo: artes plásticas em Ribeirão Preto”, Tadeu afirma que Bassano foi 
uma figura importante para a geração de artistas que se formou na Escola de Artes da 
cidade. Ele indica a existência de uma conexão entre a “atitude vaccariniana” experimental e 
a trajetória de alguns de seus alunos, como Fúlvia Gonçalves: 

Creio ter sido justamente essa característica experimental, que a cada 
nova obra reelabora o sentido tradicional da arte, [que marcou] a 
presença de Vaccarini na formação dos alunos da Escola. [...] Prova 
dessa atitude vaccariniana perante a arte são as trajetórias de seus 
ex-alunos Fúlvia Gonçalves e Ulieno Cicci .

Para além das influências recebidas no início de sua carreira, Fúlvia continuou a se deixar 
tocar e submergir pelos inesperados e voláteis sentimentos ligados à arte. Em 1985, de 
acordo com a própria artista, vivenciou sua “imersão na arte, de forma mais veemente”, 
depois do seu contato com a obra escrita por Wassily Kandinsky , “Do espiritual na Arte”. A 
percepção da arte como histórica e socialmente construídos é uma característica desse 
russo que influenciou tão profundamente Fúlvia.

Qualquer criação artística é filha do seu tempo e, na maioria das vezes, 
mãe dos nossos próprios sentimentos. Igualmente, cada período 
cultural produz uma arte que lhe é própria e que não pode repetir-se. 
Pretender reviver princípios artísticos do passado pode dar como 
resultado, no melhor dos casos, obras de arte que sejam como uma 
criança morta ao nascer .

Criar, inovar, sentir, romper, deixar-se guiar pela criação artística livremente. Estes são 
alguns elementos de Kandinsky presentes na ideia de Fúlvia sobre o ato criador. Assim como 
Klee, o mestre do Bauhaus , ele tinha a chave da grande libertação, da soltura e da consistência 

no trabalho artístico. Polêmicos sim, mas definitivos.
 

Dois dos principais aspectos abordados por ele me tocaram e me atraí-
ram fortemente, fazendo com que me identificasse com seus princípios 
e maneira de sentir. Um deles, principalmente, o de não ficar somente 
na espacialidade compositiva do método pedagógico, de grande 
harmonia com o criar, o ver, o sentir, passa também para o artista 
criador, conduzindo-o a novas proposições de grande abertura .

De aluna, Fúlvia tornou-se professora na Escola de Artes de Ribeirão Preto a partir de 
1960, onde permaneceu até sua mudança para Campinas, quando se tornou docente da 
UNICAMP, em 1976, primeiro como professora dos cursos de extensão do I.A.C. – Instituto de 
Arte de Campinas, depois como docente regular da graduação em Artes. Fúlvia formou-se 
em Desenho (1965), Comunicação Visual (1971), Pedagogia (1972) e Educação Artística 
(1976), tornando-se, além de artista, uma profissional altamente qualificada do ponto de 
vista acadêmico institucional.

Ela foi também professora na escola básica, no “ginasial e colegial” da rede estadual, 
passando pelo Ginásio “Orninda Guimarães Cotrim”, em Pitangueiras, entre 1961 e 1962, 
pelo Instituto de Educação Estadual “Winston Churchill”, em Sertãozinho, entre 1962 e 1973, 
pela Escola Estadual de 1º Grau “Prof. Alcides Correia”, em Ribeirão Preto, entre 1973 e 1977 
e pela Escola Estadual de 2º Grau “Barão Geraldo de Rezende”, em Campinas, entre 1978 e 
1983.

Quando lecionava a disciplina de Composição e Expressão Gráfica na Unaerp, nos anos 
1970, dentro da teoria de Gestalt ela procurava desenvolver nos alunos a criatividade da 
composição recorrendo à experimentação da técnica mista, desenho, colagem, guache, 
como lembra Maria Eliza Borges, sua aluna na época e, posteriormente, ainda nos anos 
1970, sua colega docente no ensino superior: “Fomos juntas ao Festival de Inverno de Ouro 
Preto e lá durante um mês ela participou de um grupo que desenhou a cenografia da peça 
‘Sonhos de uma noite de Verão’, quando pudemos nos conhecer melhor iniciando uma 

longa amizade”.
Ao “artista cabe o fazer”  . Registrando, pesquisando, criando e expressando seu mundo, 

Fúlvia contribuiu para a valorização do ser humano em suas obras de arte . Durante a sua 
carreira apresentou representações criativas em exposições nacionais e internacionais. 
Inicialmente, participou de exposições locais: a Semana de Artes Plásticas da própria escola 
onde estudava; o Salão de Belas Artes de Araraquara, no qual ganhou o prêmio aquisitivo. 

A sua produção artística em Ribeirão Preto tinha um lirismo próprio, com grande apri-
moramento técnico, sempre perseverando em um modo de vida voltado para uma produ-
ção carregada de espiritualidade, que busca na existência do ser humano, segundo Maria 
Elizia Borges.

O início de carreira de Fúlvia ocorreu concomitante a uma inflexão no cenário nacional 
das artes. A partir da década de 1960, o país passou por uma etapa de modernização. Com 
a institucionalização dos museus de arte em São Paulo e no Rio de Janeiro, as Bienais de São 
Paulo (anteriormente ocorridas nos de 1950) marcaram um entendimento das artes plásti-
cas consigo mesma, tomando as questões estéticas por um viés mais subjetivo. Foi nesse 
contexto que, depois de várias exposições coletivas em Ribeirão Preto, Franca, Campinas e 
São Paulo, entre 1961 e 1966, a artista plástica fez a sua primeira mostra individual de pintu-
ra, na Galeria da Escola de Artes Plásticas de Ribeirão Preto, em 1967. 

Em 1971 pintou um mural que mede 2,20 m x 2,60 m e 8,00 m x 2,60 m  para a Estação 
de Tratamento de Água de Campinas, intitulado Balé das Águas - do impuro à pureza. Fúlvia 
conta que só depois que terminou deu nome ao mural, “ao ver a sequência da parede de 
tons terrosos, mostrando a água em seu estado impuro e a passagem pelo círculo amarelo 
até ser depurada em gotas de água azul e exibindo seu estado de pureza”. Sobre a inspiração 
para realizar esta obra explicou que 

 
ao assistir um espetáculo que tinha uma referência a Nijinski e Mikhail 
Barishinikov como bailarino, não imaginava que aquele corpo de balé 
voando pelo palco viria a ser o ponto de partida para a produção do 
painel. Descobri depois, que o movimento dos bailarinos significava a 

própria água passando por seu processo de tratamento. Coloco, então, 
um círculo amarelo representando o filtro e um círculo azul no final, que 
seria a purificação .

De acordo com Marialice Faria Pedroso, a obra apresenta uma fluidez que lembra o líqui-
do em estado de purificação. Fúlvia explica que nessa fase estava fazendo alguns experi-
mentos, trabalhos com espátula sobre superfície dura, como Duratex e Eucatex. Ela já tinha 
usado o material sobre vidro, acrílico e metal, e mesmo sob a chuva ou sol, não havia 
desgaste, o que a levou a utilizar esta técnica, criada por ela, na parede do reservatório de 
água. A importância desta obra foi reconhecida mais de 30 anos depois da sua criação, com 
a abertura do estudo para o seu tombamento pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Artís-
tico e Cultural de Campinas (Condepacc), em 2008 .
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Simplicidade, inspiração, versatilidade, concentração, harmonia, equilíbrio e tormenta 
são algumas das palavras usadas pelos críticos de arte  para caracterizar a obra de Fúlvia 
Gonçalves, ao longo de mais de meio século de carreira atuando como pintora, desenhista, 
muralista, gravadora e professora. Nascida em 21 de julho de 1937, no estado de São Paulo, 
na casa da avó materna em Pedreira, a filha do senhor Gutemberg Gonçalves e da dona 
Antônia Gonçalves mudou-se, muito cedo, para Poços de Caldas, Minas Gerais, onde passou 
toda a infância. Essa paulista do interior encontrou-se com os traços e cores ainda menina. 
Em entrevista para o Correio Popular, em 23 de janeiro de 1977, contou que aos quatro anos 
de idade já rabiscava no “chão, portas e muros”, que foram seus primeiros suportes para as 
criações com carvão, barro e o giz, que ela ganhava dos irmãos ou da professora.

Usar a rua e a calçada como telas, as guias como moldura, o giz como tinta e ter os tran-
seuntes como plateia de sua obra tão cedo, conferiu à Fúlvia a assertiva de ser ela, artista de 
uma vida inteira. 

Esta referência à sua trajetória é tão expressiva que, depois de tanto tempo, a não mais 
menina guardou uma imagem que, como diz ela em entrevista às autoras deste livro, em 
abril de 2014, é o desenho que faria para representar aquele momento de sua vida. “Eu 
penso que foi ali que começou a minha poesia da linha”.

Já em Ribeirão Preto, no final dos anos 1950, sempre apoiada pela família, Fúlvia Gonçal-
ves frequentou por quase dois anos a “Escolinha do Bosque”, como ainda hoje é conhecida 
a Escola de Arte Cândido Portinari, mantida pela prefeitura da cidade. Foi nessa Instituição 
que ela conheceu Antônio Palocci, com quem teve suas primeiras aulas. Diz a artista que 

embora todos identificassem a escola como academicista, ela gostava do lugar exatamente 
pela liberdade de criação que o professor oferecia. 

 Da explosão criativa e improvisada da infância, Fúlvia encontrou a técnica ao matricu-
lar-se na Escola de Artes Plásticas de Ribeirão Preto, no final do curso científico. “Meu pai, no 
começo, queria que eu fizesse Odontologia, era um desejo dele, mas minhas influências 
eram artísticas e, para minha sorte, bem nesse momento, foi inaugurada a escola”.  

Essa instituição foi criada em 1957 por Bassano Vaccarini e Domênico Lazzarini  como 
um Centro de Artes Plásticas, mais tarde chamada de E.A.P. – Escola de Artes Plásticas - com 
uma visão de vanguarda e orientação modernista, embora o desenho de observação ainda 
se mantivesse acadêmico. Os artistas atuavam de maneira livre e buscavam diferentes 
linguagens, por diferentes caminhos, cada um escolhendo sua linha de trabalho . 

Na fase em que foi criada a E.A.P., Alfredo Volpi, um dos mais renomados modernistas da 
segunda geração, se destacava no panorama artístico, influenciado pelas exposições de 
artistas italianos, entre os anos 1940 e 1950. Na mesma época, mais precisamente em 1956, 
a Arte Concreta ganhou espaço no Museu de Arte Moderna (MAM) de São Paulo, com a 
primeira exposição nacional dedicada a essa linha artística  .

Em 1963 a E.A.P. estava no seu auge. Durante a Semana de Arte, em parceria com Walter 
Zanini, então diretor do Museu de Arte Contemporânea da USP, a Escola trouxe uma parte 
importante do acervo nacional e internacional do MAC. Vieram para Ribeirão Preto obras de 
Tarsila do Amaral, De Fiori, Volpi, Di Cavalcanti, Malfatti, Serpa, Boccioni, Chagall, entre 
outros .

Nesse momento, Fúlvia já estudava na E.A.P., exatamente quando a Escola de Artes se 
tornava um centro de atração para artistas de renome internacional como Vaccarini, 
Leonello Berti, Francisco Amêndola e Pedro Caminada Manuel-Gismondi  . Este último, críti-
co de arte, artista plástico, escritor e galerista, assumiu a direção da Escola em 1966, elimi-
nando os últimos resquícios do academicismo na instituição e adotando uma orientação 
completamente moderna .

Conta Fúlvia que Gismondi, ao fazer uma caçada no interior do estado e ao conhecer o 

grupo de artistas da E.A.P., resolveu se estabelecer em Ribeirão Preto. Primeiro, ele deu uma 
palestra sobre Impressionismo, da qual ela participou e mostrou-se bastante envolvida. 
Depois, organizou um curso de Programação Visual, juntamente com Wesley Duke Lee, de 
São Paulo, artista responsável pela criação do “Grande Espetáculo das Artes”, um dos primei-
ros happenings do Brasil. Pedro Manuel-Gismondi e Lee eram membros do grupo que 
também reunia Maria Cecília Gismondi, Bernardo Cid, Carlos Felipe Saldanha e Otto 
Stupakoff, dedicado ao Realismo Mágico, uma escola literária surgida no início do século XX, 
também conhecida por Realismo Fantástico ou Realismo Maravilhoso, considerada a 
resposta latino-americana à literatura fantástica europeia. Esse movimento se desenvolveu 
em duas vertentes: a cultura de tecnologia e a cultura de superstição, que se caracterizavam 
pela reação, por meio da palavra e da arte, aos regimes não democráticos . 

Fúlvia manteve-se ativa durante todo o período de sua formação. Ainda como estudan-
te em Ribeirão Preto, foi desenhista do C.E.C. – Centro Experimental de Cinema, coordenado 
por Bassano Vaccarini e tendo como outros membros: Rubens Francisco Lucchetti, Mário 
Moreira Chaves, Hilda Soares da Silva e Tony Miyasaka. Com esse grupo participou, em 1962, 
do Festival de Cinema de Animação no MAM – Museu de Arte Moderna de São Paulo. 

Incentivada por Gismondi, Fúlvia fez estágio, em São Paulo, no ateliê de Wesley Duke 
Lee. Conta a artista que quando chegou ao local, ainda carregada de impressões do interior, 
ficou perplexa com o que viu, mas absorveu muito rápido toda a contribuição artística que 
aquele ambiente pode lhe proporcionar. 

Para Pedro Gismondi, Fúlvia foi “o resultado melhor e mais apurado da Escola de Artes 
Plásticas de Ribeirão Preto. Anos de estudo, de trabalho frequentando os ateliês [...] apura-
ram sua visão e consolidaram sua técnica”  . Sempre a procura de algo mais, além de 
frequentar as aulas do currículo obrigatório, ela também participava das aulas de pintura de 
Amêndola, de escultura de Vaccarini, de fundamentos de desenho com Fajardo e Baravelli, 
de xilogravura com Berti e de litogravura com Trindade Leal . Essa característica inquieta 
durante a faculdade marcou toda a sua vida profissional.

A artista lembra-se dessa época como tendo sido muito importante na sua trajetória e 

identifica os criadores da E.A.P. como idealistas. Sempre muito cuidadosa em fazer referência 
nominal aos professores, amigos e parceiros da vida artística, Fúlvia cita, ao falar desse período, 
o contato que teve com Sotelo e, em especial, com José Bento Faria Ferraz, que era secretário 
particular de Mário de Andrade e, naquela época, também secretário de Zeferino Vaz. 
“Bento foi professor de História da Arte. Foi com ele que tive minhas primeiras aulas sobre o 
tema”. Entre os nomes que guarda na memória ela faz referência ao de  Mário Moreira 
Chaves como um grande incentivador da sua arte. “Ele sempre levava livros para eu ler e eu 
era uma frequentadora de sua biblioteca”. Foi nessa instituição que iniciou uma sólida 
amizade e muitos diálogos artísticos com Daici Ceribelli Antunes de Freitas.

Entre 1966 e 1969, quando ainda não tinha criado uma “linguagem totalmente 
individualizada”, a jovem artista já dava mostras do seu talento como pintora, expondo 
obras que sintetizavam e recriavam as inegáveis influências de Silvio Pléticos e Leonello 
Berti, “quer no tratamento [...] das pinturas, quer nos temas escolhidos . Quando um tempo 
depois, em 1977, um repórter lhe perguntou sobre suas tendências à época de aluna da 
E.A.P., ela respondeu:

Não acho simples definir verbalmente o meu trabalho que com  
frequência me pedem. Acho apenas, que a manifestação da minha 
arte assenta-se sobre tudo numa busca, a necessidade interior de 
expressão através das formas, linhas e cores . 

No final dos anos 1960 a Escola de Artes Plásticas, em crise financeira e sem condições de 
adequar-se às exigências para obter o reconhecimento federal para seus cursos, foi passada para 
a União da Associação de Ensino de Ribeirão Preto, atual Universidade de Ribeirão Preto 
(Unaerp), tornando-se a Faculdade de Artes Plásticas e de Comunicações. O projeto da E.A.P. 
terminou, mas, nas palavras do crítico Tadeu Chiarelli ele inspirou uma “perspectiva experimen-
tal inoculada no ambiente artístico da cidade” que não esmoreceu nas décadas seguintes . A 
prova disto é que ainda hoje Ribeirão Preto é um importante centro difusor e de produção de 
arte. Possui artistas profissionais, um Salão de Artes e um público interessado. 

Para Chiarelli, Vaccarini teve um papel significativo nesse processo ocorrido no interior 
paulista.  Em texto escrito em 1992, para a apresentação do Catálogo de exposição “Moder-
nidade/Experimentalismo: artes plásticas em Ribeirão Preto”, Tadeu afirma que Bassano foi 
uma figura importante para a geração de artistas que se formou na Escola de Artes da 
cidade. Ele indica a existência de uma conexão entre a “atitude vaccariniana” experimental e 
a trajetória de alguns de seus alunos, como Fúlvia Gonçalves: 

Creio ter sido justamente essa característica experimental, que a cada 
nova obra reelabora o sentido tradicional da arte, [que marcou] a 
presença de Vaccarini na formação dos alunos da Escola. [...] Prova 
dessa atitude vaccariniana perante a arte são as trajetórias de seus 
ex-alunos Fúlvia Gonçalves e Ulieno Cicci .

Para além das influências recebidas no início de sua carreira, Fúlvia continuou a se deixar 
tocar e submergir pelos inesperados e voláteis sentimentos ligados à arte. Em 1985, de 
acordo com a própria artista, vivenciou sua “imersão na arte, de forma mais veemente”, 
depois do seu contato com a obra escrita por Wassily Kandinsky , “Do espiritual na Arte”. A 
percepção da arte como histórica e socialmente construídos é uma característica desse 
russo que influenciou tão profundamente Fúlvia.

Qualquer criação artística é filha do seu tempo e, na maioria das vezes, 
mãe dos nossos próprios sentimentos. Igualmente, cada período 
cultural produz uma arte que lhe é própria e que não pode repetir-se. 
Pretender reviver princípios artísticos do passado pode dar como 
resultado, no melhor dos casos, obras de arte que sejam como uma 
criança morta ao nascer .

Criar, inovar, sentir, romper, deixar-se guiar pela criação artística livremente. Estes são 
alguns elementos de Kandinsky presentes na ideia de Fúlvia sobre o ato criador. Assim como 
Klee, o mestre do Bauhaus , ele tinha a chave da grande libertação, da soltura e da consistência 

no trabalho artístico. Polêmicos sim, mas definitivos.
 

Dois dos principais aspectos abordados por ele me tocaram e me atraí-
ram fortemente, fazendo com que me identificasse com seus princípios 
e maneira de sentir. Um deles, principalmente, o de não ficar somente 
na espacialidade compositiva do método pedagógico, de grande 
harmonia com o criar, o ver, o sentir, passa também para o artista 
criador, conduzindo-o a novas proposições de grande abertura .

De aluna, Fúlvia tornou-se professora na Escola de Artes de Ribeirão Preto a partir de 
1960, onde permaneceu até sua mudança para Campinas, quando se tornou docente da 
UNICAMP, em 1976, primeiro como professora dos cursos de extensão do I.A.C. – Instituto de 
Arte de Campinas, depois como docente regular da graduação em Artes. Fúlvia formou-se 
em Desenho (1965), Comunicação Visual (1971), Pedagogia (1972) e Educação Artística 
(1976), tornando-se, além de artista, uma profissional altamente qualificada do ponto de 
vista acadêmico institucional.

Ela foi também professora na escola básica, no “ginasial e colegial” da rede estadual, 
passando pelo Ginásio “Orninda Guimarães Cotrim”, em Pitangueiras, entre 1961 e 1962, 
pelo Instituto de Educação Estadual “Winston Churchill”, em Sertãozinho, entre 1962 e 1973, 
pela Escola Estadual de 1º Grau “Prof. Alcides Correia”, em Ribeirão Preto, entre 1973 e 1977 
e pela Escola Estadual de 2º Grau “Barão Geraldo de Rezende”, em Campinas, entre 1978 e 
1983.

Quando lecionava a disciplina de Composição e Expressão Gráfica na Unaerp, nos anos 
1970, dentro da teoria de Gestalt ela procurava desenvolver nos alunos a criatividade da 
composição recorrendo à experimentação da técnica mista, desenho, colagem, guache, 
como lembra Maria Eliza Borges, sua aluna na época e, posteriormente, ainda nos anos 
1970, sua colega docente no ensino superior: “Fomos juntas ao Festival de Inverno de Ouro 
Preto e lá durante um mês ela participou de um grupo que desenhou a cenografia da peça 
‘Sonhos de uma noite de Verão’, quando pudemos nos conhecer melhor iniciando uma 

longa amizade”.
Ao “artista cabe o fazer”  . Registrando, pesquisando, criando e expressando seu mundo, 

Fúlvia contribuiu para a valorização do ser humano em suas obras de arte . Durante a sua 
carreira apresentou representações criativas em exposições nacionais e internacionais. 
Inicialmente, participou de exposições locais: a Semana de Artes Plásticas da própria escola 
onde estudava; o Salão de Belas Artes de Araraquara, no qual ganhou o prêmio aquisitivo. 

A sua produção artística em Ribeirão Preto tinha um lirismo próprio, com grande apri-
moramento técnico, sempre perseverando em um modo de vida voltado para uma produ-
ção carregada de espiritualidade, que busca na existência do ser humano, segundo Maria 
Elizia Borges.

O início de carreira de Fúlvia ocorreu concomitante a uma inflexão no cenário nacional 
das artes. A partir da década de 1960, o país passou por uma etapa de modernização. Com 
a institucionalização dos museus de arte em São Paulo e no Rio de Janeiro, as Bienais de São 
Paulo (anteriormente ocorridas nos de 1950) marcaram um entendimento das artes plásti-
cas consigo mesma, tomando as questões estéticas por um viés mais subjetivo. Foi nesse 
contexto que, depois de várias exposições coletivas em Ribeirão Preto, Franca, Campinas e 
São Paulo, entre 1961 e 1966, a artista plástica fez a sua primeira mostra individual de pintu-
ra, na Galeria da Escola de Artes Plásticas de Ribeirão Preto, em 1967. 

Em 1971 pintou um mural que mede 2,20 m x 2,60 m e 8,00 m x 2,60 m  para a Estação 
de Tratamento de Água de Campinas, intitulado Balé das Águas - do impuro à pureza. Fúlvia 
conta que só depois que terminou deu nome ao mural, “ao ver a sequência da parede de 
tons terrosos, mostrando a água em seu estado impuro e a passagem pelo círculo amarelo 
até ser depurada em gotas de água azul e exibindo seu estado de pureza”. Sobre a inspiração 
para realizar esta obra explicou que 

 
ao assistir um espetáculo que tinha uma referência a Nijinski e Mikhail 
Barishinikov como bailarino, não imaginava que aquele corpo de balé 
voando pelo palco viria a ser o ponto de partida para a produção do 
painel. Descobri depois, que o movimento dos bailarinos significava a 

própria água passando por seu processo de tratamento. Coloco, então, 
um círculo amarelo representando o filtro e um círculo azul no final, que 
seria a purificação .

De acordo com Marialice Faria Pedroso, a obra apresenta uma fluidez que lembra o líqui-
do em estado de purificação. Fúlvia explica que nessa fase estava fazendo alguns experi-
mentos, trabalhos com espátula sobre superfície dura, como Duratex e Eucatex. Ela já tinha 
usado o material sobre vidro, acrílico e metal, e mesmo sob a chuva ou sol, não havia 
desgaste, o que a levou a utilizar esta técnica, criada por ela, na parede do reservatório de 
água. A importância desta obra foi reconhecida mais de 30 anos depois da sua criação, com 
a abertura do estudo para o seu tombamento pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Artís-
tico e Cultural de Campinas (Condepacc), em 2008 .
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ODILLA

Simplicidade, inspiração, versatilidade, concentração, harmonia, equilíbrio e tormenta 
são algumas das palavras usadas pelos críticos de arte  para caracterizar a obra de Fúlvia 
Gonçalves, ao longo de mais de meio século de carreira atuando como pintora, desenhista, 
muralista, gravadora e professora. Nascida em 21 de julho de 1937, no estado de São Paulo, 
na casa da avó materna em Pedreira, a filha do senhor Gutemberg Gonçalves e da dona 
Antônia Gonçalves mudou-se, muito cedo, para Poços de Caldas, Minas Gerais, onde passou 
toda a infância. Essa paulista do interior encontrou-se com os traços e cores ainda menina. 
Em entrevista para o Correio Popular, em 23 de janeiro de 1977, contou que aos quatro anos 
de idade já rabiscava no “chão, portas e muros”, que foram seus primeiros suportes para as 
criações com carvão, barro e o giz, que ela ganhava dos irmãos ou da professora.

Usar a rua e a calçada como telas, as guias como moldura, o giz como tinta e ter os tran-
seuntes como plateia de sua obra tão cedo, conferiu à Fúlvia a assertiva de ser ela, artista de 
uma vida inteira. 

Esta referência à sua trajetória é tão expressiva que, depois de tanto tempo, a não mais 
menina guardou uma imagem que, como diz ela em entrevista às autoras deste livro, em 
abril de 2014, é o desenho que faria para representar aquele momento de sua vida. “Eu 
penso que foi ali que começou a minha poesia da linha”.

Já em Ribeirão Preto, no final dos anos 1950, sempre apoiada pela família, Fúlvia Gonçal-
ves frequentou por quase dois anos a “Escolinha do Bosque”, como ainda hoje é conhecida 
a Escola de Arte Cândido Portinari, mantida pela prefeitura da cidade. Foi nessa Instituição 
que ela conheceu Antônio Palocci, com quem teve suas primeiras aulas. Diz a artista que 

embora todos identificassem a escola como academicista, ela gostava do lugar exatamente 
pela liberdade de criação que o professor oferecia. 

 Da explosão criativa e improvisada da infância, Fúlvia encontrou a técnica ao matricu-
lar-se na Escola de Artes Plásticas de Ribeirão Preto, no final do curso científico. “Meu pai, no 
começo, queria que eu fizesse Odontologia, era um desejo dele, mas minhas influências 
eram artísticas e, para minha sorte, bem nesse momento, foi inaugurada a escola”.  

Essa instituição foi criada em 1957 por Bassano Vaccarini e Domênico Lazzarini  como 
um Centro de Artes Plásticas, mais tarde chamada de E.A.P. – Escola de Artes Plásticas - com 
uma visão de vanguarda e orientação modernista, embora o desenho de observação ainda 
se mantivesse acadêmico. Os artistas atuavam de maneira livre e buscavam diferentes 
linguagens, por diferentes caminhos, cada um escolhendo sua linha de trabalho . 

Na fase em que foi criada a E.A.P., Alfredo Volpi, um dos mais renomados modernistas da 
segunda geração, se destacava no panorama artístico, influenciado pelas exposições de 
artistas italianos, entre os anos 1940 e 1950. Na mesma época, mais precisamente em 1956, 
a Arte Concreta ganhou espaço no Museu de Arte Moderna (MAM) de São Paulo, com a 
primeira exposição nacional dedicada a essa linha artística  .

Em 1963 a E.A.P. estava no seu auge. Durante a Semana de Arte, em parceria com Walter 
Zanini, então diretor do Museu de Arte Contemporânea da USP, a Escola trouxe uma parte 
importante do acervo nacional e internacional do MAC. Vieram para Ribeirão Preto obras de 
Tarsila do Amaral, De Fiori, Volpi, Di Cavalcanti, Malfatti, Serpa, Boccioni, Chagall, entre 
outros .

Nesse momento, Fúlvia já estudava na E.A.P., exatamente quando a Escola de Artes se 
tornava um centro de atração para artistas de renome internacional como Vaccarini, 
Leonello Berti, Francisco Amêndola e Pedro Caminada Manuel-Gismondi  . Este último, críti-
co de arte, artista plástico, escritor e galerista, assumiu a direção da Escola em 1966, elimi-
nando os últimos resquícios do academicismo na instituição e adotando uma orientação 
completamente moderna .

Conta Fúlvia que Gismondi, ao fazer uma caçada no interior do estado e ao conhecer o 

grupo de artistas da E.A.P., resolveu se estabelecer em Ribeirão Preto. Primeiro, ele deu uma 
palestra sobre Impressionismo, da qual ela participou e mostrou-se bastante envolvida. 
Depois, organizou um curso de Programação Visual, juntamente com Wesley Duke Lee, de 
São Paulo, artista responsável pela criação do “Grande Espetáculo das Artes”, um dos primei-
ros happenings do Brasil. Pedro Manuel-Gismondi e Lee eram membros do grupo que 
também reunia Maria Cecília Gismondi, Bernardo Cid, Carlos Felipe Saldanha e Otto 
Stupakoff, dedicado ao Realismo Mágico, uma escola literária surgida no início do século XX, 
também conhecida por Realismo Fantástico ou Realismo Maravilhoso, considerada a 
resposta latino-americana à literatura fantástica europeia. Esse movimento se desenvolveu 
em duas vertentes: a cultura de tecnologia e a cultura de superstição, que se caracterizavam 
pela reação, por meio da palavra e da arte, aos regimes não democráticos . 

Fúlvia manteve-se ativa durante todo o período de sua formação. Ainda como estudan-
te em Ribeirão Preto, foi desenhista do C.E.C. – Centro Experimental de Cinema, coordenado 
por Bassano Vaccarini e tendo como outros membros: Rubens Francisco Lucchetti, Mário 
Moreira Chaves, Hilda Soares da Silva e Tony Miyasaka. Com esse grupo participou, em 1962, 
do Festival de Cinema de Animação no MAM – Museu de Arte Moderna de São Paulo. 

Incentivada por Gismondi, Fúlvia fez estágio, em São Paulo, no ateliê de Wesley Duke 
Lee. Conta a artista que quando chegou ao local, ainda carregada de impressões do interior, 
ficou perplexa com o que viu, mas absorveu muito rápido toda a contribuição artística que 
aquele ambiente pode lhe proporcionar. 

Para Pedro Gismondi, Fúlvia foi “o resultado melhor e mais apurado da Escola de Artes 
Plásticas de Ribeirão Preto. Anos de estudo, de trabalho frequentando os ateliês [...] apura-
ram sua visão e consolidaram sua técnica”  . Sempre a procura de algo mais, além de 
frequentar as aulas do currículo obrigatório, ela também participava das aulas de pintura de 
Amêndola, de escultura de Vaccarini, de fundamentos de desenho com Fajardo e Baravelli, 
de xilogravura com Berti e de litogravura com Trindade Leal . Essa característica inquieta 
durante a faculdade marcou toda a sua vida profissional.

A artista lembra-se dessa época como tendo sido muito importante na sua trajetória e 

identifica os criadores da E.A.P. como idealistas. Sempre muito cuidadosa em fazer referência 
nominal aos professores, amigos e parceiros da vida artística, Fúlvia cita, ao falar desse período, 
o contato que teve com Sotelo e, em especial, com José Bento Faria Ferraz, que era secretário 
particular de Mário de Andrade e, naquela época, também secretário de Zeferino Vaz. 
“Bento foi professor de História da Arte. Foi com ele que tive minhas primeiras aulas sobre o 
tema”. Entre os nomes que guarda na memória ela faz referência ao de  Mário Moreira 
Chaves como um grande incentivador da sua arte. “Ele sempre levava livros para eu ler e eu 
era uma frequentadora de sua biblioteca”. Foi nessa instituição que iniciou uma sólida 
amizade e muitos diálogos artísticos com Daici Ceribelli Antunes de Freitas.

Entre 1966 e 1969, quando ainda não tinha criado uma “linguagem totalmente 
individualizada”, a jovem artista já dava mostras do seu talento como pintora, expondo 
obras que sintetizavam e recriavam as inegáveis influências de Silvio Pléticos e Leonello 
Berti, “quer no tratamento [...] das pinturas, quer nos temas escolhidos . Quando um tempo 
depois, em 1977, um repórter lhe perguntou sobre suas tendências à época de aluna da 
E.A.P., ela respondeu:

Não acho simples definir verbalmente o meu trabalho que com  
frequência me pedem. Acho apenas, que a manifestação da minha 
arte assenta-se sobre tudo numa busca, a necessidade interior de 
expressão através das formas, linhas e cores . 

No final dos anos 1960 a Escola de Artes Plásticas, em crise financeira e sem condições de 
adequar-se às exigências para obter o reconhecimento federal para seus cursos, foi passada para 
a União da Associação de Ensino de Ribeirão Preto, atual Universidade de Ribeirão Preto 
(Unaerp), tornando-se a Faculdade de Artes Plásticas e de Comunicações. O projeto da E.A.P. 
terminou, mas, nas palavras do crítico Tadeu Chiarelli ele inspirou uma “perspectiva experimen-
tal inoculada no ambiente artístico da cidade” que não esmoreceu nas décadas seguintes . A 
prova disto é que ainda hoje Ribeirão Preto é um importante centro difusor e de produção de 
arte. Possui artistas profissionais, um Salão de Artes e um público interessado. 

Para Chiarelli, Vaccarini teve um papel significativo nesse processo ocorrido no interior 
paulista.  Em texto escrito em 1992, para a apresentação do Catálogo de exposição “Moder-
nidade/Experimentalismo: artes plásticas em Ribeirão Preto”, Tadeu afirma que Bassano foi 
uma figura importante para a geração de artistas que se formou na Escola de Artes da 
cidade. Ele indica a existência de uma conexão entre a “atitude vaccariniana” experimental e 
a trajetória de alguns de seus alunos, como Fúlvia Gonçalves: 

Creio ter sido justamente essa característica experimental, que a cada 
nova obra reelabora o sentido tradicional da arte, [que marcou] a 
presença de Vaccarini na formação dos alunos da Escola. [...] Prova 
dessa atitude vaccariniana perante a arte são as trajetórias de seus 
ex-alunos Fúlvia Gonçalves e Ulieno Cicci .

Para além das influências recebidas no início de sua carreira, Fúlvia continuou a se deixar 
tocar e submergir pelos inesperados e voláteis sentimentos ligados à arte. Em 1985, de 
acordo com a própria artista, vivenciou sua “imersão na arte, de forma mais veemente”, 
depois do seu contato com a obra escrita por Wassily Kandinsky , “Do espiritual na Arte”. A 
percepção da arte como histórica e socialmente construídos é uma característica desse 
russo que influenciou tão profundamente Fúlvia.

Qualquer criação artística é filha do seu tempo e, na maioria das vezes, 
mãe dos nossos próprios sentimentos. Igualmente, cada período 
cultural produz uma arte que lhe é própria e que não pode repetir-se. 
Pretender reviver princípios artísticos do passado pode dar como 
resultado, no melhor dos casos, obras de arte que sejam como uma 
criança morta ao nascer .

Criar, inovar, sentir, romper, deixar-se guiar pela criação artística livremente. Estes são 
alguns elementos de Kandinsky presentes na ideia de Fúlvia sobre o ato criador. Assim como 
Klee, o mestre do Bauhaus , ele tinha a chave da grande libertação, da soltura e da consistência 

no trabalho artístico. Polêmicos sim, mas definitivos.
 

Dois dos principais aspectos abordados por ele me tocaram e me atraí-
ram fortemente, fazendo com que me identificasse com seus princípios 
e maneira de sentir. Um deles, principalmente, o de não ficar somente 
na espacialidade compositiva do método pedagógico, de grande 
harmonia com o criar, o ver, o sentir, passa também para o artista 
criador, conduzindo-o a novas proposições de grande abertura .

De aluna, Fúlvia tornou-se professora na Escola de Artes de Ribeirão Preto a partir de 
1960, onde permaneceu até sua mudança para Campinas, quando se tornou docente da 
UNICAMP, em 1976, primeiro como professora dos cursos de extensão do I.A.C. – Instituto de 
Arte de Campinas, depois como docente regular da graduação em Artes. Fúlvia formou-se 
em Desenho (1965), Comunicação Visual (1971), Pedagogia (1972) e Educação Artística 
(1976), tornando-se, além de artista, uma profissional altamente qualificada do ponto de 
vista acadêmico institucional.

Ela foi também professora na escola básica, no “ginasial e colegial” da rede estadual, 
passando pelo Ginásio “Orninda Guimarães Cotrim”, em Pitangueiras, entre 1961 e 1962, 
pelo Instituto de Educação Estadual “Winston Churchill”, em Sertãozinho, entre 1962 e 1973, 
pela Escola Estadual de 1º Grau “Prof. Alcides Correia”, em Ribeirão Preto, entre 1973 e 1977 
e pela Escola Estadual de 2º Grau “Barão Geraldo de Rezende”, em Campinas, entre 1978 e 
1983.

Quando lecionava a disciplina de Composição e Expressão Gráfica na Unaerp, nos anos 
1970, dentro da teoria de Gestalt ela procurava desenvolver nos alunos a criatividade da 
composição recorrendo à experimentação da técnica mista, desenho, colagem, guache, 
como lembra Maria Eliza Borges, sua aluna na época e, posteriormente, ainda nos anos 
1970, sua colega docente no ensino superior: “Fomos juntas ao Festival de Inverno de Ouro 
Preto e lá durante um mês ela participou de um grupo que desenhou a cenografia da peça 
‘Sonhos de uma noite de Verão’, quando pudemos nos conhecer melhor iniciando uma 

longa amizade”.
Ao “artista cabe o fazer”  . Registrando, pesquisando, criando e expressando seu mundo, 

Fúlvia contribuiu para a valorização do ser humano em suas obras de arte . Durante a sua 
carreira apresentou representações criativas em exposições nacionais e internacionais. 
Inicialmente, participou de exposições locais: a Semana de Artes Plásticas da própria escola 
onde estudava; o Salão de Belas Artes de Araraquara, no qual ganhou o prêmio aquisitivo. 

A sua produção artística em Ribeirão Preto tinha um lirismo próprio, com grande apri-
moramento técnico, sempre perseverando em um modo de vida voltado para uma produ-
ção carregada de espiritualidade, que busca na existência do ser humano, segundo Maria 
Elizia Borges.

O início de carreira de Fúlvia ocorreu concomitante a uma inflexão no cenário nacional 
das artes. A partir da década de 1960, o país passou por uma etapa de modernização. Com 
a institucionalização dos museus de arte em São Paulo e no Rio de Janeiro, as Bienais de São 
Paulo (anteriormente ocorridas nos de 1950) marcaram um entendimento das artes plásti-
cas consigo mesma, tomando as questões estéticas por um viés mais subjetivo. Foi nesse 
contexto que, depois de várias exposições coletivas em Ribeirão Preto, Franca, Campinas e 
São Paulo, entre 1961 e 1966, a artista plástica fez a sua primeira mostra individual de pintu-
ra, na Galeria da Escola de Artes Plásticas de Ribeirão Preto, em 1967. 

Em 1971 pintou um mural que mede 2,20 m x 2,60 m e 8,00 m x 2,60 m  para a Estação 
de Tratamento de Água de Campinas, intitulado Balé das Águas - do impuro à pureza. Fúlvia 
conta que só depois que terminou deu nome ao mural, “ao ver a sequência da parede de 
tons terrosos, mostrando a água em seu estado impuro e a passagem pelo círculo amarelo 
até ser depurada em gotas de água azul e exibindo seu estado de pureza”. Sobre a inspiração 
para realizar esta obra explicou que 

 
ao assistir um espetáculo que tinha uma referência a Nijinski e Mikhail 
Barishinikov como bailarino, não imaginava que aquele corpo de balé 
voando pelo palco viria a ser o ponto de partida para a produção do 
painel. Descobri depois, que o movimento dos bailarinos significava a 

própria água passando por seu processo de tratamento. Coloco, então, 
um círculo amarelo representando o filtro e um círculo azul no final, que 
seria a purificação .

De acordo com Marialice Faria Pedroso, a obra apresenta uma fluidez que lembra o líqui-
do em estado de purificação. Fúlvia explica que nessa fase estava fazendo alguns experi-
mentos, trabalhos com espátula sobre superfície dura, como Duratex e Eucatex. Ela já tinha 
usado o material sobre vidro, acrílico e metal, e mesmo sob a chuva ou sol, não havia 
desgaste, o que a levou a utilizar esta técnica, criada por ela, na parede do reservatório de 
água. A importância desta obra foi reconhecida mais de 30 anos depois da sua criação, com 
a abertura do estudo para o seu tombamento pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Artís-
tico e Cultural de Campinas (Condepacc), em 2008 .
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Estação de Tratamento de Água de Campinas. Mural Balé das Águas
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A quebra de paradigmas e certezas evidenciada nos movimentos iniciados com o 
famoso ano de 1968 se acentuou nas linguagens artísticas marcadas pelo protesto e pela 
crítica de maneira explícita ou metafórica .  A experimentação afirmou-se como uma condi-
ção possível do fazer artístico e da sua inserção definitiva no mundo. Esse fazer foi retomado 
ao longo da década em meio ao neoliberalismo e à globalização. A arte olhou para os regio-
nalismos de maneiras variadas, mas o grande desafio dos anos 1970 foi criar a possibilidade 
de diálogo entre as múltiplas experimentações, tanto nas artes plásticas como no teatro, no 
cinema e na literatura. Foram tempos inovadores e ousados . 

Em meio a tudo isso, Fúlvia, já conhecida no Brasil e premiada em salões nacionais, 
levou o seu trabalho para Milão, Itália. Em 1974, junto com Leonello Berti, Francisco Amên-
dola e Bassano Vaccarini participou da coletiva “Os 4 di Ribeirão”. Conta ela, que um dia 
estava assinando o livro ponto na Unaerp, quando Pedro Gismondi se aproximou e chaman-
do-a de artista, perguntou se ela queria ir para Milão, ao que ela respondeu prontamente 
que sim. “Foi assim que formamos o grupo para a exposição que recebeu o apoio da Vera 
Gaetani e do Antonio Palocci, sem os quais, não teríamos conseguido viabilizar o projeto”.
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Folder de divulgação da exposição 4 di Ribeirão Preto
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ODILLA
Mais uma vez em Milão, em 1975, ganhou o Prêmio Presence, no Museu Leonardo da 

Vinci. Em 1976, participou de uma coletiva de artistas brasileiros na Galérie du Theatre, La 
Chaux-de-Fonds, Suíça. Naquele mesmo ano ganhou o 8ª. Prêmio Lario Cadorago, no Salão 
Oficial em Como, Itália. Nas duas décadas seguintes expôs em Montevidéu (Uruguai), Rio de 
Janeiro, São Paulo, Campinas, Milão e Roma (Itália), Calgary (Canadá), Dallas e Texas (Estados 
Unidos), México, Andeville (França), Oslo (Noruega), Rosário (Argentina).

Em Montevidéu, além da exposição, Fúlvia ministrou três palestras sobre uma nova 
metodologia do desenho e sua expressividade e a teoria da composição que desenvolvia.

Como uma mulher multifacetada, além de exercer o magistério, depois de ter feito o 
curso de paisagismo, também trabalhou desenhando fontes e jardins. Como freelancer 
ilustrou livros para a Editora Nacional e, depois de um concurso, fez a ilustração médica para 

o Departamento de 
Oftalmologia do Hos-
pital das Clínicas de 
Ribeirão Preto.

Morando em 
Campinas integrou-se 
à vida daquele muni-
cípio. Logo de início 
encantou-se por seus 
antigos prédios e 
estudou a história da 
cidade. Como resulta-
do dessa vivência, fez 
uma coleção de dese-
nhos a traço, reprodu-
zindo prédios, monu-
mentos, jardins e ruas. 

De visão acurada e a frente do seu tempo, ao selecionar as edificações que seriam retrata-
das, a artista não levou em conta apenas critérios como os valores estético e arquitetônico. 
Seu olhar foi além e captou tanto os edifícios suntuosos como também as modestas 
residências e casebres  . Ao final deste trabalho, Fúlvia e o jornalista Benedito Barbosa Puppo 
publicaram o livro “Testemunhos do passado campineiro”, com o apoio da Universidade. 

Mesmo estando em Campinas, Fúlvia não se distanciou totalmente de Ribeirão Preto. 
Nos anos 1980 integrou os Anacrônicos da Madrugada, grupo formado por Bassano Vaccari-
ni, Mário Bueno, Rau Porto, Pedro Manuel, Thomaz Perina, Ermelindo Nardin, Francisco 
Amêndola, Eduardo Lima, Ricardo Amadeu, Van Acker, Weimar Marchesi de Amorim e Flávio 

Montemurro. Como escreveu Gismondi, em 1982, esses artistas possuíam uma “enorme 
variação de ritmos e de estilos [...] originários tanto das antigas ressonâncias das profunde-
zas psíquicas quanto das injunções do presente, percebeu como cada caminho de criação 
encontra-se num tempo próprio e peculiar, resultando disso a falta de um tempo dominan-
te”. Os Anacrônicos escolheram a madrugada por representar o luco-fusco do “indefinido 
das sombras”.

Na Unicamp, Fúlvia defendeu, em 1988, sua tese de doutorado, tornando-se, ao lado de 
Daici Ceribelli Antunes de Freitas, uma das primeiras artistas a seguir a formação acadêmica 
em Artes Plásticas, em seu maior nível de graduação. Daici lembra que logo após a formatu-
ra fizeram juntas aulas no curso de engenharia da USP de São Carlos. “Não havia opções 
naquele momento e queríamos seguir com os nossos estudos. Nosso trabalho foi muito 
elogiado pelo professor, recomendando-nos até publicação, mas não poderia ser pelo seu 
núcleo de engenharia”.

Foi no doutorado que Fúlvia se aproximou da figura simbólica da Mona Lisa, refletindo 
sobre questões relacionadas à industrial cultural, à massificação da arte e à “perda da aura”. 

Em um texto que falava por imagens, estudando profundamente essa obra de Da Vinci, 
estabeleceu um diálogo com as representações banalizadas da reprodução dessa famosa 
pintura .

Desse trabalho, a doutora em artes faz questão de destacar um dos seus trabalhos retra-
tando a Mona Lisa, que foi levado para o Museu do Louvre. “O diretor do Louvre, Michelle 
Laclote, em visita ao então reitor da Unicamp, Paulo Renato Costa Souza, viu minha obra e a 
levou para o acervo do museu”.

Como parte de uma vida acadêmica intensa, Fúlvia participou da criação e implantação 
dos cursos de graduação e pós-graduação em Artes Plásticas, atuando como docente de 
História da Arte, Composição e Expressão Gráfica e Plástica, além de ter sido chefe de Depar-
tamento. Numa fase considerada por Teixeira Leite como de “maturidade expressiva”, ela é 
definida por ele como 

[...] uma personalidade ao mesmo tempo inteligente e sensível, para quem 
o ato de pintar não é prazer ou repouso, porém [...] a procura da expressão 
certa, que brota do mais profundo do seu ser, alimentando-se de sua sensi-
bilidade filtrada, depurada, corrigida pelo raciocínio. Nessa, no que faz, 
com efeito [...] pode-se mais uma vez constatar como pintura é cosa menta-
le [grifo do autor], não o gesto hedonístico e descompromissado, mas a 
coerente busca de anti-tradução, razão única de vida, dando carinho sem 
retorno para alguns poucos escolhidos .

 Em sua trajetória, Fúlvia Gonçalves foi inovando e renovando seu trabalho. Uma dessas 
experiências ocorreu a convite do pianista Fernando Lopes, para quem fez a ilustração da 
capa do disco em que o artista interpretou músicas do compositor brasileiro Almeida Prado, 
“Cartas Celestes” e, logo depois, fez a capa de um novo disco em que Lopes interpretou 
músicas de Villa Lobos.

Em outra oportunidade, fruto da admiração de José Aristodemo Pinotti, Fúlvia foi convi-
dada a ilustrar oito poemas para o livro “Espiral”, do ex-reitor da Unicamp. E a experiência a 
animou, em outro momento, a realizar um importante trabalho a partir da obra de Mallarmé, 
traduzida por Joaquim Brasil Fontes Jr.  Fúlvia ficou encantada a tal ponto com a obra do 
poeta que reproduziu alguns deles na pintura, de forma infinita numa projeção quase que 

medieval de divisão de mundos (dois planos) e, no primeiro, expõe  a  “Santa”, como que de 
uma janela ao centro do caminho que a leva ao universo, espreita, pálida e tristonha, o 
jardim que dedilhou em sons quando plantou. 
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Mais uma vez em Milão, em 1975, ganhou o Prêmio Presence, no Museu Leonardo da 
Vinci. Em 1976, participou de uma coletiva de artistas brasileiros na Galérie du Theatre, La 
Chaux-de-Fonds, Suíça. Naquele mesmo ano ganhou o 8ª. Prêmio Lario Cadorago, no Salão 
Oficial em Como, Itália. Nas duas décadas seguintes expôs em Montevidéu (Uruguai), Rio de 
Janeiro, São Paulo, Campinas, Milão e Roma (Itália), Calgary (Canadá), Dallas e Texas (Estados 
Unidos), México, Andeville (França), Oslo (Noruega), Rosário (Argentina).

Em Montevidéu, além da exposição, Fúlvia ministrou três palestras sobre uma nova 
metodologia do desenho e sua expressividade e a teoria da composição que desenvolvia.

Como uma mulher multifacetada, além de exercer o magistério, depois de ter feito o 
curso de paisagismo, também trabalhou desenhando fontes e jardins. Como freelancer 
ilustrou livros para a Editora Nacional e, depois de um concurso, fez a ilustração médica para 
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De visão acurada e a frente do seu tempo, ao selecionar as edificações que seriam retrata-
das, a artista não levou em conta apenas critérios como os valores estético e arquitetônico. 
Seu olhar foi além e captou tanto os edifícios suntuosos como também as modestas 
residências e casebres  . Ao final deste trabalho, Fúlvia e o jornalista Benedito Barbosa Puppo 
publicaram o livro “Testemunhos do passado campineiro”, com o apoio da Universidade. 

Mesmo estando em Campinas, Fúlvia não se distanciou totalmente de Ribeirão Preto. 
Nos anos 1980 integrou os Anacrônicos da Madrugada, grupo formado por Bassano Vaccari-
ni, Mário Bueno, Rau Porto, Pedro Manuel, Thomaz Perina, Ermelindo Nardin, Francisco 
Amêndola, Eduardo Lima, Ricardo Amadeu, Van Acker, Weimar Marchesi de Amorim e Flávio 

Montemurro. Como escreveu Gismondi, em 1982, esses artistas possuíam uma “enorme 
variação de ritmos e de estilos [...] originários tanto das antigas ressonâncias das profunde-
zas psíquicas quanto das injunções do presente, percebeu como cada caminho de criação 
encontra-se num tempo próprio e peculiar, resultando disso a falta de um tempo dominan-
te”. Os Anacrônicos escolheram a madrugada por representar o luco-fusco do “indefinido 
das sombras”.

Na Unicamp, Fúlvia defendeu, em 1988, sua tese de doutorado, tornando-se, ao lado de 
Daici Ceribelli Antunes de Freitas, uma das primeiras artistas a seguir a formação acadêmica 
em Artes Plásticas, em seu maior nível de graduação. Daici lembra que logo após a formatu-
ra fizeram juntas aulas no curso de engenharia da USP de São Carlos. “Não havia opções 
naquele momento e queríamos seguir com os nossos estudos. Nosso trabalho foi muito 
elogiado pelo professor, recomendando-nos até publicação, mas não poderia ser pelo seu 
núcleo de engenharia”.

Foi no doutorado que Fúlvia se aproximou da figura simbólica da Mona Lisa, refletindo 
sobre questões relacionadas à industrial cultural, à massificação da arte e à “perda da aura”. 

Em um texto que falava por imagens, estudando profundamente essa obra de Da Vinci, 
estabeleceu um diálogo com as representações banalizadas da reprodução dessa famosa 
pintura .

Desse trabalho, a doutora em artes faz questão de destacar um dos seus trabalhos retra-
tando a Mona Lisa, que foi levado para o Museu do Louvre. “O diretor do Louvre, Michelle 
Laclote, em visita ao então reitor da Unicamp, Paulo Renato Costa Souza, viu minha obra e a 
levou para o acervo do museu”.

Como parte de uma vida acadêmica intensa, Fúlvia participou da criação e implantação 
dos cursos de graduação e pós-graduação em Artes Plásticas, atuando como docente de 
História da Arte, Composição e Expressão Gráfica e Plástica, além de ter sido chefe de Depar-
tamento. Numa fase considerada por Teixeira Leite como de “maturidade expressiva”, ela é 
definida por ele como 

[...] uma personalidade ao mesmo tempo inteligente e sensível, para quem 
o ato de pintar não é prazer ou repouso, porém [...] a procura da expressão 
certa, que brota do mais profundo do seu ser, alimentando-se de sua sensi-
bilidade filtrada, depurada, corrigida pelo raciocínio. Nessa, no que faz, 
com efeito [...] pode-se mais uma vez constatar como pintura é cosa menta-
le [grifo do autor], não o gesto hedonístico e descompromissado, mas a 
coerente busca de anti-tradução, razão única de vida, dando carinho sem 
retorno para alguns poucos escolhidos .

 Em sua trajetória, Fúlvia Gonçalves foi inovando e renovando seu trabalho. Uma dessas 
experiências ocorreu a convite do pianista Fernando Lopes, para quem fez a ilustração da 
capa do disco em que o artista interpretou músicas do compositor brasileiro Almeida Prado, 
“Cartas Celestes” e, logo depois, fez a capa de um novo disco em que Lopes interpretou 
músicas de Villa Lobos.

Em outra oportunidade, fruto da admiração de José Aristodemo Pinotti, Fúlvia foi convi-
dada a ilustrar oito poemas para o livro “Espiral”, do ex-reitor da Unicamp. E a experiência a 
animou, em outro momento, a realizar um importante trabalho a partir da obra de Mallarmé, 
traduzida por Joaquim Brasil Fontes Jr.  Fúlvia ficou encantada a tal ponto com a obra do 
poeta que reproduziu alguns deles na pintura, de forma infinita numa projeção quase que 

medieval de divisão de mundos (dois planos) e, no primeiro, expõe  a  “Santa”, como que de 
uma janela ao centro do caminho que a leva ao universo, espreita, pálida e tristonha, o 
jardim que dedilhou em sons quando plantou. 
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Ilustração da capa do livro, publicado em 1986.
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Mais uma vez em Milão, em 1975, ganhou o Prêmio Presence, no Museu Leonardo da 
Vinci. Em 1976, participou de uma coletiva de artistas brasileiros na Galérie du Theatre, La 
Chaux-de-Fonds, Suíça. Naquele mesmo ano ganhou o 8ª. Prêmio Lario Cadorago, no Salão 
Oficial em Como, Itália. Nas duas décadas seguintes expôs em Montevidéu (Uruguai), Rio de 
Janeiro, São Paulo, Campinas, Milão e Roma (Itália), Calgary (Canadá), Dallas e Texas (Estados 
Unidos), México, Andeville (França), Oslo (Noruega), Rosário (Argentina).

Em Montevidéu, além da exposição, Fúlvia ministrou três palestras sobre uma nova 
metodologia do desenho e sua expressividade e a teoria da composição que desenvolvia.

Como uma mulher multifacetada, além de exercer o magistério, depois de ter feito o 
curso de paisagismo, também trabalhou desenhando fontes e jardins. Como freelancer 
ilustrou livros para a Editora Nacional e, depois de um concurso, fez a ilustração médica para 

o Departamento de 
Oftalmologia do Hos-
pital das Clínicas de 
Ribeirão Preto.

Morando em 
Campinas integrou-se 
à vida daquele muni-
cípio. Logo de início 
encantou-se por seus 
antigos prédios e 
estudou a história da 
cidade. Como resulta-
do dessa vivência, fez 
uma coleção de dese-
nhos a traço, reprodu-
zindo prédios, monu-
mentos, jardins e ruas. 

De visão acurada e a frente do seu tempo, ao selecionar as edificações que seriam retrata-
das, a artista não levou em conta apenas critérios como os valores estético e arquitetônico. 
Seu olhar foi além e captou tanto os edifícios suntuosos como também as modestas 
residências e casebres  . Ao final deste trabalho, Fúlvia e o jornalista Benedito Barbosa Puppo 
publicaram o livro “Testemunhos do passado campineiro”, com o apoio da Universidade. 

Fonte: acervo pessoal de Fúlvia Gonçalves.

Mesmo estando em Campinas, Fúlvia não se distanciou totalmente de Ribeirão Preto. 
Nos anos 1980 integrou os Anacrônicos da Madrugada, grupo formado por Bassano Vaccari-
ni, Mário Bueno, Rau Porto, Pedro Manuel, Thomaz Perina, Ermelindo Nardin, Francisco 
Amêndola, Eduardo Lima, Ricardo Amadeu, Van Acker, Weimar Marchesi de Amorim e Flávio 

Montemurro. Como escreveu Gismondi, em 1982, esses artistas possuíam uma “enorme 
variação de ritmos e de estilos [...] originários tanto das antigas ressonâncias das profunde-
zas psíquicas quanto das injunções do presente, percebeu como cada caminho de criação 
encontra-se num tempo próprio e peculiar, resultando disso a falta de um tempo dominan-
te”. Os Anacrônicos escolheram a madrugada por representar o luco-fusco do “indefinido 
das sombras”.

Na Unicamp, Fúlvia defendeu, em 1988, sua tese de doutorado, tornando-se, ao lado de 
Daici Ceribelli Antunes de Freitas, uma das primeiras artistas a seguir a formação acadêmica 
em Artes Plásticas, em seu maior nível de graduação. Daici lembra que logo após a formatu-
ra fizeram juntas aulas no curso de engenharia da USP de São Carlos. “Não havia opções 
naquele momento e queríamos seguir com os nossos estudos. Nosso trabalho foi muito 
elogiado pelo professor, recomendando-nos até publicação, mas não poderia ser pelo seu 
núcleo de engenharia”.

Foi no doutorado que Fúlvia se aproximou da figura simbólica da Mona Lisa, refletindo 
sobre questões relacionadas à industrial cultural, à massificação da arte e à “perda da aura”. 

Em um texto que falava por imagens, estudando profundamente essa obra de Da Vinci, 
estabeleceu um diálogo com as representações banalizadas da reprodução dessa famosa 
pintura .

Desse trabalho, a doutora em artes faz questão de destacar um dos seus trabalhos retra-
tando a Mona Lisa, que foi levado para o Museu do Louvre. “O diretor do Louvre, Michelle 
Laclote, em visita ao então reitor da Unicamp, Paulo Renato Costa Souza, viu minha obra e a 
levou para o acervo do museu”.

Como parte de uma vida acadêmica intensa, Fúlvia participou da criação e implantação 
dos cursos de graduação e pós-graduação em Artes Plásticas, atuando como docente de 
História da Arte, Composição e Expressão Gráfica e Plástica, além de ter sido chefe de Depar-
tamento. Numa fase considerada por Teixeira Leite como de “maturidade expressiva”, ela é 
definida por ele como 

[...] uma personalidade ao mesmo tempo inteligente e sensível, para quem 
o ato de pintar não é prazer ou repouso, porém [...] a procura da expressão 
certa, que brota do mais profundo do seu ser, alimentando-se de sua sensi-
bilidade filtrada, depurada, corrigida pelo raciocínio. Nessa, no que faz, 
com efeito [...] pode-se mais uma vez constatar como pintura é cosa menta-
le [grifo do autor], não o gesto hedonístico e descompromissado, mas a 
coerente busca de anti-tradução, razão única de vida, dando carinho sem 
retorno para alguns poucos escolhidos .

 Em sua trajetória, Fúlvia Gonçalves foi inovando e renovando seu trabalho. Uma dessas 
experiências ocorreu a convite do pianista Fernando Lopes, para quem fez a ilustração da 
capa do disco em que o artista interpretou músicas do compositor brasileiro Almeida Prado, 
“Cartas Celestes” e, logo depois, fez a capa de um novo disco em que Lopes interpretou 
músicas de Villa Lobos.

Em outra oportunidade, fruto da admiração de José Aristodemo Pinotti, Fúlvia foi convi-
dada a ilustrar oito poemas para o livro “Espiral”, do ex-reitor da Unicamp. E a experiência a 
animou, em outro momento, a realizar um importante trabalho a partir da obra de Mallarmé, 
traduzida por Joaquim Brasil Fontes Jr.  Fúlvia ficou encantada a tal ponto com a obra do 
poeta que reproduziu alguns deles na pintura, de forma infinita numa projeção quase que 

medieval de divisão de mundos (dois planos) e, no primeiro, expõe  a  “Santa”, como que de 
uma janela ao centro do caminho que a leva ao universo, espreita, pálida e tristonha, o 
jardim que dedilhou em sons quando plantou. 
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Mais uma vez em Milão, em 1975, ganhou o Prêmio Presence, no Museu Leonardo da 
Vinci. Em 1976, participou de uma coletiva de artistas brasileiros na Galérie du Theatre, La 
Chaux-de-Fonds, Suíça. Naquele mesmo ano ganhou o 8ª. Prêmio Lario Cadorago, no Salão 
Oficial em Como, Itália. Nas duas décadas seguintes expôs em Montevidéu (Uruguai), Rio de 
Janeiro, São Paulo, Campinas, Milão e Roma (Itália), Calgary (Canadá), Dallas e Texas (Estados 
Unidos), México, Andeville (França), Oslo (Noruega), Rosário (Argentina).

Em Montevidéu, além da exposição, Fúlvia ministrou três palestras sobre uma nova 
metodologia do desenho e sua expressividade e a teoria da composição que desenvolvia.

Como uma mulher multifacetada, além de exercer o magistério, depois de ter feito o 
curso de paisagismo, também trabalhou desenhando fontes e jardins. Como freelancer 
ilustrou livros para a Editora Nacional e, depois de um concurso, fez a ilustração médica para 
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De visão acurada e a frente do seu tempo, ao selecionar as edificações que seriam retrata-
das, a artista não levou em conta apenas critérios como os valores estético e arquitetônico. 
Seu olhar foi além e captou tanto os edifícios suntuosos como também as modestas 
residências e casebres  . Ao final deste trabalho, Fúlvia e o jornalista Benedito Barbosa Puppo 
publicaram o livro “Testemunhos do passado campineiro”, com o apoio da Universidade. 

Mesmo estando em Campinas, Fúlvia não se distanciou totalmente de Ribeirão Preto. 
Nos anos 1980 integrou os Anacrônicos da Madrugada, grupo formado por Bassano Vaccari-
ni, Mário Bueno, Rau Porto, Pedro Manuel, Thomaz Perina, Ermelindo Nardin, Francisco 
Amêndola, Eduardo Lima, Ricardo Amadeu, Van Acker, Weimar Marchesi de Amorim e Flávio 

Montemurro. Como escreveu Gismondi, em 1982, esses artistas possuíam uma “enorme 
variação de ritmos e de estilos [...] originários tanto das antigas ressonâncias das profunde-
zas psíquicas quanto das injunções do presente, percebeu como cada caminho de criação 
encontra-se num tempo próprio e peculiar, resultando disso a falta de um tempo dominan-
te”. Os Anacrônicos escolheram a madrugada por representar o luco-fusco do “indefinido 
das sombras”.

Na Unicamp, Fúlvia defendeu, em 1988, sua tese de doutorado, tornando-se, ao lado de 
Daici Ceribelli Antunes de Freitas, uma das primeiras artistas a seguir a formação acadêmica 
em Artes Plásticas, em seu maior nível de graduação. Daici lembra que logo após a formatu-
ra fizeram juntas aulas no curso de engenharia da USP de São Carlos. “Não havia opções 
naquele momento e queríamos seguir com os nossos estudos. Nosso trabalho foi muito 
elogiado pelo professor, recomendando-nos até publicação, mas não poderia ser pelo seu 
núcleo de engenharia”.

Foi no doutorado que Fúlvia se aproximou da figura simbólica da Mona Lisa, refletindo 
sobre questões relacionadas à industrial cultural, à massificação da arte e à “perda da aura”. 

Em um texto que falava por imagens, estudando profundamente essa obra de Da Vinci, 
estabeleceu um diálogo com as representações banalizadas da reprodução dessa famosa 
pintura .

Desse trabalho, a doutora em artes faz questão de destacar um dos seus trabalhos retra-
tando a Mona Lisa, que foi levado para o Museu do Louvre. “O diretor do Louvre, Michelle 
Laclote, em visita ao então reitor da Unicamp, Paulo Renato Costa Souza, viu minha obra e a 
levou para o acervo do museu”.

Como parte de uma vida acadêmica intensa, Fúlvia participou da criação e implantação 
dos cursos de graduação e pós-graduação em Artes Plásticas, atuando como docente de 
História da Arte, Composição e Expressão Gráfica e Plástica, além de ter sido chefe de Depar-
tamento. Numa fase considerada por Teixeira Leite como de “maturidade expressiva”, ela é 
definida por ele como 

[...] uma personalidade ao mesmo tempo inteligente e sensível, para quem 
o ato de pintar não é prazer ou repouso, porém [...] a procura da expressão 
certa, que brota do mais profundo do seu ser, alimentando-se de sua sensi-
bilidade filtrada, depurada, corrigida pelo raciocínio. Nessa, no que faz, 
com efeito [...] pode-se mais uma vez constatar como pintura é cosa menta-
le [grifo do autor], não o gesto hedonístico e descompromissado, mas a 
coerente busca de anti-tradução, razão única de vida, dando carinho sem 
retorno para alguns poucos escolhidos .

 Em sua trajetória, Fúlvia Gonçalves foi inovando e renovando seu trabalho. Uma dessas 
experiências ocorreu a convite do pianista Fernando Lopes, para quem fez a ilustração da 
capa do disco em que o artista interpretou músicas do compositor brasileiro Almeida Prado, 
“Cartas Celestes” e, logo depois, fez a capa de um novo disco em que Lopes interpretou 
músicas de Villa Lobos.

Em outra oportunidade, fruto da admiração de José Aristodemo Pinotti, Fúlvia foi convi-
dada a ilustrar oito poemas para o livro “Espiral”, do ex-reitor da Unicamp. E a experiência a 
animou, em outro momento, a realizar um importante trabalho a partir da obra de Mallarmé, 
traduzida por Joaquim Brasil Fontes Jr.  Fúlvia ficou encantada a tal ponto com a obra do 
poeta que reproduziu alguns deles na pintura, de forma infinita numa projeção quase que 

medieval de divisão de mundos (dois planos) e, no primeiro, expõe  a  “Santa”, como que de 
uma janela ao centro do caminho que a leva ao universo, espreita, pálida e tristonha, o 
jardim que dedilhou em sons quando plantou. 31
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Mais uma vez em Milão, em 1975, ganhou o Prêmio Presence, no Museu Leonardo da 
Vinci. Em 1976, participou de uma coletiva de artistas brasileiros na Galérie du Theatre, La 
Chaux-de-Fonds, Suíça. Naquele mesmo ano ganhou o 8ª. Prêmio Lario Cadorago, no Salão 
Oficial em Como, Itália. Nas duas décadas seguintes expôs em Montevidéu (Uruguai), Rio de 
Janeiro, São Paulo, Campinas, Milão e Roma (Itália), Calgary (Canadá), Dallas e Texas (Estados 
Unidos), México, Andeville (França), Oslo (Noruega), Rosário (Argentina).

Em Montevidéu, além da exposição, Fúlvia ministrou três palestras sobre uma nova 
metodologia do desenho e sua expressividade e a teoria da composição que desenvolvia.

Como uma mulher multifacetada, além de exercer o magistério, depois de ter feito o 
curso de paisagismo, também trabalhou desenhando fontes e jardins. Como freelancer 
ilustrou livros para a Editora Nacional e, depois de um concurso, fez a ilustração médica para 
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De visão acurada e a frente do seu tempo, ao selecionar as edificações que seriam retrata-
das, a artista não levou em conta apenas critérios como os valores estético e arquitetônico. 
Seu olhar foi além e captou tanto os edifícios suntuosos como também as modestas 
residências e casebres  . Ao final deste trabalho, Fúlvia e o jornalista Benedito Barbosa Puppo 
publicaram o livro “Testemunhos do passado campineiro”, com o apoio da Universidade. 

Mesmo estando em Campinas, Fúlvia não se distanciou totalmente de Ribeirão Preto. 
Nos anos 1980 integrou os Anacrônicos da Madrugada, grupo formado por Bassano Vaccari-
ni, Mário Bueno, Rau Porto, Pedro Manuel, Thomaz Perina, Ermelindo Nardin, Francisco 
Amêndola, Eduardo Lima, Ricardo Amadeu, Van Acker, Weimar Marchesi de Amorim e Flávio 

Montemurro. Como escreveu Gismondi, em 1982, esses artistas possuíam uma “enorme 
variação de ritmos e de estilos [...] originários tanto das antigas ressonâncias das profunde-
zas psíquicas quanto das injunções do presente, percebeu como cada caminho de criação 
encontra-se num tempo próprio e peculiar, resultando disso a falta de um tempo dominan-
te”. Os Anacrônicos escolheram a madrugada por representar o luco-fusco do “indefinido 
das sombras”.

Na Unicamp, Fúlvia defendeu, em 1988, sua tese de doutorado, tornando-se, ao lado de 
Daici Ceribelli Antunes de Freitas, uma das primeiras artistas a seguir a formação acadêmica 
em Artes Plásticas, em seu maior nível de graduação. Daici lembra que logo após a formatu-
ra fizeram juntas aulas no curso de engenharia da USP de São Carlos. “Não havia opções 
naquele momento e queríamos seguir com os nossos estudos. Nosso trabalho foi muito 
elogiado pelo professor, recomendando-nos até publicação, mas não poderia ser pelo seu 
núcleo de engenharia”.

Foi no doutorado que Fúlvia se aproximou da figura simbólica da Mona Lisa, refletindo 
sobre questões relacionadas à industrial cultural, à massificação da arte e à “perda da aura”. 

Em um texto que falava por imagens, estudando profundamente essa obra de Da Vinci, 
estabeleceu um diálogo com as representações banalizadas da reprodução dessa famosa 
pintura .

Desse trabalho, a doutora em artes faz questão de destacar um dos seus trabalhos retra-
tando a Mona Lisa, que foi levado para o Museu do Louvre. “O diretor do Louvre, Michelle 
Laclote, em visita ao então reitor da Unicamp, Paulo Renato Costa Souza, viu minha obra e a 
levou para o acervo do museu”.

Como parte de uma vida acadêmica intensa, Fúlvia participou da criação e implantação 
dos cursos de graduação e pós-graduação em Artes Plásticas, atuando como docente de 
História da Arte, Composição e Expressão Gráfica e Plástica, além de ter sido chefe de Depar-
tamento. Numa fase considerada por Teixeira Leite como de “maturidade expressiva”, ela é 
definida por ele como 

[...] uma personalidade ao mesmo tempo inteligente e sensível, para quem 
o ato de pintar não é prazer ou repouso, porém [...] a procura da expressão 
certa, que brota do mais profundo do seu ser, alimentando-se de sua sensi-
bilidade filtrada, depurada, corrigida pelo raciocínio. Nessa, no que faz, 
com efeito [...] pode-se mais uma vez constatar como pintura é cosa menta-
le [grifo do autor], não o gesto hedonístico e descompromissado, mas a 
coerente busca de anti-tradução, razão única de vida, dando carinho sem 
retorno para alguns poucos escolhidos .

 Em sua trajetória, Fúlvia Gonçalves foi inovando e renovando seu trabalho. Uma dessas 
experiências ocorreu a convite do pianista Fernando Lopes, para quem fez a ilustração da 
capa do disco em que o artista interpretou músicas do compositor brasileiro Almeida Prado, 
“Cartas Celestes” e, logo depois, fez a capa de um novo disco em que Lopes interpretou 
músicas de Villa Lobos.

Em outra oportunidade, fruto da admiração de José Aristodemo Pinotti, Fúlvia foi convi-
dada a ilustrar oito poemas para o livro “Espiral”, do ex-reitor da Unicamp. E a experiência a 
animou, em outro momento, a realizar um importante trabalho a partir da obra de Mallarmé, 
traduzida por Joaquim Brasil Fontes Jr.  Fúlvia ficou encantada a tal ponto com a obra do 
poeta que reproduziu alguns deles na pintura, de forma infinita numa projeção quase que 

medieval de divisão de mundos (dois planos) e, no primeiro, expõe  a  “Santa”, como que de 
uma janela ao centro do caminho que a leva ao universo, espreita, pálida e tristonha, o 
jardim que dedilhou em sons quando plantou. 
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Mais uma vez em Milão, em 1975, ganhou o Prêmio Presence, no Museu Leonardo da 
Vinci. Em 1976, participou de uma coletiva de artistas brasileiros na Galérie du Theatre, La 
Chaux-de-Fonds, Suíça. Naquele mesmo ano ganhou o 8ª. Prêmio Lario Cadorago, no Salão 
Oficial em Como, Itália. Nas duas décadas seguintes expôs em Montevidéu (Uruguai), Rio de 
Janeiro, São Paulo, Campinas, Milão e Roma (Itália), Calgary (Canadá), Dallas e Texas (Estados 
Unidos), México, Andeville (França), Oslo (Noruega), Rosário (Argentina).

Em Montevidéu, além da exposição, Fúlvia ministrou três palestras sobre uma nova 
metodologia do desenho e sua expressividade e a teoria da composição que desenvolvia.

Como uma mulher multifacetada, além de exercer o magistério, depois de ter feito o 
curso de paisagismo, também trabalhou desenhando fontes e jardins. Como freelancer 
ilustrou livros para a Editora Nacional e, depois de um concurso, fez a ilustração médica para 
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De visão acurada e a frente do seu tempo, ao selecionar as edificações que seriam retrata-
das, a artista não levou em conta apenas critérios como os valores estético e arquitetônico. 
Seu olhar foi além e captou tanto os edifícios suntuosos como também as modestas 
residências e casebres  . Ao final deste trabalho, Fúlvia e o jornalista Benedito Barbosa Puppo 
publicaram o livro “Testemunhos do passado campineiro”, com o apoio da Universidade. 

Reprodução da capa do livro. Acervo Documental da artista. 1986.

duas das oito ilustrações do livro Espiral.

Mesmo estando em Campinas, Fúlvia não se distanciou totalmente de Ribeirão Preto. 
Nos anos 1980 integrou os Anacrônicos da Madrugada, grupo formado por Bassano Vaccari-
ni, Mário Bueno, Rau Porto, Pedro Manuel, Thomaz Perina, Ermelindo Nardin, Francisco 
Amêndola, Eduardo Lima, Ricardo Amadeu, Van Acker, Weimar Marchesi de Amorim e Flávio 

Montemurro. Como escreveu Gismondi, em 1982, esses artistas possuíam uma “enorme 
variação de ritmos e de estilos [...] originários tanto das antigas ressonâncias das profunde-
zas psíquicas quanto das injunções do presente, percebeu como cada caminho de criação 
encontra-se num tempo próprio e peculiar, resultando disso a falta de um tempo dominan-
te”. Os Anacrônicos escolheram a madrugada por representar o luco-fusco do “indefinido 
das sombras”.

Na Unicamp, Fúlvia defendeu, em 1988, sua tese de doutorado, tornando-se, ao lado de 
Daici Ceribelli Antunes de Freitas, uma das primeiras artistas a seguir a formação acadêmica 
em Artes Plásticas, em seu maior nível de graduação. Daici lembra que logo após a formatu-
ra fizeram juntas aulas no curso de engenharia da USP de São Carlos. “Não havia opções 
naquele momento e queríamos seguir com os nossos estudos. Nosso trabalho foi muito 
elogiado pelo professor, recomendando-nos até publicação, mas não poderia ser pelo seu 
núcleo de engenharia”.

Foi no doutorado que Fúlvia se aproximou da figura simbólica da Mona Lisa, refletindo 
sobre questões relacionadas à industrial cultural, à massificação da arte e à “perda da aura”. 

Em um texto que falava por imagens, estudando profundamente essa obra de Da Vinci, 
estabeleceu um diálogo com as representações banalizadas da reprodução dessa famosa 
pintura .

Desse trabalho, a doutora em artes faz questão de destacar um dos seus trabalhos retra-
tando a Mona Lisa, que foi levado para o Museu do Louvre. “O diretor do Louvre, Michelle 
Laclote, em visita ao então reitor da Unicamp, Paulo Renato Costa Souza, viu minha obra e a 
levou para o acervo do museu”.

Como parte de uma vida acadêmica intensa, Fúlvia participou da criação e implantação 
dos cursos de graduação e pós-graduação em Artes Plásticas, atuando como docente de 
História da Arte, Composição e Expressão Gráfica e Plástica, além de ter sido chefe de Depar-
tamento. Numa fase considerada por Teixeira Leite como de “maturidade expressiva”, ela é 
definida por ele como 

[...] uma personalidade ao mesmo tempo inteligente e sensível, para quem 
o ato de pintar não é prazer ou repouso, porém [...] a procura da expressão 
certa, que brota do mais profundo do seu ser, alimentando-se de sua sensi-
bilidade filtrada, depurada, corrigida pelo raciocínio. Nessa, no que faz, 
com efeito [...] pode-se mais uma vez constatar como pintura é cosa menta-
le [grifo do autor], não o gesto hedonístico e descompromissado, mas a 
coerente busca de anti-tradução, razão única de vida, dando carinho sem 
retorno para alguns poucos escolhidos .

 Em sua trajetória, Fúlvia Gonçalves foi inovando e renovando seu trabalho. Uma dessas 
experiências ocorreu a convite do pianista Fernando Lopes, para quem fez a ilustração da 
capa do disco em que o artista interpretou músicas do compositor brasileiro Almeida Prado, 
“Cartas Celestes” e, logo depois, fez a capa de um novo disco em que Lopes interpretou 
músicas de Villa Lobos.

Em outra oportunidade, fruto da admiração de José Aristodemo Pinotti, Fúlvia foi convi-
dada a ilustrar oito poemas para o livro “Espiral”, do ex-reitor da Unicamp. E a experiência a 
animou, em outro momento, a realizar um importante trabalho a partir da obra de Mallarmé, 
traduzida por Joaquim Brasil Fontes Jr.  Fúlvia ficou encantada a tal ponto com a obra do 
poeta que reproduziu alguns deles na pintura, de forma infinita numa projeção quase que 

medieval de divisão de mundos (dois planos) e, no primeiro, expõe  a  “Santa”, como que de 
uma janela ao centro do caminho que a leva ao universo, espreita, pálida e tristonha, o 
jardim que dedilhou em sons quando plantou. 
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Mais uma vez em Milão, em 1975, ganhou o Prêmio Presence, no Museu Leonardo da 
Vinci. Em 1976, participou de uma coletiva de artistas brasileiros na Galérie du Theatre, La 
Chaux-de-Fonds, Suíça. Naquele mesmo ano ganhou o 8ª. Prêmio Lario Cadorago, no Salão 
Oficial em Como, Itália. Nas duas décadas seguintes expôs em Montevidéu (Uruguai), Rio de 
Janeiro, São Paulo, Campinas, Milão e Roma (Itália), Calgary (Canadá), Dallas e Texas (Estados 
Unidos), México, Andeville (França), Oslo (Noruega), Rosário (Argentina).
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curso de paisagismo, também trabalhou desenhando fontes e jardins. Como freelancer 
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Santa, 2003, 0,77cm x 0,58 cm, técnica mista sobre 
papel archés (300g), 2003, acervo da artista.  Um painel 
plotado desta obra encontra-se na parede interna da 
residência da artista

O Azul, 2006, técnica mista sobre papel archés  
canson (300g), 77cm x 58cm, acervo Fúlvia 
Gonçalves.
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capa do disco em que o artista interpretou músicas do compositor brasileiro Almeida Prado, 
“Cartas Celestes” e, logo depois, fez a capa de um novo disco em que Lopes interpretou 
músicas de Villa Lobos.

Em outra oportunidade, fruto da admiração de José Aristodemo Pinotti, Fúlvia foi convi-
dada a ilustrar oito poemas para o livro “Espiral”, do ex-reitor da Unicamp. E a experiência a 
animou, em outro momento, a realizar um importante trabalho a partir da obra de Mallarmé, 
traduzida por Joaquim Brasil Fontes Jr.  Fúlvia ficou encantada a tal ponto com a obra do 
poeta que reproduziu alguns deles na pintura, de forma infinita numa projeção quase que 
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Gravuras em linóleo da 
artista, 13 no total, produzi-
das em um dia de domingo, 
fazem parte do acervo do 
Museu Olho Latino, em 
Atibaia. Paulo de Tarso 
Cheida Sans, fundador do 
Museu, chamou a artista a 
expor sua série que depois foi 
doada por ela à instituição. 
Para Fúlvia, o “Museu, que 
destaca a produção contem-
porânea, foi uma belíssima 
iniciativa de Cheida”.  O 
próprio Paulo, em texto escri-
to para a Revista da ACLA, de 
2013, reconheceu a impor-
tância da artista plástica pela 
“relevância de harmonizar 
em suas obras a composição 
em sintonia com formas e 
cores”. Ele enfatizou ainda 
que a “sua objetividade e 
leveza em lidar com a linha 
trouxe uma conquista pictó-
rica em sua produção, cuja 
marca estilística se destaca”. 

Cartaz de divulgação da Exposição. Acervo documental da artista. 2012.
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Convidada por Pinotti, Fúlvia realizou, em 1986, seis painéis em formato de mural, nos 
prédios do Hospital da Mulher, em Campinas. Intitulado projeto Mater, palavra que a artista 
gosta muito, o trabalho montado em relevo foi uma homenagem ao universo feminino. 
Cada mural recebeu um nome: Humanitas, Concepto, Aprisco, Gestratix, Sustentatus e 
Unitas.  Um tempo depois, o professor Pinotti escreveu sobre o trabalho da artista e regis-
trou que “na semiótica da Fúlvia, a mulher, e, por trás desses murais, a eterna angústia das 
soluções”.

28

Foto de quatro dos seis murais nos prédios do Hospital da Mulher.



Foto: Adriana Guimarães
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"Minha vida foi entremeada de diferentes atividades: a parte gráfica, a parte pedagógica 
e a parte artística, congressos, cursos, palestras, uma vida muito ativa” confessa Fúlvia, hoje 
aposentada da UNICAMP desde 1989, mas, ainda exercitando essa sua grandeza expressiva, 
forte e vibrante, como já disse o historiador e crítico de arte  José Roberto Teixeira Leite,  “a 
presença de uma personalidade ao mesmo tempo inteligente e sensível, para quem o ato 
de pintar não é prazer ou repouso, porém a dura procura da expressão certa, que brota do 
mais profundo do seu ser”.

Usando técnicas diversificadas, viaja entre cores pelas aquarelas e pastel, giz de cera, 
guaches com a incrível marca do traço que delimita o espaço em que cabe a compreensão 
daquilo que ela percebe e vê. É uma busca constante de “novas texturas, um papel diferente, 
uma colagem ou a inserção de um objeto incomum” como Fúlvia explica. 

Folder de divulgação da Exposição. Acervo documental da artista. 2008.
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Esta exposição Mata Mato Mata (2008) foi composta por obras experimentais , cuja 
técnica Fúlvia denomina de “digigravura”, que faz parte de uma tentativa metodológica da 
artista voltada para a temática da arte ecológica.

Esta obra, diz Fúlvia, foi possível metodologicamente, a partir da captação de uma 
imagem sobre a qual criou-se uma foto que permitiu na sequência uma série macro, que 
depois ao ser reduzida e detalhada, extraiu-se várias outras formas, traços e soluções gráfi-
cas e pictóricas.

S/título. Técnica mista sobre papel e suporte de madeira. 2008. Acervo da artista.
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É importante notar a 
completude do olhar da 
artista na medida em que a 
amplitude do seu plano de 
visão, a perspectiva que 
busca o horizonte no fundo 
do quadro, dá mostras das 
várias construções que é 
possível fazer e encontrar, o 
observador comum.

Sem abrir mão do 
plano e da linha, sempre 
marcantes em seus traba-
lhos, observamos um entre-
cruzar de intenções que a 
obra propõe. Os tons com-
plementares de azul e 
verde limitados pela cinze-
ladura de branco convidam 
ao repouso na mata sob o 
céu azul, que somente sem 
o tombamento das arvores 
e o desmatamento cons-
tante, continuará sendo 
possível.

S/ título. Técnica mista sobre papel 
e suporte de madeira. 2008. Acervo 

da artista.
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Inexplicavelmente o azul toca o observador tão quanto se insinua para toca ao céu. Mas 
ele é reverberante, possui clarões aquarelados na base do quadro, que nos convida a enten-
der o mato seco que se projeta à lápide, esses sinuosos traços pretos que fazem o trocadilho 
da série “mata mato mata”. 

Os quadrados se sobrepõem em formas e cores elevando o quadro no sentido vertical, 
e com ele, o olhar do observador. O azul profundo configura uma realidade melancólica e 
devastadora.

S/título. Técnica mista sobre papel e suporte de madeira. 2008. Acervo da artista.
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Série Digigravuras, 2011, técnica mista (ecoline e giz de cera) sobre papel archés canson (300g) e digitalizada 
no PVC,  48 cm x 23 cm, acervo Fúlvia Gonçalves.
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Apoiada em planos marcados por formas e cores vai explorando por meio do desenho 
e apropriando-se da linguagem das formas, como cenas de uma vida que se dá em voltas, 
círculos, sempre presentes nas suas imagens. 

Série Digigravuras, 2011, técnica mista (ecoline e giz de cera) sobre papel archés canson (300g) e digitalizada 
no PVC, 48 cm x 23 cm, acervo Fúlvia Gonçalves.
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Mesmo trabalhando com cores suaves, o predomínio dos vermelhos em tons pálidos e 
vermelhos rosados, o tom geral de suas pinturas é luminoso. As formas e as cores mostram 
diretamente, outra forma de se buscar a essência das coisas por trás das aparências, revelan-
do sua necessidade interior (princípio tratado por Kandisky).

Série Digigravuras, 2011, técnica mista (ecoline e giz de cera) sobre papel 
archés canson (300g) e digitalizada no PVC, 48 cm x 23 cm, acervo Fúlvia 
Gonçalves.

Mesmo aposentanda, Fúlvia contina pintando e é ativa na vida cultural de Campinas. É 
membro da Academia de Letras e Artes da cidade, ocupando a cadeira 24 e tem atuado por 
mais de uma década como voluntária do Instituto Popular Humberto de Campos, que se 
caracteriza como uma entidade filantrópica do departamento de assistência social do 
Centro Allan Kardec, que ajuda crianças de quatro a dez anos com atividades extracurricula-
res. Nessa instituição, lecionava artes plásticas aos alunos, e os acompanhava a visitas cultu-

rais. Militante na defesa da arte-educação, sempre destacou a importância da inserção da 
educação artística e da iniciação cultural no cotidiano desde a infância. Para ela, a arte é 
“uma posição muito interessante do processamento de informação das crianças, conseguin-
do integrar conscientiza-
ção ambiental e arte”. 

Mas, sua atividade 
principal e essencial 
sempre foi e ainda é a 
pintura. Seu trabalho 
mais recente foi a expo-
sição “Sementes e eterni-
dade”, composta por 30 
obras, exposta até dia 30 
de março de 2014, na 
Galeria da PUC, em Cam-
pinas. Sobre esta mostra 
Paulo Cheida escreveu 
que ela “é uma artista 
com produção intensa, 
tendo feito pinturas, 
aquarelas, painéis em 
grandes dimensões 
como os que constam 
nos prédios do Centro 
de Atenção à Saúde da 
Mulher (Caism) na 
Unicamp”.
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Mesmo aposentanda, Fúlvia contina pintando e é ativa na vida cultural de Campinas. É 
membro da Academia de Letras e Artes da cidade, ocupando a cadeira 24 e tem atuado por 
mais de uma década como voluntária do Instituto Popular Humberto de Campos, que se 
caracteriza como uma entidade filantrópica do departamento de assistência social do 
Centro Allan Kardec, que ajuda crianças de quatro a dez anos com atividades extracurricula-
res. Nessa instituição, lecionava artes plásticas aos alunos, e os acompanhava a visitas cultu-

rais. Militante na defesa da arte-educação, sempre destacou a importância da inserção da 
educação artística e da iniciação cultural no cotidiano desde a infância. Para ela, a arte é 
“uma posição muito interessante do processamento de informação das crianças, conseguin-
do integrar conscientiza-
ção ambiental e arte”. 

Mas, sua atividade 
principal e essencial 
sempre foi e ainda é a 
pintura. Seu trabalho 
mais recente foi a expo-
sição “Sementes e eterni-
dade”, composta por 30 
obras, exposta até dia 30 
de março de 2014, na 
Galeria da PUC, em Cam-
pinas. Sobre esta mostra 
Paulo Cheida escreveu 
que ela “é uma artista 
com produção intensa, 
tendo feito pinturas, 
aquarelas, painéis em 
grandes dimensões 
como os que constam 
nos prédios do Centro 
de Atenção à Saúde da 
Mulher (Caism) na 
Unicamp”.

Folder de divulgação da Exposição. Acervo documental da artista.
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Enfrentando há anos as sequelas de uma doença visual  , Fúlvia instalou em seu ateliê 
uma luminosidade especial, com a luz direcionada a partir da esquerda, o que lhe tem 
permitido a continuidade das suas atividades. Mesmo com as limitações da visão e da idade, 
ela continua ativa.

Trabalho na prancheta, sem buscar os detalhes como há alguns anos, e 
também porque não estou mais em idade de subir em andaimes para 
pintar painéis ou quadros de dois ou três metros. Trabalho em superfí-
cies pequenas e, se quero algo maior, vou fazendo por partes e emen-
dando. A visão sempre faz falta, mas me conformo e fico feliz com o que 
sai de dentro de mim. Devo respeitar os limites.

Fúlvia, que aos três anos de idade pintava na rua, nunca parou. Movida por uma inquie-
tude, a artista segue experimentando materiais e criando técnicas, revendo estilos e se apri-
morando sempre. Transforma uma arte em muitas outras artes. Do total ela faz recortes, e o 
inteiro divide em novas formas. 

O Projeto Biografia, modestamente se propõe ao registro de uma época e o faz com 
foco na produção artística de Fúlvia Gonçalves, que muito envaideceu essas escritoras ao 
disponibilizar para exposição em páginas impressas, obras inéditas. A coleção Humanidade 
II é uma série de 40 obras recentes (2013) da artista, que ora divulgamos, por meio de um 
conjunto de 20 obras escolhidas dentro desse precioso acervo, por sua ex-aluna e professo-
ra de História da Arte, Maria de Fatima da Silva Costa Garcia Mattos. São originais em lápis 
carbon e cartoon pencils sobre papel canson, medindo 42 cm por 30 cm, que estão de posse 
da artista.

Como coleção, o que pressupõe uma série desenvolvida em tempo determinado - 
começo, meio e fim - o seu caráter de nucleação de um pensamento por imagens não nos 
permite a leitura das obras uma a uma, mediante critérios de análise da forma. 

Optamos, pois, trilhar sob o conselho de Ítalo Calvino , que ao tratar sobre o papel da 
leitura da imagem, enfatiza a importância do receptor. Para nós, você, leitor deste livro, é o 
observador atento das pinturas da artista plástica. É justamente esse contato com a 
imagem, o caminho pelo qual o sujeito/observador penetra na sua capacidade de “ver por 
meio dos caminhos da visibilidade ,” já que a pintura só pode ser vista com e pelo adestra-
mento no mundo que nos faz ver, cuja primeira condição é sempre olhá-la de novo, e mais 
outra vez, considerando “que a pintura é o início e o fim da trajetória do sentido [...] o início 
e o fim de seu próprio tornar-se visível e o que ela nos faz ver é nada além do que nela está 
inscrito . “Assim é que, atribuímos sentido ao que vemos/observamos, um exercício que nos 
leva a interagir com o que é visto, procurando o melhor ângulo do olhar para enfim ver, o 
que a pintura declara.
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Capa de catálogo de 
trabalhos . Acervo 
documental da artista.
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Enfrentando há anos as sequelas de uma doença visual  , Fúlvia instalou em seu ateliê 
uma luminosidade especial, com a luz direcionada a partir da esquerda, o que lhe tem 
permitido a continuidade das suas atividades. Mesmo com as limitações da visão e da idade, 
ela continua ativa.

Trabalho na prancheta, sem buscar os detalhes como há alguns anos, e 
também porque não estou mais em idade de subir em andaimes para 
pintar painéis ou quadros de dois ou três metros. Trabalho em superfí-
cies pequenas e, se quero algo maior, vou fazendo por partes e emen-
dando. A visão sempre faz falta, mas me conformo e fico feliz com o que 
sai de dentro de mim. Devo respeitar os limites.

Fúlvia, que aos três anos de idade pintava na rua, nunca parou. Movida por uma inquie-
tude, a artista segue experimentando materiais e criando técnicas, revendo estilos e se apri-
morando sempre. Transforma uma arte em muitas outras artes. Do total ela faz recortes, e o 
inteiro divide em novas formas. 

O Projeto Biografia, modestamente se propõe ao registro de uma época e o faz com 
foco na produção artística de Fúlvia Gonçalves, que muito envaideceu essas escritoras ao 
disponibilizar para exposição em páginas impressas, obras inéditas. A coleção Humanidade 
II é uma série de 40 obras recentes (2013) da artista, que ora divulgamos, por meio de um 
conjunto de 20 obras escolhidas dentro desse precioso acervo, por sua ex-aluna e professo-
ra de História da Arte, Maria de Fatima da Silva Costa Garcia Mattos. São originais em lápis 
carbon e cartoon pencils sobre papel canson, medindo 42 cm por 30 cm, que estão de posse 
da artista.

Como coleção, o que pressupõe uma série desenvolvida em tempo determinado - 
começo, meio e fim - o seu caráter de nucleação de um pensamento por imagens não nos 
permite a leitura das obras uma a uma, mediante critérios de análise da forma. 

Optamos, pois, trilhar sob o conselho de Ítalo Calvino , que ao tratar sobre o papel da 
leitura da imagem, enfatiza a importância do receptor. Para nós, você, leitor deste livro, é o 
observador atento das pinturas da artista plástica. É justamente esse contato com a 
imagem, o caminho pelo qual o sujeito/observador penetra na sua capacidade de “ver por 
meio dos caminhos da visibilidade ,” já que a pintura só pode ser vista com e pelo adestra-
mento no mundo que nos faz ver, cuja primeira condição é sempre olhá-la de novo, e mais 
outra vez, considerando “que a pintura é o início e o fim da trajetória do sentido [...] o início 
e o fim de seu próprio tornar-se visível e o que ela nos faz ver é nada além do que nela está 
inscrito . “Assim é que, atribuímos sentido ao que vemos/observamos, um exercício que nos 
leva a interagir com o que é visto, procurando o melhor ângulo do olhar para enfim ver, o 
que a pintura declara.
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Obras inéditas

O caminho se faz pelo 
desejo do caminhante. O 
desenho como base e a intui-
ção como caminho. O olhar 
que busca a compreensão é o 
mesmo que, cerrado, sonha 
feliz!

Série Humanidade II
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Nos traços que 
demarcam o sentido da 
obra, verticais e horizon-
tais, que indicam o 
espaço que contém o 
tema, a linha curva e 
sinuosa une as figuras. 
Porque a sinuosidade 
nos remete ao sentimen-
to, à emoção, à curva e 
contra curva na pintura. 
Exatamente porque o 
sentimento não é está-
vel, linear, é sinuoso por 
que vibra quando acon-
tece, descontrai o eixo, 
deixa de ser linear para 
ser pleno.
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As três linhas que 
dividem a obra, duas 
na vertical e uma na 
horizontal, enqua-
dram os dois rostos 
onde se percebe, pelo 
traço fino que liga 
verticalmente os dois 
perfis, a afinidade e a 
familiaridade desses-
traços presentes na 
obra. A delimitação 
dos rostos ao centro é 
feita pelos limites da 
cor por duas laterais, 
marrom e rosa antigo.



42

Sob o perfil com as 
mesmas cores, marrom e 
rosa antigo, os rostos 
aparecem e agora são 
três. Porém, os dois em 
primeiro plano são 
evidenciados pela ligação 
do traço fino vertical que 
os liga e separa da visão 
do rosto (olho) que por 
trás, tudo vê.  A ternura 
da afinidade, da ligação, 
está no rosa, feminino e 
infantil.
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As obras de Fúlvia 
se encontram na inter-
secção das suas formas 
de ver e olhar. É do seu 
olhar de dentro para 
fora, com consciência 
aguda, no dizer de 
Ítalo Calvino, um olhar 
inteiro, integrador, que 
a artista expõe nas 
obras desta coleção 
Humanidade II, um 
olhar de mundo, da 
sua atualidade no 
mundo, que vai domi-
nar a sensibilidade do 
observador na relação 
de apreciação e com-
preensão do que vê. 
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Na medida em que 
vamos visitando o conjunto, 
percebemos que a obra de 
arte se impõe ao olhar de 
quem vê, de modo que esse 
olhar percorre na totalidade 
do quadro, de forma curio-
sa, a construção do sentido 
que religa sentimento e 
razão, que faz com que o 
sujeito seja o protagonista 
de uma nova experiência 
estética.
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A relação figura e 
fundo é plena e total. 
Observamos, assim, que 
esses elementos formantes 
de plano, linha e cor, são 
balizadores na topologia 
da obra de Fúlvia Gon-
çalves.



Nesse tempo de 
observação e reflexão, 
que produz a multipli-
cidade dos sentidos, o 
tempo do pensamento 
poético, o tempo da 
criação e da reflexão, é 
que se estabelece a 
linha que une os perso-
nagens no conjunto da 
obra.
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As figuras se cons-
troem, a partir das linhas 
verticais e horizontais 
que as situam na obra 
construindo referências 
pelas interações que 
produzem sentido. 
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A ausência de 
cores vibrantes, pon-
tuada somente por 
um buquê (quem 
sabe!) de rosas verme-
lhas, que alegra quem 
não espera, apresen-
ta-se claramente ao 
observador, harmoni-
zada pelo contraste 
entre desenho e cor.
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Observe que inde-
pendente do formato 
que o lugar anuncia, a 
proposição da figura se 
completa pela cor. A 
sensação visual é refor-
çada por um movimen-
to interno da pintura 
que resguarda os perso-
nagens deixando à 
mostra o fundo da tela. 
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Neste caso, o desenho 
do espaço é delimitado por 
duas linhas diagonais que 
demarcam a ação pictórica 
da artista reforçando o que 
anteriormente mostramos. 
Linhas e cores como 
elementos formantes no 
quadro, exibidos na sobre-
posição cromática de tons, 
porém, marcados por uma 
pincelada que não se altera. 
O traço da artista.
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As obras de Fúlvia 
não foram numeradas na 
coleção. Esse olhar orga-
nizador da sequência de 
entendimento e leitura 
das obras foi proposto 
pela historiadora da arte, 
que conduz a leitura No 
entanto, em toda a Histó-
ria da Arte, a vontade 
deliberada do artista em 
revelar-se ou ocultar-se 
aparece na pintura por 
meio das suas escolhas 
de luz, harmonia de cores 
e linhas, técnica e a 
articulação de cada parte 
com o todo.
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Aqui, também, 
percebemos com 
clareza, a necessidade 
da continuidade da 
ideia em ação na 
pintura. As figuras 
mesmo que salteadas 
no conjunto da obra 
buscam o seu lugar de 
situação ou/e exposi-
ção. As obras não são 
filhos soltos ao ar, no 
pensamento da artis-
ta. Da mesma forma 
que o nosso, um olhar 
sensível, “pensante”, a 
artista é capaz de 
organizar num átimo 
de tempo em que se 
processa a criação, a 
visualidade e a visibili-
dade que em si a obra 
de arte carrega.
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A repetição da 
paleta tonal da artista 
valoriza o conjunto da 
obra. Não é feita de 
uma ampla gama de 
cores, mas, de tons 
harmônicos essenciais 
entre si. A figura femi-
nina cresce interior-
mente na medida em 
que se expõe como 
personagem, contudo, 
permanece contida 
dentro do espaço que 
lhe é reservado. O 
plano demarca o 
espaço de cada uma.
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A abertura da janela 
(em qualquer uma das 
duas obras) é providen-
cial. O olhar de Fúlvia 
pela janela. 

Se em uma, abre a 
possibilidade de alçar 
vôo e o movimento da 
figura no quadro respon-
de que não, na outra, a 
figura feminina altiva 
espreita a vida como 
convite e certeza de que 
há futuro do lado de 
fora.
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Nestas próximas 
obras, o suporte vertical 
no qual a figura se 
ampara nos remete a 
verticalidade do homem, 
evocado na pintura cristã 
pelo peixe e na arquitetu-
ra, pelas catedrais. O 
sentido é, pois, o da 
simultaneidade da espi-
ritualidade e da raciona-
lidade como uma 
demanda do humano 
em busca do equilíbrio 
no mundo.



56

Ambas as figuras 
estão delimitadas em cada 
obra, por duas paralelas 
horizontais que se alter-
nam no quadro, uma ao 
alto e outra abaixo, centra-
lizando a figura e a temáti-
ca propostas.
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Os planos de 
exposição das figuras, 
nestas duas últimas 
obras, marcadas pela 
disposição da figura 
em relação ao fundo, 
alteram os ritmos 
visuais.

Neste percurso de 
leitura e análise, cons-
truído por um olhar 
voltado sobre a cor, a 
linha e o plano (pon-
tos que referenciam a 
teoria de Kandinsky) 
em que estão estabe-
lecidas as obras, os 
ritmos visuais são 
encontrados a partir 
de uma dinâmica na 
qual as tensões das 
figuras estão conecta-
das ao plano.
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Ambas as obras 
trazem a marca da geome-
tria do retângulo, que traz 
ao centro a problemática 
em questão. O homem, 
como ser social. A tensão 
existente entre as figuras é 
pautada no fato que nós 
humanos, somos prisio-
neiros de nós mesmos. No 
fundo da perspectiva da 
caixa, também se esconde 
uma prisão hipotética, 
onde se cruzam as nossas 
mais fortes aspirações e a 
fonte dos nossos eternos 
desejos. 



Perguntas e respostas do homem permeiam a busca do seu significado nessa existência. 
E a arte oferece o lugar para essa reflexão, por meio da pintura. Ambas as obras são delimita-
das por paralelas horizontais que centralizam o homem, um que para vencer seus limites 
deverá passar pelo arame farpado e o outro, que da mesma forma, deverá ultrapassar as 
grades. Extrapolar os limites de cada um, que ao seu modo e da sua forma, nas obras, traz 
nos olhos a fonte da preocupação, do entendimento pelo silêncio, perquirindo maiores 
saberes para a compreensão da humanidade e de si mesmos, autores da própria história que 
somos. 

A série Humanidade II, pelo seu expressivo conjunto, torna-se um presente na contem-
poraneidade para o estímulo e a reflexão de um viver especial e único, porque é particular, e 
abre novas possibilidades de ver a pintura, de exercitar a sensibilidade do olhar na constru-
ção de outra inteligibilidade de mundo por meio da arte.
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Obra reproduzida em estilo  vitral pela artista Yolanda Castel e 
instalada, em 2013, no hall da FAAP de Ribeirão Preto.

Fúlvia Gonçalves. S/título. Pintura em técnica mista sobre papel canson. 2013.
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A própria artista Fúlvia Gonçalves escolheu a obra para compor o Vitral da FAAP.
A abertura da janela em busca da visão do horizonte, a abertura dos olhos na amplitude 

da visão que esboça o olhar humano nesta obra, como uma “janela aberta para o mundo” 
como disse o renascentista Leon Batista Alberti.

O mundo que se descortina ao ampliar da visão humana, de que nos fala esta obra, é 
marcado por uma perspectiva especial e luminosa que se abre no canto inferior direito, por 
meio de cores solares que se contrapõem a última luminosidade da noite. Curioso que essa 
amplitude de visão nos é dada apenas por uma fresta, marcada por duras linhas verticais em 
azul e preto, no centro de um círculo que na simbologia das formas é associado a ambos 
serem considerados como sinais supremos de perfeição, plenitude, energia do ser comple-
to. O ponto e o círculo são as origens do universo, ao mesmo tempo em que simbolizam o 
movimento cíclico dos planetas e especialmente, o da Terra. O tempo circular e cíclico da 
tradição e da antiguidade que se opõe ao tempo linear da modernidade.

Ao fundo, o monte sobe aos céus, no sentido da apologia sobre o humano que se 
resume no caminho do aperfeiçoamento, da perfeição que está no Uno, e o Uno é Deus.
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Algumas considerações 

Ao final desta narrativa, a certeza de que Fúlvia Gonçalves dedica a vida à arte. Sua obra 
eterniza-se em murais, telas, gravuras e ilustrações. Sua força, que vem da arte, influenciou 
alunos, criou amantes e formou público. Sua história deixou de ser só sua para ser de todos 
os que se relacionam com o universo cultural. 

Ao dedicar à artista este livro e instalar uma de suas obras no vitral da FAAP - Fundação 
Armando Alvares Penteado, em Ribeirão Preto, o IPCCIC - Instituto Paulista de Cidades Criati-
vas e Identidades Culturais, avança em sua proposta de difundir a produção artística dos 
ícones do interior paulista.

A Coleção Biografias é uma proposta abrangente e foi especialmente criada para enalte-
cer personalidades que mereçam ter suas histórias registradas e divulgadas.

O projeto não estabelece cronograma, nem relação prévia de biografados. Suas edições 
estão relacionadas às pesquisas do Instituto e devem cumprir a função de propagar as refe-
rências culturais de uma localidade.  
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