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Resumo 

 

Este trabalho de pesquisa de doutorado trata de um estudo dos 

textos críticos de Pietro Maria Bardi sobre as exposições de 

design que ocorreram no MASP, Museu de Arte de São Paulo 

Assis Chateaubriand, no período em que foi diretor. O trabalho 

foi realizado a partir dos arquivos das exposições e serviram 

como fonte jornais, revistas, livros e catálogos. A pesquisa tem 

buscado entender a importância de Bardi e sua concepção 

vanguardista acerca do design no Brasil. O trabalho pretende 

também rever, através dos discursos de Bardi, as questões sobre 

arte, artesanato e design e como estas conexões foram por ele 

articuladas nas mostras do museu e em seus ensaios. 

 

Palavras chave: Arquivo, Design, Museu, Pietro Maria Bardi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

This doctoral research project is a study of the critical texts of 

Pietro Maria Bardi on design exhibitions that took place at 

MASP, Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, the 

period in which he was director. The study was conducted from 

exhibition files and they have served as a source : newspapers, 

magazines, books and catalogs. The research has sought to 

understand the importance of Bardi and his avant-garde 

conception of design in Brazil. The work also intends to review, 

through the speeches of Bardi, questions about art, craft and 

design and how these connections have been articulated by him 

in museum shows and their rehearsals. 

 

Keywords: Archive, Design, Museum, Pietro Maria Bardi 
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1 Introdução 

 

Quando Pietro Maria Bardi chegou ao Brasil a convite de Assis 

Chateaubraind  em 1946, a ideia principal era a de criar não 

exatamente um museu como ele acabou criando, mas sim  uma 

entidade voltada para a difusão dos novos problemas das artes. 

Neste período, São Paulo apresentava um interesse industrial e 

social e, por conseguinte, criou-se  o MASP, que se tornaria não 

somente  uma Pinacoteca, mas também a escola do MASP. 

Dentre as propostas nasceu o IAC - Instituto de Arte 

Contemporânea - idealizado e coordenado por Bardi e pela 

arquiteta Lina Bo Bardi.   

A partir deste momento Bardi começou sua excursão ao 

Território do Design, trazendo ao Brasil, por meio das exposições 

oferecidas pelo MASP, de 1951 a 1991, nomes como Max Bill e 

Le Corbusier, e temas como “A Moda no MASP”, “a Vitrine das 

Formas” e “A arte e o design contemporâneo da Cranbrook no 

MASP”, entre tantas outras. Todas as exposições eram sempre 

muito didáticas, propunham a profusão e a inclusão de ideias, 

traziam sempre à tona o papel legitimador do museu no campo 

do design e propunham reflexões sobre arte e design. 
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Objetivos 

Esta tese objetiva reunir e analisar os textos críticos e as 

curadorias realizadas por Pietro Maria Bardi no MASP, no 

período de 1951 a 1991; buscar a relevância dos textos para a 

construção da História do Design no Brasil, bem como salientar 

o conhecimento multidisciplinar de Bardi, muitas vezes 

compartilhado com a arquiteta Lina Bo Bardi. 

A partir da pesquisa dos documentos abordaremos as curadorias 

de Bardi sobre arte, artesanato e design, que possam servir no 

futuro como temas recorrentes  para um melhor 

desenvolvimento do design. 

 

Hipótese 

 

Se nos textos e curadorias de Pietro Maria Bardi encontramos 

diálogos entre arte, artesanato e design, verificaremos como seu 

olhar crítico, seus textos, artigos e exposições sob sua curadoria  

foram, em sua época, dispositivos de conhecimento, então 

observaremos que Bardi possuía um olhar contemporâneo e que 

hoje, percorrendo os arquivos desta produção, poderemos, a 

partir desta análise, contribuir para divulgar aquele que 

entendia, difundia e investia na arte e no design no Brasil. 
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Justificativa 

 

Este trabalho justifica-se pela necessidade de se pesquisar e 

ampliar a história do design no Brasil, discutir as curadorias de 

design e dar os devidos créditos curatoriais a Pietro Maria Bardi. 

O resultado do registro destes arquivos, inclusive na produção 

de uma linha do tempo sobre as curadorias de design, servirá 

como fonte de referência e como uma importante contribuição 

para o mundo acadêmico  sob o ponto de vista da curadoria em 

museus, das coleções de design, dos arquivos de design e abre 

as portas para as discussões sobre os  arquivos como memória. 

 

Referencial Teórico 

 

Para o desenvolvimento da tese optamos por publicações de 

teóricos como Jacques Derrida que apresentou o conceito de  

“Mal de Arquivo”, sobretudo para entendermos o arquivo como 

fonte de pesquisa e de interpretação dos textos selecionados, 

propondo, assim, interlocuções com teóricos do design. 

Objetivando revelar o papel vanguardista de Bardi ao iniciar os 

debates no Brasil, país ainda desguarnecido das concepções e 

definições do design, escolhemos trabalhar o conceito sobre 

contemporâneo sob o ponto de vista de Giorgio Agambem.  
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Entre outros teóricos ressaltamos as ideias de intelectuais e 

curadores como Aby Warburg, André Malraux, Alfred Barr 

(diretor e curador do MoMA), cujos princípios curatoriais e 

discursivos se assemelham às propostas de Bardi, dentro das 

exposições de design no MASP. 

 

Metodologia 

 

A metodologia adotada para a realização foi a investigação dos 

textos presentes em revistas, jornais e catálogos. Os textos 

foram organizados e coletados na Biblioteca e Centro de 

Documentação do MASP - Museu de Arte de São Paulo Assis 

Chateaubriand, nos arquivos do MOMA- Museum of Modern Art, 

New York, e na Biblioteca da FAAP - Fundação Armando Alvares 

Penteado. Foram realizadas também consultas online aos jornais 

O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo e à Revista Veja São 

Paulo. Criou-se então, um arquivo de informações sobre cada 

uma das exposições de design que tiveram uma análise direta de 

P.M.Bardi. 

Na sequência apresentamos os textos explicativos dos capítulos 

da pesquisa descrevendo os conceitos e procedimentos teóricos 

adotados. 
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O Capítulo 1, “O mal de arquivo”, discute e interpreta a formação 

do arquivo segundo o conceito de Jacques Derrida, e observa os 

caminhos para fazer emergir dele a história do design contada e 

articulada por Bardi. É relatado ainda neste capítulo o processo 

de seleção e a descrição do material pesquisado. 

 

O capítulo 2, “A formação do Design”, apresenta uma breve 

história do design a datar de William Morris, chegando aos 

primórdios no Brasil como Art Nouveau e Art Deco. Percorre, 

também, a modernização introduzida por Juscelino Kubitschek, 

a criação do IAC – Instituto de Arte Contemporânea, no MASP, 

Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand em 1951 e, 

como fruto da escola, as consequências do design moderno com 

a presença de Max Bill e Tomas ou Maldonado. Diante dessa 

modernidade, surge a necessidade da apresentação dos 

discursos exibidos no MOMA – Museu de Arte Moderna de New 

York, com suas primeiras exposições de design, como a 

“Machine Age”, a “Bauhaus” e a “Organic design” e como as 

exposições passam a ser recorrentes e trazem à tona a discussão 

do papel do design nos museus de arte. 

 

O capítulo 3, “Compreendendo os arquivos de Bardi”, apresenta 

P.M.Bardi, sua chegada ao Brasil, suas ações dentro do MASP, 

sua preocupação com a arte, o artesanato e a indústria, suas 

propostas de exposições e seu olhar contemporâneo, sobretudo 

no que se refere ao design. 

 

O capítulo 4, “Conhecimento enciclopédico acerca do design”, 

traz consigo os textos sobre design escritos por Bardi nas 

Revistas: Senhor, Isto é Senhor, Mirante das Artes e Vogue Arte. 
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Estes ensaios carregam as reflexões de Bardi, seus anseios com 

relação à industrialização e à modernização da cidade de São 

Paulo, suas críticas e relatos sobre a institucionalização do design 

no Brasil. 

 

O capítulo 5, ”Arquivos das Exposições de Design – Textos 

Curatoriais”, apresenta prefácios, introduções e muitas vezes 

pesquisas completas que resultaram em catálogos onde Bardi 

justificou o conceito histórico e curatorial das exposições que 

estavam sendo apresentadas no MASP - Museu de Arte de São 

Paulo Assis Chateaubriand. Foram selecionadas 16 exposições 

pensadas por ele, especificamente sobre design. Nestes artigos 

foram apresentados os primeiros designers brasileiros, além de 

temas polêmicos como a história em quadrinhos, a tipografia, o 

artesanato, o design e o kitsch, ressaltando assim o pluralismo 

do design dentro de um museu de arte, que para Bardi, deveria 

ser um museu sem limites em suas mostras e discursos. 

Esta leitura pretenderá configurar-se como uma contribuição 

valiosa, porém, ainda inicial, da importância vanguardista e 

contemporânea de Pietro Maria Bardi na formação do design no 

Brasil, principalmente pela compreensão de que o leque da arte 

era bastante abrangente e não apenas uma pintura de cavalete.  
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1. O “Mal de arquivo” 

O aparecimento dos arquivos remonta à Antiguidade e todas as 

monarquias no Oriente Próximo dispunham de arquivos 

organizados, correspondências diplomáticas, relatórios 

administrativos, contratos, despesas, etc. Da mesma forma a 

Antiguidade Clássica – Grécia e Roma – deixou-nos arquivos 

inteiros originados por administrações locais e estes são 

constituídos por documentos legislativos, comerciais, religiosos 

etc. A palavra archeion, que originalmente referia-se aos 

edifícios onde se reuniam os magistrados, passou a designar 

também o conjunto de documento por eles produzidos e 

utilizados. (Bellotto, 2014, 71) 

No ano de 2001, o filósofo francês Jacques Derrida publicou a 

obra Mal de Arquivo: uma impressão freudiana, trazendo à tona 

a discussão sobre “arquivo”. Para ele os desastres que marcaram 

o fim do milênio foram chamados de “arquivos do mal”, pois 

foram dissimulados ou destruídos, interditados ou desviados 

(como, por exemplo, os arquivos dos Nazistas) e foram abertos 

a possibilidades imprevisíveis, a diferentes interpretações ou, 

ainda, aqueles que levaram décadas e até séculos para serem 

descobertos. 

Derrida diferenciou arquivo daquilo que frequentemente 

reduzimos à experiência da memória e do retorno à origem, 

remetemos ao arcaico e ao arqueológico e à lembrança ou à 

escavação. Seria a impressão enquanto escrita, marca grafada, a 

impressão de um texto, e a interpretação do texto (Derrida, 

2001, p. 7-8). Um arquivo não pode ser reduzido nem à memória, 

nem a um lote documental cristalizado, não é apenas uma 

referência temporal, mas é a impressão enquanto escritura. O 

arquivo não é apenas a memória que registra um começo e data 
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uma história, não é um lote de documentos ordenados, 

arquivados e organizados em instituições. O arquivo, para 

Derrida, é a pulsão da morte, é a perturbação daqueles que 

estão engendrados na trama arquivística. É correr atrás do 

arquivo, interminavelmente procurá-lo onde ele se esconde. 

Para Derrida os arcontes não somente eram responsáveis pela 

segurança física do material, como também detinham o poder 

de interpretá-los. (Derrida, 2001, p. 12). 

O trabalho com o arquivo constitui, assim, um jogo de 

aproximações, o sentido e a verdade, a paixão deve ser 

questionada o tempo todo para que haja um sentido, é 

necessário ser contextualizada, e com a paixão e a razão é o 

suficiente para descrever uma história.  Os arcontes não devem 

apenas executar o trabalho com paixão, mas ao localizar os 

documentos dentro da história é possível que a razão se faça 

presente. Os arquivos são observatórios sociais muitas vezes 

tranquilos e muitas vezes agitados, questionadores e polêmicos. 

Propõe-se, como um verdadeiro quebra-cabeças, que eles 

podem ser reconstituídos formando dúvidas e, muitas vezes, 

novas reflexões sobre um tempo passado. 

Para entender os arquivos é necessária a presença de alguém 

que selecione as informações, que as classifique e as 

contextualize, que as organize, que relacione e inter-relacione os 

acontecimentos; caso contrário, serão apenas documentos 

mortos, sem vida, sem ação e sem contribuição para a história. 

Entre os possíveis males do arquivo o primeiro seria o fato de 

não termos um conceito ao qual podemos associar a palavra 

“arquivo”. O “mal de arquivo” seria uma noção vaga sobre a qual 

fica apenas uma impressão instável. Os arquivos são muitas 

vezes criados por organizações e instituições, ou mesmo por 

grupos e indivíduos; normalmente é um sistema ordenado de 
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documentos, entendido como um mero depósito, um depósito 

inerte.  Dessa maneira, Derrida entende o arquivo como o 

dispositivo incompleto e sempre aberto a novas e constantes re-

escrituras. 

Ao percorrer parte dos arquivos dos textos curatoriais de Bardi 

é bastante evidente que este curador, colecionador, marchand 

ou mesmo connaisseur possuía a ajuda de alguém que 

classificava e organizava o material necessário para que ele 

pensasse e escrevesse seus textos. 

Ao passar pelos arquivos fazemos emergir deles a história, pois 

o documento por si só não o faria. Portanto, cabe a esta pesquisa 

sobre os arquivos dos textos curatoriais de Bardi, reelaborar as 

relações entre o passado e o presente. As exposições também 

são decorrentes dos arquivos e são, sem dúvida, a consciência 

de uma época e de um meio assim como elas representam a 

construção plausível da história a partir de exigências científicas. 

A partir dos arquivos podemos entender as construções 

simbólicas e intelectuais do passado. 

De acordo com a historiadora Arlette Farge, em seu livro “O 

sabor do arquivo”, o uso do arquivo e sua relação com a escrita 

da história: 

Não se ressuscitam vidas encalhadas em um 
arquivo. Isso não é motivo para deixá-las 
morrer uma segunda vez.  O espaço é estreito 
para elaborar uma narrativa que não as anule 
nem as dissolva, que as mantenha disponíveis 
para que um dia, e em outro lugar, outro 
relato seja feito de sua enigmática presença. 
(Farge, pg. 117: 2009) 
 

Assim, ressuscitamos alguns textos produzidos por Bardi 

referentes às exposições de design no MASP nos variados 

arquivos de revistas, jornais e catálogos. Os arquivos constituem 

fontes de informação.  
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Na medida em que os arquivos dos textos de Bardi vão sendo 

decifrados ou revisitados, será possível a formação de uma 

história do design mais ampla e com considerações acerca do 

início de sua formação, delineando assim a identidade cultural 

do design brasileiro, a partir do perscrutar dos arquivos. 

Para Ana Maria de Almeida Camargo, professora do 

departamento de História da Faculdade de Filosofia Letras 

Ciências e História da USP: 

Valendo-se de suportes variados, os 
documentos escritos passaram a mediar toda 
e qualquer atividade, em especial aquelas que 
engendram compromissos, obrigações e 
direitos, servindo-lhes de prova. Instrumentos 
e produtos das ações de indivíduos e 
instituições, esses documentos continuam a 
representá-las mesmo quando as razões, os 
agentes e os organismos responsáveis por sua 
criação se transformaram ou deixaram de 
existir. Daí sua importância e daí também a 
série de procedimentos a que estão sujeitos 
para que sua principal qualidade – o efeito 
probatório – não se perca. (Camargo, in 
Magalhães: 2010, p. 22) 
 

Derrida (2001, p. 13) deixa claro, porém, que o arquivo não 

requer somente um suporte estável e a disposição de uma 

autoridade, mas que é necessário um poder arcôntico, que 

concentra as funções de unificação, reconhecimento e 

catalogação que caminhe com o poder de consignação, ou seja, 

o ato de consignar, de reunir signos. Assim, em um arquivo deve 

haver a heterogeneidade e o segredo. O princípio arcôntico do 

arquivo é também o de consignar, isto é, de reunir. 

Portanto, selecionamos aqui uma parcela dos textos escritos por 

P. M. Bardi que trazem, em seu corpo teórico, apreciações no 

campo da arte, do artesanato e do design. Ao analisarmos esse 

arquivo de textos julgamos haver uma tentativa de perceber 

semelhanças entre o passado e o presente graças a elos 
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associativos e similares capazes de modificar e transformar os 

dois tempos (Sedlmayer, 2012, p.81). Desse modo, para a 

formação do design no Brasil, estes arquivos contribuem com 

histórias desconhecidas. Assim, ao mesmo tempo em que estes 

recortes de jornais, revistas e catálogos são coisas do passado, 

este mesmo material deve pôr em questão a chegado do futuro. 

(Derrida, 2001, p.48) 

Dessa maneira o arquivo não é uma questão do passado, trata-

se do futuro, a própria questão do futuro, a questão de uma 

resposta, de uma promessa e de uma responsabilidade para o 

amanhã (Derrida, 2001, p. 50). Quando  analisamos todo o 

material arquivado das exposições de design do MASP, 

buscamos respostas sobre o que entendemos hoje como uma 

produção cujo berço está na produção artesanal, como é o caso 

da exposição “A Mão do povo brasileiro” realizada em 1969, na 

nova sede do MASP na Avenida Paulista, que proporcionou uma 

síntese da arte popular brasileira através de todas as regiões 

salientando, no contexto, a importância do Nordeste e 

oferecendo uma contribuição significativa para uma nova 

consideração da história da arte no Brasil. (Migliacio, 2012, 

p.10). Desta maneira, buscamos o arquivo para propor novos 

caminhos para o design. 

No arquivo, os documentos nos permitem articulações que 

podem ser feitas por pactos e recombinações diversas, pode 

ligar-se a qualquer outro documento sem hierarquia pré-

estabelecida. (Menezes, apud Magalhães, 2010, p.11). Dessa 

forma, trabalhamos os arquivos dos textos escritos por Bardi 

sobre design, relacionando-os com os de outros teóricos, 

curadores de design, especialistas em design e designers. 

Mapeamos os arquivos e os textos que acompanharam as 

exposições, e verificamos que surgiram novas informações, 
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novos designers, novos materiais e novos produtos. No caso dos 

arquivos de Bardi, seus textos de revistas e catálogos estão 

ligados às suas ações como diretor do MASP. 

Ressaltar a importância da pesquisa, e a importância do olhar de 

Bardi para o design brasileiro, ímpar ao lançar e promover novas 

ideias e novos modos de operação sociocultural. (Ulpiano, apud 

Magalhães, 2010, p. 20) 

Quando escrevemos um livro, por exemplo, estamos 

arquivando. Estamos deixando para a posterioridade nossas 

pesquisas ou nossas opiniões, por exemplo, assim é a proposta 

na formação e análise dos arquivos dos textos das exposições de 

design escritos por P.M.Bardi. (Derrida: 2001, p. 18-19) 

 

1.1  A descrição dos arquivos 

 

Para a elaboração do trabalho, foi primeiramente delimitado o 

tema: os textos escritos por Bardi no período em que 

permaneceu como Diretor do MASP. Todo o material analisado 

envolve o design como referência ou mesmo assunto principal. 

Abaixo descrevemos os percursos da pesquisa: 

Processo de Pesquisa Processo de Documentação 

Delimitação do tema Textos escritos por P.M.Bardi 

sobre design 

Levantamento de dados Textos de Revistas 

Textos de Jornais 

Textos de Catálogos 

Textos de Folders 

Bibliografia específica em 

design e arquivo 

Seleção dos textos Biblioteca e Centro de 
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Documentação do MASP 

Biblioteca FAAP-Fundação 

Armando Alvares Penteado 

Biblioteca Centro 

Universitário Belas Artes de 

São Paulo 

Acervos – On-line- Jornais 

 

Redação e pesquisa Análise dos textos, pesquisa 

de citações e referências de 

teóricos e acerca do design 

Quadro 1 – Disposição da pesquisa 

 

1.2  Descrição do material pesquisado: 

 

Revistas Senhor, Isto é Senhor 

 

1. ”Histórias de um namoro que deu certo”, Revista Senhor, 

número 7, outubro de 1978. 

2.”Coisas da Indústria Antiga e Moderna”, Revista Senhor 

,número 25, agosto de 1982 

3.”Pós-moderno para quê”, Revista Senhor, 1986 

4.”Uma arquitetura exemplar, bons exemplos num 

supermercado de São Paulo”, Revista Senhor, 02 de outubro de 

1985 

5.”A arte coração da indústria”, Revista Senho,r 05 de agosto de 

1986 

6.”A Redação vai ao museu – As artes do Jornal da Tarde 

expostas no MASP”, Revista Senhor, 14 de Janeiro de 1986 

7. “À flor da pele – Também no Brasil a moda já é celebrada 

como arte”, Revista Senhor, 23 de fevereiro de 1988 
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8.”Beleza transparente”, Isto é Senhor, 07 de dezembro de 

1988 

9.”A influência da Bauhaus – A famosa escola alemã marcou o 

ensino do desenho industrial brasileiro nos anos 50”, Isto é 

Senhor, 30 de novembro de 1988 

10. “Em um museu para o design”, Isto é Senhor, 29 de março 

de 1989 

11. “A arte para sentar”, Isto é Senhor , 22 de fevereiro de 1989 

12. “Metrô Trianon-MASP”, Isto é Senhor, 18 de abril de 1990 

Revista Mirante das Artes: 

1.Mirante das Artes, no. 5, setembro/outurbo de 1967 

2.Mirante das Artes, no.4, Julho/agosto de 1967 

Revista Arte Vogue 

1. Arte Vogue, no. 1, de 1977 

2. Arte Vogue, no. 2, de 1977 

Exposições: 

1. ”Le Courbusier”, MASP, 1950 

2. “Saul Steinberg “, MASP, 1952 

3. “Neutra –Residências”, MASP, 1951 

4. “Desenho Industrial da Escandinávia”, MASP, 1971 

5. “Exposição Internacional de Histórias em Quadrinhos no 

      MASP”, 1970 

6. “Mobiliário Brasileiro – Premissas e Realidade”, MASP, 1971 

7. “Exposição Push Pin Studio”, MASP, 1972 

8. “Emilie Chamie –Trabalhos Gráficos e programação visual”,  

      MASP, 1974 

9. “Bauhaus e Tempos dos Modernistas”, MASP, 1974 

10. “Exposição Fima Itália”, MASP, 1972 

11. “História da Tipografia no Brasil”, MASP, 1979 

12. “Cerâmica de Apiaí”, MASP, 1981 

13.”O Design no Brasil – História e Realidade-Centro de Laser  
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       SESC – Fábrica Pompéia-MASP, 1982 

14. “Aloísio Magalhães e o Desenho Industrial no Brasil”, MASP,  

        1983 

15. “Doação da Coleção Olney Kruse ao MASP, Kitsch –  

        Pequeno inventário de um grande mau gosto”, MASP,     

        1984 

16. ”Epópeia Editorial: Uma História da Informação e Cultura”,  

        MASP, 1987 
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2  A formação da consciência histórica   
    acerca do Design 
    Arquivos MASP-MAM-MOMA 
 

Entre os primeiros representantes do Desenho Industrial no 

mundo, encontram-se autores como John Ruskim (1819-1900), 

William Morris (1834-1896), Henry Van de Velde (1863-1957) e, 

posteriormente, os representantes da Bauhaus, destacando-se 

Walter Gropius (1883-1969) que propunha a desalienação da 

arte pelo trabalho na indústria e a desalienação do trabalho pela 

consciência criadora, por meio do processo criativo. 

No Brasil a primeira manifestação, no que diz respeito à 

valorização de produtos e produções nacionais, ocorreu em 

1861, quando Araújo Porto Alegre foi nomeado por D. Pedro II 

diretor da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, resolveu dar 

especial ênfase ao desenho de arte aplicado à indústria. Ele, 

porém, não encontrou condições entre acadêmicos para a 

realização das suas ideias. 

A pesquisadora Leticia Squeff, em sua dissertação de mestrado, 

O Brasil nas letras de um pintor: Manuel de Araújo Porto 

Alegre, conta o seguinte: 

”Aprovado, após muita resistência dos 
deputados, a 23 de setembro de 1854, o 
projeto de reforma da Academia de Belas 
Artes era bastante ambicioso. Incorporava à 
Academia o conservatório de música e criava 
um curso até então inédito, por suas 
pretensões, voltado para o ensino técnico: A 
academia de Belas Artes no desempenho do 
fim de sua instituição e no intuito de promover 
o progresso das artes no Brasil, de combater 
os erros introduzidos em matéria de gosto, de 
dar a todos os artefatos da indústria nacional 
a conveniente perfeição, e enfim, no de 
auxiliar o governo em tão importante objeto, 
empregará na proporção dos recursos que 
tiver os seguintes meios. Com estas palavras 
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Porto Alegre introduzia a questão do ensino 
técnico nos estatutos da Academia. O novo 
diretor divulgava pela primeira vez o princípio 
que iria fundamentar a reforma da Academia 
de Belas Artes em sua gestão: a formação de 
mão-de-obra para trabalhar na indústria.” 
(SQUEFF, 2000, p. 116) 

 

Em 1929 o Brasil recebeu a visita de Le Corbusier (1887-1965), 

na época conhecido como personalidade da arquitetura e do 

design mundial que, através de seus valiosos ensinamentos, 

reformulou os parâmetros da nossa estética na arte de construir. 

Le Corbusier aglutinou ao seu redor um grupo de jovens 

arquitetos brasileiros como Oscar Niemeyer, Alfonso Eduardo 

Reidy, Jorge Moreira e outros, liderados por Lucio Costa.  

Os anos 30 no Brasil foram de renovação dos arquitetos 

modernistas como Lucio Costa (1902-1998) e Gregori 

Warchavchik (1896-1972) entre outros, com grandes esforços 

para combater a ornamentação e a decoração aplicadas à 

arquitetura e aos objetos produzidos na época, na tentativa da 

ruptura com a tradição e na tentativa de implantar uma nova 

estética no país com influências que vieram de fora, como o “art-

deco” e o “futurismo”. Porém, apesar de todos os esforços para 

a implantação de uma nova linguagem estética, a ruptura com a 

tradição da forma ornamental não aconteceu antes dos anos 50, 

pois o processo de industrialização do país iniciou-se somente 

depois da segunda metade do século XX. O Brasil vivera 

intensamente o Academismo, experimentara o Art Nouveau e o 

Art Deco, este último divulgado na Pauliceia desvairada  por John 

Graz (1891-1980) e Regina Gomide Graz (1897-1973). 

Assim, logo no pós-guerra, em 1947, inaugurou-se o MASP – 

Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand. Como parceiro 



33 

 

de Chateaubriand, destacava-se o professor1 Pietro Maria Bardi, 

personagem que promoveu em torno da cultura e da arte, 

arquitetura e design, iniciativas importantes para o crescimento 

do design no país. Desta maneira, a ação cultural no país, a 

arquitetura e o desenho industrial saíram do torpor do 

comodismo e se atiraram com entusiasmo à conquista de 

soluções estéticas mais condizentes com a modernidade.  O 

primeiro passo foi dado pela arquiteta Lina Bo Bardi (1914-

1992), companheira de Pietro Maria Bardi, (1900-1999) e por 

Gian Carlo Pallanti (1906-1977), ao abrirem em São Paulo, em 

1948, o Estúdio de Arte Palma, criando a linha Bo Bardi-Pallanti, 

que era funcional, econômica e esportiva. Em 1950 em matéria 

na Revista Habitat, dirigida por Pietro e Lina Bradi, consta que o 

Studio d’Arte Palma procurou criar cadeiras e poltronas 

adaptadas ao clima da terra, eliminando estofamento exagerado 

e usando couro ou tecidos como chitas das Casas 

Pernambucanas. O Studio d’Arte Palma era composto por uma 

oficina de madeira, um artesanato, uma pequena indústria, uma 

oficina mecânica e um escritório de desenho. (Acabayaba, 1994, 

p.23) 

 O dia a dia dos brasileiros se modificou, assim, a chegada dos 

                                                           
1 Em texto da Revista Vogue Brasil Ano X No. 115, 1985, p. 117, Bardi assim 
se definiu:”Eu professor? Não sei bem por onde começar. Todavia o que me 
preme é desmentir o título que me atribuem de professor. Declarei isto 
quando um reitor da USP me convidou para fazer parte de uma banca e 
decretar um diploma, parece-me que o doutor, a um candidato. Disse-me que 
eu era professor de “clara fama” Encabuladíssimo, aceitei. Meu papel não foi 
dos piores. Tratava-se de questionar em história da arte, os colegas me 
incumbiram de indicar dez assuntos, as “pequenas teses”, uma para ser 
escolhida e discutida pelo rapaz. Relacionei dez assuntozinhos: o candidato 
viu e me declarou que se tratava de temas difíceis. Juntei mais um bem banal: 
aceitou. Curioso quando cada examinador escreveu o próprio parecer, 
descobri que os professores de verdade divagavam em longas prosas. 
Mortificado, também por ter ouvido conversas casuais, me limitei à 
aprovação em meia linha. Daquele momento em diante comecei a ter alta 
consideração pela classe dos professores, surpreendendo-me cada vez que 
me atribuem o título. 



34 

 

artistas, arquitetos e designers, o novo processo de 

industrialização, a tentativa de uma nova economia, e a euforia 

pela novidade, despertaram a necessidade de novas produções 

e de novas formas. Então, surgiu o seguimento do móvel de 

madeira no Brasil, projetado por Joaquim Tenreiro, pintor, 

desenhista, designer de móveis e um dos primeiros nomes no 

fabrico de móveis, em 1947 (Leite, 2000, p.6). Com acabamento 

apurado e extremo conhecimento da madeira brasileira, 

Joaquim Tenreiro interpretou em seus objetos a tradição e a 

cultura brasileira, que posteriormente foi muito explorada por 

Lina Bo Bardi na elaboração de suas cadeiras. Os móveis 

projetados por Tenreiro apresentavam-se além das tendências 

de padronização dos sistemas de industrialização que entravam 

no Brasil nos anos 50 e propuseram uma revolução com sua 

inventividade, e seus objetos por meio da materialidade e na 

linguagem estética. Como Tenreiro trabalhou como desenhista 

de importantes marcenarias (Figura 1) do Rio de Janeiro no 

período de 1931 a 1942, desenvolveu grande familiaridade com 

a madeira e uma linguagem bastante eclética em seu mobiliário.  

Porém, nos anos 50, seus projetos foram de encontro à 

modernização almejada por Juscelino Kubitschek, seguindo 

princípios estéticos despojados de ornamentos, com móveis 

mais funcionais e iluminados para o cotidiano das casas 

brasileiras. Essa linguagem funcional resistiu a modismos graças 

à coerência de seu trabalho, o que de certa maneira traduzia a 

modernidade, principalmente nas cidades de São Paulo e do Rio 

de Janeiro. 

Eram móveis ainda ligados a esquemas 
culturais europeus, mas com uma procura 
acentuada de materiais brasileiros. (Bardi, p. 
1971) 

 

Embora estes nomes tenham sido os pioneiros do design 

Figura 1 
Joaquim Tenreiro o Mestre 
da Madeira, Catálogo 
Pinacoteca do Estado 
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brasileiro, não havia exemplos legitimados de uma indústria 

moveleira com estrutura ou linguagem, e nem de metodologia 

no desenvolvimento do produto, permanecendo, entretanto, 

como projetos no plano artesanal, pois neste momento não 

havia ainda a formação acadêmica em design. 

O crescimento populacional urbano do eixo Rio- São Paulo e a 

expansão econômica do país a partir dos anos 50 favoreceram a 

criação de uma escola de design. Surgiram novas matérias 

primas e a necessidade de construir fábricas, escolas escritórios 

e moradias. Dentro deste contexto e no ritmo de progresso e 

inovação surgiu no MASP (Museu de Arte de São Paulo Assis 

Chateaubriand), no ano de 1951, com uma iniciativa inovadora 

na época o IAC – Instituto de Arte Contemporânea -  instituição 

pioneira no ensino regular do desenho industrial no país. 

Segundo a pesquisadora, curadora e professora de História do 

Design em seu Livro “IAC – a primeira escola de design no Brasil” 

assim define o IAC: 

O Instituto de Arte Contemporânea é uma 
iniciativa do “Museu de Arte” de São Paulo. 
Tem por objetivo incrementar o estudo e as 
pesquisas no terreno das artes aplicadas. 
Adota uma orientação nitidamente 
contemporânea. Procura orientar a produção 
Industrial, a fim de que os objetos de uso 
comum e de alcance coletivo atinjam um nível 
estético elevado e em coerência das artes 
aplicadas, para a formação de uma 
consciência clara da função social da arte. 
(Leon, p. 31, 2014) 
 

O IAC foi idealizado por Pietro Maria Bardi (1900-1999), sob a 

coordenação de Lina Bo Bardi (1914-1992) e com a participação 

dos professores Jacob Ruchti (1917-1974), Flávio Motta (1923), 

Salvador Candia (1924-1991), Roberto Sambonet (1924-1995) e 

Leopoldo Haar 1910-1954). O MASP, sob a direção de Bardi, 

enfatizava a importância de novas manifestações culturais ainda 
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não conhecidas por muitos brasileiros. Dessa forma o IAC-MASP 

fomentou discussões acerca do design, principalmente do design 

italiano, com nomes como Gio Ponte (1891-1979), Ettore 

Sottsasss Jr. (1917-2007) e o design americano de George Nelson 

(1908-1986), Charles Eames (1907-1978), Henry Dreyfuss (1904-

1972) e Raymond Loewy (1893-1986). Como metodologia, a 

escola implantou o ensino da New Bauhaus, do Instituto de Arte 

de Chicago criado por Laszlo Moholy-Nagy (1895-1946), ex-

professor da antiga Bauhaus que se encontrava nos Estados 

Unidos da América, bem como recebeu a figura de Max Bill, ex-

aluno da Bauhaus e idealizador da escola de ULM2, na Alemanha. 

Conforme o professor Walter Zanini em seu livro História Geral 

da Arte no Brasil comenta a efervecência da época, evidenciando 

o protagonismo do artista Marx Bill: 

Nos anos 50, houve várias manifestações 
culturais no Brasil, notadamente em São 
Paulo, que contribuíram, com informações 
importantíssimas para a sensibilização de 
alguns profissionais, os quais acabaram por 
definir-se pela carreira de design gráfico, 
ainda difícil no Brasil. Para exemplificar, 
bastaria mencionar a primeira exposição 
retrospectiva do escultor, pintor, designer, 
arquiteto, teórico, educador suíço Max Bill 
(1908-??), em 1952, no Museu de Arte de São 
Paulo, e, em 1951 e 1953, as primeiras e 
segunda Bienais por iniciativa do industrial 
Francisco Matarazzo Sobrinho. A exposição de 
Max Bill possibilitou uma visão da viabilidade 
do design industrial e gráfico na comunidade, 
do campo de atuação profissional, da 
metodologia e do conteúdo social resultante 
da evolução técnico-estética desenvolvida 

                                                           
2 A Escola de Design de Ulm ou Escola de Ulm (em alemão Hochschule für 
Gestaltung Ulm) ou ainda abreviado Hfg–Ulm foi uma escola de design 
baseada na cidade de Ulm, Alemanha, fundada em 1953 por Max Bill e outros 
para promover os princípios do Bauhaus. De 1952 até seu fechamento em 
1968 por motivações políticas e financeiras. A Hfg–Ulm buscava um novo 
projeto democraticamente inspirado onde conceitos como educação, 
política, pedagogia e design fossem únicos no mundo. 
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desde a Bauhaus e que Max Bill, oriundo da 
Bauhaus, viria a implantar novamente na 
própria Alemanha, em ULM-Donau, a 
Hochschule fuer Gestaltung (1953-69). Em 
1953 Max Bill, apontado como membro do júri 
internacional de premiação da II Bienal de São 
Paulo, interessou-se pelo IAC e convidou 
Alexandre Wollner a frequentar a escola de 
ULM juntamente com outros brasileiros: Almir 
Mavignier (1925) e Mary Vieira (1927-) 
frequentaram o curso de comunicação Visual. 
(Zanini,1983, p.959) 

 

Pode-se salientar que a industrialização brasileira não 

apresentou em seu início um processo sistematizado, muitas 

soluções eram desenvolvidas por operários ou técnicos, em 

função da necessidade, ou mesmo soluções provenientes de 

critérios importados. 

Neste período encontramos uma São Paulo que fervia, a febre 

de consumo se espalhava, havia dinheiro e crédito. Somente em 

São Paulo havia mais de 14 mil fábricas funcionando nessa 

época. O salto para o futuro: surgiu a indústria de 

transformação, nasceu a televisão, desenvolveu-se o setor de 

eletrodomésticos, a publicidade da Walita ainda tentava 

convencer a dona de casa sobre a utilidade do liquidificador e 

dos aspiradores. A marca brasileira, a identidade cultural 

brasileira, passou a ser gravada em centenas de novos produtos. 

Nos setores de bens de consumo não duráveis, os têxteis, o 

editorial e a gráfica se destacavam. 

Eram indústrias de grande desenvolvimento em São Paulo: 

Matarazzo, Frigidaire, Metal Leve, Nadir Figueiredo, Duchen, 

Votorantin e Vidraçaria Santa Marina, entre outras; porém, 

todas traziam em seus objetos uma forma advinda da cultura de 

seu país de origem; os eletrodomésticos, por exemplo, eram 

pensados para as mulheres americanas. O charme e a 

funcionalidade do american way of life deixava de ser apenas o 
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sonho de quem folheava revistas importadas, mas o objeto 

passava, então, a fazer parte das famílias brasileiras. 

Dentre muitos dos imigrantes que encabeçavam o processo de 

industrialização no Brasil destacam-se Francisco Matarazzo 

Sobrinho (1898-1977), o “Ciccillo”, criador  do Museu de Arte 

Moderna de São Paulo e a Bienal de São Paulo. Matarazzo 

imprimiu ao museu, naquele momento, uma visão inteiramente 

cosmopolita e antinacional, fazendo a difusão da arte abstrata 

degenerada reacionária e decadente. 

De acordo com a curadora da Pinacoteca do Estado de São Paulo, 

professora Regina Teixeira de Barros: 

A história da implantação do Museu de Arte 
Moderna de São Paulo tem início em 10 de 
abril de 1946, quando Sérgio Milliet defendeu, 
na imprensa, a necessidade de um museu de 
arte moderna em São Paulo. Poucos dias 
depois, Luis Martins publicou uma carta 
dirigida ao prefeito da cidade reclamando um 
museu. A polêmica em torno do assunto sobre 
a criação do Museu de Arte Moderna de São 
Paulo saiu da esfera privada (alguns grupos 
isolados já haviam cogitado a idéia (sic), sem 
levá-la a termo) e se tornou público, as 
articulações para o museu começaram a se 
efetivar. (Barros, 2002, p.168) 
 

 

Com o mesmo furor artístico, nascia também a então I Bienal de 

São Paulo de 1951, com a presença atuante de Francisco 

Matarazzo Sobrinho, bem como a mecenas das artes em São 

Paulo a Senhora Yolanda Penteado, com sua entusiástica 

colaboração, sobretudo nos compromissos internacionais; 

portanto, esta Bienal nasceu nas dependências do Museu de 

Arte Moderna de São Paulo e sua montagem seria no antigo 

edifício Trianon, na Avenida Paulista, com o apoio dos arquitetos 

Luís Saia, Eduardo Kneese de Mello e Jacob Ruchti. A I Bienal foi 

aberta ao público nos primeiros dias de outubro de 1951, 
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abrigando em suas salas nomes da arte internacional, bem como 

de brasileiros. Excedendo as expectativas, a Bienal apresentou 

repercussão internacional, sobretudo nos meios artísticos 

culturais, confirmando-se tanto na imprensa internacional como 

brasileira.   

Em 1948, Ciccillo visita à Bienal de Veneza, que funcionava desde 

1899, e era constituída por pavilhões internacionais, nesta 

oportunidade o Brasil participa pela primeira vez da mostra 

italiana. Assim, a partir desta bem sucedida visita em 1951 O 

MAM de São Paulo tomou a iniciativa de realizar uma Bienal 

internacional em São Paulo, nos moldes da Bienal de Veneza, 

entre 1951 e 1961, o MAM organizou seis Bienais Internacionais 

de artes plásticas (Alambert, 2004, 38-39) 

A I Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo foi 

inaugurada a 20 de outubro de 1951, com 25 países 

participantes, 228 artistas brasileiros e 511 estrangeiros. O 

grande destaque da mostra foi a obra do escultor suíço Max Bill, 

“Unidade Tripartida”.  Durante a Bienal desenrolou-se, nos 

bastidores, uma sequência de contatos entre o MAM e o MOMA 

de New York. 

A representação dos Estados Unidos na I Bienal do Museu de 

Arte Moderna de São Paulo foi organizada pelo MOMA com 

curadoria de René d'Harnoncourt (1901-1968), então 

pertencente ao staff do Museu. Tanto o projeto quanto o 

processo de criação dos museus em São Paulo tiveram o apoio 

dos Estados Unidos que, naquela ocasião, possuíam um projeto 

“panamericanista” que objetivava a cultura (e as artes, em 

particular), e era encabeçado por Nelson Rockefeller, que era 

dono da maior empresa petrolífera do mundo, a Standard Oil() e 

diretor da Inter-American Affairs Office, uma agência 

diretamente ligada à “cultura” e aos “laços de amizade” 
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existentes entre os americanos do norte e do sul. A partir de 

então, muitos intelectuais americanos foram enviados ao Brasil 

com o objetivo de estabelecer uma “irmandade” com os Estados 

Unidos. Estes intercâmbios aconteceram entre Rockfeller, com o 

MOMA, de New York; Ciccillo, com as Bienais e o MAM e Assis 

Chateaurbriand, com o MASP. 

Nelson A. Rockefeller  começou a viajar para a América Latina no 

final dos anos 1930, com visitas extensivas entre 1937 e 1939, 

representando a Standard Oil Company, mas sua primeira 

viagem registrada para o Brasil só ocorreu em 1942 e ele 

retornou ao país em 1946, logo depois que ele e seus irmãos 

criaram a Associação Internacional Americana para o 

Desenvolvimento Econômico e Social (AIA). Esta associação 

filantrópica patrocinava projetos de ajuda sem fins lucrativos na 

América Latina, em particular nas áreas da educação, agricultura 

e saúde, a fim de melhorar os padrões de vida em geral na 

região, visando à formação de uma classe média sólida. Este 

esforço foi logo seguido pela criação da Corporação Básico 

Econômico Internacional (IBEC), em 1947. Nelson A. Rockefeller 

comandou essa corporação, que manteve escritórios em São 

Paulo e em outras cidades latino-americanas até o final da 

década de 1950, representando os negócios da América do 

Norte e a política de interesses através de programas 

econômicos, desde o início da Guerra Fria. Rockefeller 

estabeleceu contato com Assis Chateaubriand, fundador do 

Museu de Arte de São Paulo (MASP), mesmo antes do final da 

Segunda Guerra Mundial.  

A partir dos contatos americanos e do sucesso da I Bienal, a II foi 

esperada com grande expectativa, pois houve a confirmação de 

nomes de artistas importantes para a mostra como Marcel 

Duchamp, Picasso, Alexandre Calder, Henry Moore, Walter 
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Gropius, entre outros, tendo sua data alterada para 1954 para 

coincidir com o IV Centenário, a Bienal passou, então, a ser 

conhecida como II Bienal IV Centenário da cidade de São Paulo. 

Com o sucesso da criação dos Museus e Bienais de Arte, São 

Paulo passou a receber exposições significativas, e em Janeiro de 

1954, comemoraria seu IV Centenário com um parque industrial 

respeitável. O cartaz ganhador (Figura 2) comemorativo do IV 

Centenário da Cidade de São Paulo foi criado por Geraldo de 

Barros, importante artista do movimento Concretista e um dos 

nomes presentes no Manifesto Ruptura de 1952, sendo também 

nome importante da Unilabor. Mauro Claro (2004) afirma que 

“Geraldo de Barros via seu trabalho de artista concretista, num 

raciocínio que abrange os fundamentos da relação entre arte e 

indústria” (CLARO, 2004, p. 163). Dessa maneira, o Brasil abre as 

portas para a Arte Internacional e para o Design. No campo do 

design as primeiras iniciativas, portanto, ficaram com o IAC, 

MASP e ETC, do Rio de Janeiro. 

Geraldo de Barros foi um personagem importante neste 

contexto. Possuía forte relação com Bardi e a construção do 

design brasileiro. Em 1951 participou de uma exposição no 

MASP “Fotoforma”, onde criou os suportes expositivos (Figura 

3), já trabalhando a ideia da Gestalt3. Neste momento, em 

acordo com Bardi, ele havia criado um laboratório de fotografias 

no MASP. Geraldo também auxiliou na recepção das obras da I 

Bienal de Arte de São Paulo, onde conheceu Max Bill. Por meio 

de seu sucesso, Geraldo conseguiu uma bolsa de estudos para a 

França e Assis Chateaubriand conseguiu para ele, no Consulado 

Francês, o pagamento das passagens. Esta viagem foi de extrema 

importância para o artista, bem como para a Arte e o Design no 

                                                           
3 Significado do termo alemão Gestalt : figura, estrutura, forma 

Figura 2 
Cartaz IV Centenário de 
São Paulo, Autor: Geraldo 
de Barros 

 

Figura 3 
Exposição Fotoforma, 
Museu de Arte de São 
Paulo, janeiro de 1951 
www.ims.com.br, acesso 
em 22 de agosto de 2015 

 

http://www.ims.com.br/
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Brasil, pois Geraldo entrou em contato com Max Bill, na Suíça, 

no momento em que ele estava projetando a escola de ULM, que 

seria uma das escolas de referência para a formação do design 

brasileiro. Em Ulm, Geraldo conheceu os trabalhos de Otl Aicher, 

designer gráfico na escola de ULM e um dos grandes professores 

da área gráfica. O Designer acabou frequentando um woorkshop 

com Aicher e voltou ao Brasil ainda mais influenciado pela Teoria 

da Gestalt, bem como pela racionalidade programática. O que 

justificou a presença do artista no Grupo Ruptura e no Grupo dos 

Concretistas. 

O crítico de arte Ronaldo Brito em seu livro “Neoconcretismo: 

Vértice e ruptura do projeto construtivo brasileiro”, faz a 

seguinte observação: 

Optar pela arte concreta no início dos anos 50 
significava optar por uma estratégia cultural 
universalista e evolucionista. Paremos um 
pouco na produção visual de movimento e 
tentemos analisar os efeitos que produzia 
como trabalho de arte. É necessário começar 
se perguntando por uma teoria de produção. 
Sem dúvida, o concretismo brasileiro tinha 
consciência de sua posição na linha de 
desenvolvimento da história da arte – ele se 
pretendia declaradamente um novo lance da 
sequência de uma busca das verdadeiras 
bases as (sic) quais se calcava a pesquisa 
artística. Era, assim, uma proposta informada 
teoricamente. E mais: como o concretismo 
suíço era mais ou menos cientificista. Não só a 
sua idéia (sic) da percepção visual e do campo 
ótico já estava informada pela teoria da 
Gestalt e suas leis como a concepção implícita 
em seu processo de produção se aproximava 
metaforicamente dos procedimentos 
colocados pela ciência e pela tecnologia. 
(Brito, 1985, p.35-36) 

 

Assim, nos anos 50, a partir da discussão iniciada pelo próprio 

IAC, bem como pela Escola Técnica de Criação criada em 1958 no 

Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, cuja direção estava 
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nas mãos de Carmem Portinho, a ETC-MAM - como era 

conhecida - iniciou-se com um programa planejado em ULM por 

Tomas Maldonado e Otl Aicher e deveria ser implantado por 

Alexandre Wollner e Karl Heizn Bergmiller (ex-alunos de ULM) na 

futura ESDI- Escola Superior de Desenho Industrial – Rio de 

Janeiro. Dessa forma, segundo as premissas de Max Bill, as 

escolas de design foram criadas, propondo a discussão a respeito 

de arte e produção industrial, interagindo com o crescimento 

industrial do país. 

Desde a Bauhaus houve a associação do 
design a um projeto de modernidade. Assim 
sendo o curso do MAM visava formar quadros 
para atender à esperada demanda de 
profissionais que dariam configuração 
adequada aos produtos oriundos do processo 
industrialização do país, com uma nova 
estética que expressasse os novos tempos. 
(Niemeyer, p. 77, 2007) 
 

Em São Paulo o IAC-MASP sobreviveu apenas dois anos e, assim, 

no Rio de Janeiro houve a abertura da ESDI – Escola Superior de 

Desenho Industrial para suprir a lacuna e possibilitar a formação 

do designer. A implantação da ESDI se deu no início dos anos 60 

quando o então secretário de Cultura do antigo estado da 

Guanabara, Flexa Ribeiro, esteve em visita à Europa e, a convite 

de Max Bill, visitou a Hoshschule de ULM. (Van Camp, 1994, p.3) 

 A História da ESDI está vinculada ao próprio país. Ficou clara a 

necessidade de ter no Brasil não só mão de obra capaz de 

produzir, mas a de ter profissionais aptos a criar os produtos 

fabricados pelo país. Além disso, outra preocupação era a 

necessidade de adequar materiais e produtos à realidade social 

e econômica e até ao clima brasileiro. O Corpo docente da ESDI 

inicialmente foi composto por um grupo de profissionais 

formados na Europa e nos EUA. 

A partir dessas escolas IAC e ESDI, ficou entendido que o objeto 
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industrial deveria  responder às necessidades da funcionalidade 

e da economia, bem como às necessidades do gosto e da cultura, 

pois o objeto industrial é objeto de cultura. 

Desse modo, nesse período, no setor industrial, determinados 

segmentos de produção iniciam o desenvolvimento de produtos, 

como a Mobília Contemporânea de Michael Arnoult, o Unilabor 

de Geraldo de Barros e a Oca, de Sérgio Rodrigues e Zanine 

Caldas. 

O francês Michael Arnoult desembarcou no Brasil em plena “era 

desenvolvimentista” de Juscelino Kubitschek, nos anos 50. 

Desde então, dedicou-se integralmente ao design e, 

eventualmente, à produção de móveis modulados em altas 

séries e a preços acessíveis. Com a empresa criada por ele 

juntamente com Abel de Barros Lima e Norman Westwater, a 

Mobília Contemporânea, por duas décadas teve um papel 

revolucionário no país. A maior contribuição de Arnoult no 

design brasileiro foi sua luta incansável em prol da popularização 

do móvel moderno e de boa qualidade. Desde a fundação da 

mobília contemporânea, em meados dos anos 50, ele se 

preocupou em projetar jogos de sala e quarto voltados para os 

apartamentos-padrão que surgiram na cidade de São Paulo. Com 

preços adequados à classe média, a loja apresentava novidades 

como as peças modulares e de múltiplas funções. 

A “Mobília Contemporânea” de Michael Arnoult, de 1952, supriu 

um mercado de cópias; as famílias que agora ocupavam um novo 

espaço de moradia, ou seja, os novos apartamentos, copiavam 

modelos vindos de fora que eram executados por marceneiros. 

Arnoult, então, entendera na época a necessidade de móveis 

com preços acessíveis e com um bom desenho. Em pouco tempo 

Michael Arnoult abriu sua loja em São Paulo, a “Mobília 

Contemporânea”, com dois sócios: Abel de Barros Lima e Helena 
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Mindlin.  

Nosso estilo de móveis, o lifestyle, destinava-
se às pessoas que gostavam de viver bem, mas 
sem ostentação. Os móveis eram simples, 
cômodos e apresentavam um bom desenho. 
Representavam, também, um modo prático 
de viver: os móveis eram vendidos 
desmontados, em caixas, e poderiam ser 
montados facilmente pelo cliente, 
economizando tempo e dinheiro. Como eram 
feitos em série, o preço era acessível. A 
principal matéria prima empregada era a 
imbuia maciça, ainda abundante nos anos 
1950. (Michael Arnoult in Leal, p.102, 2002) 
 

Nos assim chamados anos dourados, no Brasil, durante o 

processo de desenvolvimento democrático, capitalista e 

nacional, na figura de Juscelino Kubitschek: “acelerar 

industrialmente o Brasil” era o lema. Em seu programa de metas, 

Juscelino estimulou o acúmulo de capital, aumentando a 

produtividade. O programa de Metas foi um importante programa 

de industrialização e modernização que representava 

fundamentalmente uma proposta de industrial, cujos pontos 

principais eram cinco: transporte, alimentos, indústria, 

educação e a construção de Brasília. O desenvolvimento do país 

consolidou-se no parque industrial com a entrada das 

multinacionais. 

Esses padrões americanos foram amplamente discutidos dentro 

do Museu de Arte Moderna de New York entre os anos 1938 e 

1950, sobre a estética moderna com as exposições: a “Arte da 

Máquina”, a “Bauhaus” e o “design orgânico”.  
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Ainda nessa época, entre 1955 e 1961, dentro da produção 

industrial  que se desenvolvia rapidamente, apareceram 

máquinas de escrever em número suficiente nas redações de 

grandes jornais brasileiros, substituindo, então, a caneta 

tinteiro. A máquina de escrever passou a ser um objeto tão 

importante que, em 1958, o MAM do Rio de Janeiro apresentava 

a exposição “Desenho Industrial Olivetti”, com o projeto de 

arquitetura de Henrique Mindlin e Giancarlo Palanti; paineis de 

Bramante Buffoni e textos de Pietro Maria Bardi. (Figura 4) 

A ousadia não estava somente em Juscelino, em suas metas e 

em seu processo de industrialização, nem tampouco na 

produção de objetos, mas também em outros segmentos da 

cultura como na poesia concretista de Décio Pignatari e dos 

irmãos Augusto e Haroldo de Campos. 

Entretanto, entende-se que os anos 50 foram norteados por 

várias manifestações culturais no Brasil, notadamente em São 

Paulo e no Rio de Janeiro, que contribuíram muito para o 

processo de industrialização. Já no campo do design gráfico, 

aconteceram mudanças radicais, na mesma corrida e vivendo a 

inquietação e aventura do governo de Juscelino. Desdobrando-

se no contexto afirmativo dos anos 50, revista SENHOR, lançada 

em 1959, é um marco na história da imprensa brasileira, com 

moderno design editorial, realizada por um grupo de jornalistas, 

artistas plásticos e intelectuais. Foi uma revista mensal dirigida 

predominantemente para um público masculino elitizado 

cultural e/ou economicamente. Editada no Rio de Janeiro e 

distribuída nos grandes centros do país, chegou a ter tiragem de 

45 mil exemplares. Foi lançada pelos editores da Delta – 

pertencente a Abrahão Koogan, editor da Enciclopédia Delta-

Larousse, Pedro Lorsch e aos irmãos Sérgio e Simão Waissman –

, e teve como diretores de criação o jornalista Nahum Sirotsky e 

Figura 4 
Exposição de desenho 
industrial MAM Rio de 
Janeiro, 1958 
SANCHES, Aline Coelho. 
A obra e a trajetória do 
arquiteto Giancarlo 
Palanti, Itália e Brasil. 
Sissertação de 
Mestrado. USP, São 
Carlos, 2004, pg. 307 
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o artista plástico Carlos Scliar, apoiados pelos jornalistas Paulo 

Francis, Luiz Lobo, o pintor Glauco Rodrigues e o cartunista 

Jaguar (Basso, 2008, p.9) 

Diferentemente dos Ulminianos paulistanos, a revista era 

totalmente articulada nos critérios gráficos e de conteúdo; ela 

buscava uma nova linguagem gráfica e todos os textos eram 

apresentados com total expressão gráfica, opondo-se à 

linguagem modernista. Com caráter inovador e uma diversidade 

de estilos e técnicas, as ilustrações, os desenhos e a fotografia 

eram usadas com novas formas compositivas, o que a 

diferenciava muito das revistas da época como a “Manchete” e 

a “Cruzeiro”. 

Senhor era uma revista de cultura, cujos 
alicerces apoiavam-se na literatura e em uma 
postura comportamental que, na falta de 
termos melhor, poderíamos chamar de 
moderna. Em suas páginas desfilaram alguns 
dos mais importantes autores nacionais, como 
Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Clarice 
Lispector e Jorge Amado. No trabalho de 
Edição, o comando era de Nahum Sirotsky, 
que contava com Paulo Francis como 
assistente, Luiz Lobo como redator e Newton 
Rodrigues como colunista. O elenco era 
numeroso e estelar. (Mello, p.107, 2008) 

 

A internacionalização da economia também desempenhava um 

importante papel na mudança dos hábitos e costumes dos 

brasileiros. Uma cultura mais internacional começava a se 

formar no país; destacando-se o Jazz, o Rock’n’roll americano e 

a juventude transviada. 

O Paulistano passou a conviver com a nova materialidade, a nova 

sensibilidade, com a língua modificada, cujo vocabulário aderiu 

à língua americana. Nesse contexto o poeta Carlos Drummond 

de Andrade ironizava a modernidade derivada da 

internacionalização, com o poema “Os materiais da Vida”. 
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2. O Gosto moderno nos anos 1950/60  

 

A partir deste período nasceu a força do design, fruto das Escolas 

IAC – MASP, ETC-MAM-Rio e ESDI-Rio de Janeiro, cujos 

profissionais vincularam-se aos setores moveleiros como 

Unilabor, Forma, Móveis Ambiente, Oca, L’Atelier, Escriba, entre 

outras que buscavam um design com qualidade. 

Diante da nossa característica cultural 
predominantemente de país ocidental, com 
componentes indígena e africano, o design 
brasileiro necessita trabalhar a partir da 
valorização dessa formação cultural, sem 
isolar nenhum desses elementos 
componentes, mas atribuindo a cada um seu 
respectivo papel, em função do contexto 
especifico (local, regional) em que se estiver 
trabalhando. 
Diante de nossa característica de país 
socialmente pobre, o design brasileiro 
necessita trabalhar também para usuários das 
classes sociais de baixa renda, assim como 
vem trabalhando para usuários das classes 
sociais de renda média e alta. Necessita, 
portanto, enfrentar as dificuldades 
econômicas desse tipo de trabalho para que 
possa atender às carências materiais da 
sociedade brasileira. (Joaquim Redig apud 
Ribeiro, p.124, 1985) 

 

Novamente Geraldo de Barros, um dos mentores da Unilabor e 

um dos mais importantes artistas que desenhava para a Hobjeto, 

considerava o desenho industrial brasileiro como o educador do 

povo. O que ele tentava fazer nos móveis da Hobjeto com seus 

projetos tinha como objetivo a redução do custo para que os 

móveis tivessem um alcance maior de público. Para ele o 

desenho industrial de móveis no Brasil era bastante comum e, 

neste período, o estudo de móveis era o ramo mais avançado do 

Brasil. (Figura 5) 

Figura 5 
Móveis de Escritório –
Geraldo de Barros 
Revista Casa e Jardim 1971 
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A Unilabor (Figura 6), uma comunidade operária que surgiu no 

Alto do Ipiranga entre 1954 e 1967 com esforços de autogestão, 

foi formada pelo Frei dominicano João Batista Pereira dos 

Santos, pelo artista plástico Geraldo de Barros, pelo engenheiro 

Justino Cardoso e pelo ferramenteiro Antonio Thereza entre os 

operários. Essa cooperativa reuniu 50 marceneiros para fabricar 

peças de mobiliário em série e, nessa pequena fábrica, os 

trabalhadores tinham participação igualitária dos lucros e juntos 

tomavam decisões. A mobília era produzida em módulos, 

facilitando a fabricação para mobília residencial. Com desenho 

bastante simplificado, racional e funcional, onde a Gestalt estava 

presente, a mobília atendia a produção serial e se adequava 

perfeitamente às novas residências. Havia nos projetos de 

Geraldo de Barros para a produção em série uma grande 

similaridade com a linguagem que Geraldo apresentava na arte 

concreta. (Claro, 2004) 

Segundo o arquiteto Mauro Claro: 

O projeto construtivo estético brasileiro, do 
qual Geraldo de Barros participou na década 
de 1950, promoveu uma linha de interação 
com iniciativas presentes no panorama 
internacional da arte ao suscitar a discussão e 
a aplicação de certos princípios contidos na 
prática dos construtivistas desde a década de 
1920 na Europa – fossem os russos ou os 
alemães da Bauhaus. (Claro, 2004, p.39) 

 

No Brasil, a geração moderna produziu móveis memoráveis, a 

exemplo do legado do estúdio Branco & Preto, formado por um 

grupo de arquitetos, ex-alunos do Mackenzie (Miguel Forte, 

Jacob Ruchti, Plinio Crote, Roberto Aflalo, Carlos Milan e Chen Y 

Hwa -arquiteto chinês), que começaram a projetar e a construir 

casas modernas; porém, ainda não havia produção que desse 

conta de mobiliar as casa modernas projetadas pelo grupo; 

surgiu, então, a ideia de criar uma loja onde o grupo desenharia 

Figura 6 
Foto da Fachada da 
Unilabor no Ipiranga 
http://www.geraldodebarr
os.com/main/?page_id=11
82, acesso em 23 de 
setembro de 2014 

http://www.geraldodebarros.com/main/?page_id=1182
http://www.geraldodebarros.com/main/?page_id=1182
http://www.geraldodebarros.com/main/?page_id=1182
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os objetos que estariam ligados a essa nova linguagem da 

arquitetura. A proposta era a de uma loja cuja produção 

apresentasse uma linguagem contemporânea, os móveis fossem 

executados artesanalmente, os tecidos produzidos com uma 

gama de cores e existia uma série de tecidos listrados. Alguns 

com riscas pretas ou brancas. Naquele tempo os tecidos eram 

também desenhados pelos arquitetos. 

Após várias tentativas, surgiu o nome “Branco 
e Preto” para a loja, com a inauguração em 17 
de dezembro de 1952. (Revista Habitat,  p.89) 
 

Outro importante nome desta geração foi Sergio Rodrigues, que 

era habilidoso com o desenho (herança deixada por seu pai), 

mas aprendeu muito com seu tio avô James, que tinha uma 

oficina onde realizavam bancos, cadeiras e mesas. Cursando a 

faculdade, Sérgio percebeu que, no Brasil, havia uma arquitetura 

interessante, porém, os móveis não dialogavam com ela. Foi com 

essa perspectiva que Sergio Rodrigues começou a desenhar 

móveis para ambientes, inicialmente no escritório de móveis 

“Forma”, em São Paulo. Com o sucesso adquirido, Sérgio fundou, 

no Rio de Janeiro, em sociedade com Leoni Graselli a Oca, uma 

loja de gabarito da década de 50, em Ipanema. Com grande 

desempenho de venda, Sérgio Rodrigues montou sua própria 

fábrica em Bom Sucesso, usando quase sempre o Jacarandá, 

madeira bonita e perfeita. 

A partir dos exemplos de mobílias e indústrias de pequeno porte, 

entendemos que havia uma grande lacuna no Brasil dos anos 50 

e 60; as discussões da linguagem dos objetos no processo de 

industrialização, a arquitetura pensada como espaço de moradia 

eram ainda utópicos, porém, a indústria, no sonho de Juscelino, 

era a de automóveis e eletrodomésticos já efetivamente  

implantada, e não a de uma produção que estivesse alinhada à 

nova arquitetura brasileira  e de acordo com a maneira de viver 
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da cultura brasileira. 

No campo gráfico e neste contexto, um dos importantes alunos 

do IAC (Instituto de Arte Contemporânea-MASP), Alexandre 

Wollner, após se capacitar neste Instituto, foi para a escola de 

ULM, retornando ao Brasil em 1958, e, após o contato com a 

cultura de Vanguarda, retornou com uma linguagem 

funcionalista, fundando, com Geraldo de Barros e Rubens 

Martins a “Forminform”. Após sua experiência com o grupo e 

também em sua carreira solo, Wollner passou a ser um 

divulgador convicto da Escola de ULM, com o foco coorporativo 

e com os princípios projetuais racionalistas que norteavam seu 

trabalho. (Figura 7) 

Segundo o designer Alexandre Wollner,  em entrevista cedida à 

André Stolarski: 

Quando o Max Bill veio ao Brasil, perguntou ao 
Bardi se algum brasileiro poderia ir à Escola de 
Ulm, ao que ele respondeu: “Tem o Geraldo de 
Barros...” que trabalhava no laboratório de 
fotografia do museu, tinha mais envolvimento 
com projetos de design, tinha vencido 
concurso do IV Centenário – “e tem o 
Alexandre aqui”. “O Geraldo foi escolhido, 
mas não pôde ir: era recém-casado, tinha 
acabado de voltar de uma temporada em 
Paris, era funcionário do Banco do Brasil e não 
queria perder a aposentadoria. Então o Bardi 
e o Geraldo me indicaram. Fiz uma pequena 
entrevista e não sei por quê – fui aprovado. 
(Wollner in Stolarski, 2005, p.38) 

 

Precisamente neste contexto, foi criada, em São Paulo, a revista 

NOIGANDRES: 1952-1962. A revista foi pensada para ser porta-

voz da poesia concreta e do grupo, originalmente composto por 

Augusto de Campos, Décio Pignatari e Haroldo de Campos, 

incluindo, a partir da de nº 3, Ronaldo Azeredo e da de nº 5, José 

Lino Grünewald. No mesmo ano de 1952 realizou-se exposição 

do Grupo Ruptura (Grupo de artistas surgido na cidade de São 

Figura 7 
Logos-criados por 
Alexandre Wollner 
Stolarski, André. Alexandre 
Wollner e a formação do 
design moderno no Brasil, 
p. 25 
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Paulo, em 1952, reunindo os pioneiros do Concretismo no 

Brasil), com Waldemar Cordeiro, Lothar Charoux, Geraldo de 

Barros, Luiz Sacilotto, Kazmer Féjer, Leopoldo Haar e Anatol 

Wladyslaw. O primeiro número da revista  possuía, na capa, 

desenho de letras de Décio Pignatari, caligrafia gestual 

noigandres (Figura 8) com fundo azul-escuro e texto vermelho e 

branco. Os três componentes do Grupo Noigandres eram 

Augusto de Campos, Décio Pignatari e Haroldo de Campos, que 

aparecem como editores, assim como colaboradores.  

O período em que nasceu a revista Noigrandes (1952), era de 

ampla agitação cultural, era o das exposições de arte e da 

recente criação do MAM-SP e MASP-SP e, além disso, a revista 

também estava envolvida com os discursos da forma de Max Bill. 

O design gráfico no país estava em sintonia com os ideais do 

funcionalismo internacional disseminados principalmente pela 

Escola de Ulm, que pregava a economia de recursos para a 

transmissão da informação de maneira mais rápida e eficiente, 

dispondo das possibilidades visuais (tipo)gráficas de maneira 

racional e programada.  

Neste contexto as figuras de Décio Pignatari e da revista 

Noigrandes  são de extrema importância. Décio era poeta, 

designer de linguagens, formado em Direito pela Faculdade do 

Largo de São Francisco, docente na ESDI - Escola Superior de 

Desenho Industrial no Rio de Janeiro, na PUC-SP e na FAU-USP, 

lugares onde desenvolvia ideias e conceitos importantes sobre 

design. 

Décio Pignatari, na edição de nº 77 da revista Habitat4, escreveu 

um artigo cujo título era o “Desenhista Industrial”. Neste artigo, 

Décio descreveu o papel do desenhista industrial como 

                                                           
4 Revista Habitat, revista de arte dirigida por Pietro Maria Bardi e Lina Bo 
Bardi, em seus primeiros números. 

Figura 8 
Capa da Revista 
Noigrandeshttp://p.php.u
ol.com.br/tropico/html/te
xtos/1355,1.shl, acesso em 
24 de setembro de 2014 
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coordenador do planejamento do produto. Abordou, também, o 

embate entre formas utilitárias e formas não utilitárias e 

apresentou, ainda, os conceitos da Bauhaus e da Escola de ULM. 

Décio concluiu em seu artigo: 

O Desenhista Industrial não pode ser 
considerado como artista – pelo menos no 
sentido tradicional do termo e nem como 
técnico, entendido este como um profissional 
especializado em cuja órbita não se inscreve, 
pelo menos diretamente a responsabilidade 
pela destinação última -social e cultural- do 
objeto de cuja produção participa. 
Configurador da imagem útil do Mundo 
industrial, o desenhista industrial é um 
mediador qualitativamente habilitado entre a 
produção e o consumo e atua no sentido de 
apurar, de modo criativo, a linguagem da vida 
material da comunidade. (Pignatari, 1977, 
p.42) 
 

 

2.2 Os teóricos do Design no início da  
       Industrialização no  Brasil 
       A presença de Max Bill -  arte e    
       ciência 
 

 

O Modernismo tornou-se uma cruzada na Suiça nos anos que se 

seguiram à Segunda Guerra Mundial. A idéia é se comunicar com 

culturas e línguas diferentes através de um design com uma 

“proposta universalizante” (Meggs, 1997, p. 333).  Assim, Max 

Bill como artista concretista usava sistemas e idéias 

matemáticas. (Hollis, 2001, p. 139). Esse propósito se manifesta 

no surgimento do design visual brasileiro, onde artistas ligados 

ao movimento concreto em São Paulo na década de 50, 

buscavam uma criação artística dotada de princípios claros e 

inteligentes, de grandes possibilidades de desenvolvimento 
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prático, confirmando a disposição de ultrapassar o campo da 

arte e explorar novos terrenos. (Stolarski, apud Melo, 2006, p. 

220). 

Segundo o artista e arquiteto Max Bill: 

Antes de tudo, devemos esclarecer que por 
pensamento matemático na arte não se deve 
entender medidas e cálculos aplicados à arte: 
o conceito não pretende ser tão restrito. Até 
hoje, toda obra de arte teve, em proporções 
variáveis, uma fundamentação matemática 
com base em partes e estruturas geométricas. 
A arte moderna conhece muitas formas de 
expressão regidas por métodos matemáticos 
que, como reguladores objetivos, asseguram à 
obra de arte seu equilíbrio e harmonia, assim 
como a vigilância sobre o sentimento 
individual garante diariamente a configuração 
lógica. (Bill, in O Pensamento Matemático na 
Arte de Nosso Tempo, Max Bill, Tradutor 
(a):Aracy Amaral, 1977)  

Para  Max Bill o tipo de designer que a escola de ULM pretendia 

formar deveria ser aquele  para qual a arte é uma necessidade 

vital, mas que vê na colaboração destinada a resolver os 

problemas diários da sociedade, parte da sua tarefa. A Escola de 

ULM referia-se a si mesma como uma instituição internacional 

para o ensino, desenvolvimento e pesquisa no campo do design 

industrial. Eles se preocupavam  com os objetos diários 

relacionados à produção, ao uso administrativo e científico, 

assim como à área da arquitetura. Max Bill acreditava que o 

design poderia ser utilizado para mudar a cultura da era 

tecnológica e essa convicção foi de extrema importância para a 

fundação de uma escola. Max Bill aproximou-se do Brasil em 

1950, quando, a convite de Pietro Maria Bardi, realizou uma 

exposição e uma palestra no MASP. Em 1951 foi premiado por 

seu projeto sobre o Pavilhão Suíço na IX Trienal de Milão; no final 

desse ano sua obra, Unidade Tripartida, recebeu o Prêmio 

Internacional da I Bienal do MAM de São Paulo. Convidado pelo 
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governo brasileiro fez conferências no Museu de Arte Moderna 

do Rio de Janeiro, na Universidade de São Paulo e participou do 

júri da II Bienal em 1953. Bill teve papel importante na 

disseminação da arte, arquitetura e design no Brasil; o 

Concretismo Brasileiro foi totalmente influenciado pelas 

propostas estéticas promovidas pelo artista. O Professor Pietro 

Maria Bardi organizou, em 1950, uma exposição retrospectiva 

sobre Max Bill, (ambos se conheceram na Milão de 1945). A 

exposição foi de extrema importância, pois esclareceu o papel 

do design no processo cultural e industrial influenciando, a partir 

deste momento, muitos artistas e estudantes como Alexandre 

Wollner, Mary Vieira e Almir Mavignier. 

Ressaltamos aqui que Almir Mavignier, além de participar do 

grupo concretista carioca, estudou na Escola Superior da Forma 

de Ulm (HfG - Hochschule fur Gestaltung) e conviveu com Max 

Bill, o que possivelmente influenciou, de forma significativa, suas 

teorias e sua produção, tanto na esfera das artes visuais como 

no design gráfico de cartazes. 

Da mesma maneira Alexandre Wollner relatou a sua experiência 

ao participar da exposição retrospectiva sobre Max Bill, antes de 

partir do Brasil como aluno da futura escola de Ulm; 

Na montagem comecei a perceber que o 
desenho tinha funções que não estavam claras 
para mim, que poderia adaptar-se para criar 
produtos, formas novas. Fiquei paralisado. Foi 
um choque. Nesse momento, saí da idade das 
trevas. (Wollner, in Stolarski, 2005, p. ) 
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2.3 Tomás Maldonado e o conceito de  
      design 
 

O argentino Tomas Maldonado correu o mundo como um dos 

principais teóricos do design, em 1955 na Escola de Ulm na 

Alemanha, em 1965 na Royal College of Art de Londres e entre 

1984 e 1987 como professor da Faculdade de Arquitetura da escola 

Politécnica de Milão. Foi um dos dirigentes da famosa escola de 

ULM, influenciou fortemente o ensino do design em vários 

países e principalmente no Brasil. Maldonado entendia o 

desenho industrial como uma força produtiva que contribuía 

para a organização e, portanto, para a localização das outras 

forças produtivas com as quais entrava em contato. Segundo ele, 

“o design industrial é o serviço prestado à indústria”. 

Para o teórico argentino, o pré-requisito fundamental do design 

industrial é a existência de uma indústria. Assim, se pensarmos 

nas metas de Juscelino Kubitschek com a criação do IAC e ESDI, 

deveria haver resultados positivos, o que efetivamente não 

aconteceu a princípio. Maldonado tornou-se o segundo diretor 

da ULM vindo a ocupar o lugar de Max Bill. Ele introduziu seu 

conceito de design  afastando, assim, os preceitos artísticos. 

Maldonado defendia o design como forma ou operacionalismo 

científico na criação do produto. Para ele pesavam muito mais 

do que a estética, as noções de ergonomia e economia. 

Em 1956, Tomas Maldonado, então professor da HFG de ULM, 

proferiu, durante uma passagem pelo Brasil, a palestra “A 

educação em face da segunda Revolução Industrial”, no Rio de 

Janeiro. Sua apresentação foi publicada na Revista Habitat, de 

número 34, com o título “Sobre a nova educação diante dos 

problemas de automatização: Hoschule für Gestaltung”: 
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...A obtenção de uma coerência total entre a 
forma do produto e os métodos eleitos para a 
sua produção sempre foi um dos principais 
problemas da indústria manufaturadora, mas 
é evidente que, com o advento da produção 
automática, este problema adquirirá um 
caráter decisivo. No futuro, será muito difícil 
definir onde termina a tarefa do engenheiro 
de produção e a do desenhista do produto. 
Não obstante, a diferença entre uma 
politécnica e uma escola superior de desenho 
deve sempre existir. No fundo, respondem a 
finalidades pedagógicas diferentes. O sábio, o 
engenheiro e o técnico deverão ser sempre 
completados pelo desenhista. Isto é, por uma 
personalidade criadora cujos interesses sejam 
os mesmos que os do sábio, do engenheiro e 
do técnico, mas cuja atenção para o destino 
cultural das formas industriais seja muito 
maior. (Tomas Maldonado, Habitat no. 34)  

 

Uma das contribuições de Maldonado para o Brasil, 

especificamente para a ESDI, é o estudo aprofundado da 

metodologia da criatividade, o que tornou-se conhecido como 

“conceito ULM”.  

As escolas de design no Brasil a partir de 1960  tinham como 

modelo de ensino  a escola de ULM, em geral sob o mesmo 

formato das concepções pedagógicas, além da forte influência 

das concepções de Max Bill e Tomas Maldonado. 

 

2.4 O Design de Vanguarda MOMA,   
      Museu de Arte de Moderna de  
      New York  
 

      Durante o ano de 1927, antes de ser diretor do MOMA – 

Museum of Modern Arte – New York, Alfred Barr, já reconhecido 

por seus conhecimentos em História da Arte, visitou vários 

países da Europa para apurar seus estudos, entre eles a 

Alemanha, e entrou em contato com Walter Gropius e a 
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Bauhaus, em Dessau, onde documentou e ficou impressionado 

com a exposição “Machine Age”, de curadoria de Walter 

Gropius. (KANTOR, 2002, p.306) 

Em 1929, data de sua fundação, o MOMA (The Museum of 

Modern Art), teve como diretor Alfred Barr, que foi indicado por 

seu professor de História da Arte em Harvard, Paul J. Sachs. Barr 

e o arquiteto Philippe Johnson  possuíam, enquanto estudantes 

de Harvard, o mesmo interesse em uma revolução na 

Arquitetura e no Design. O grande interesse de Barr para o 

MOMA foi o de educar, formar um público reflexivo e divulgar 

os conceitos da nova Arte Moderna aprendida poucos anos 

antes com Walter Gropius na Bauhaus. Após sua viagem pela 

Europa onde obteve contato com a Bauhaus e as Vanguardas 

europeias, Barr propôs novas concepções museológicas para o 

MOMA. Entre suas propostas estão a criação de diversos 

departamentos curatoriais, como o de arquitetura e o de design, 

desenhos, cinema e mídia, pintura, escultura, fotografia e artes 

gráficas. Criou, também, a biblioteca, a circulação de exposições 

e o departamento educacional do museu. 

                         Assim, as discussões sobre arte e arte industrial que aconteceram 

nas exposições Universais no século XIX, ou mesmo na Bauhaus, 

traziam em suas narrativas  os objetivos de capacitação dos 

profissionais da indústria e da sociedade e foram, neste 

momento, legitimadas dentro do museu o MOMA de New York. 

Alfred Barr, conhecendo todo o procedimento da Bauhaus, 

propôs, enquanto diretor do MOMA, a integração da coleção do 

museu com a pintura, a escultura, as artes gráficas, a arquitetura 

e as artes industriais.  

 A exposição “Machine Arte” de 1934, ocorreu no meio de duas 

guerras mundiais após a escola Bauhaus ser encerrada em 

Berlim e junto com uma mudança na cultura americana, na qual 
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a máquina desempenhou um papel chave como imagem, 

processo e símbolo. 

Essa exposição foi significativa para o estabelecimento da 

coleção de design do MoMA, com a aquisição de cerca de 100 

peças, criando o Departamento de Arquitetura e Industrial 

Design. A mostra foi a primeira de objetos industrializados no 

MOMA, sendo exibidos no museu como se fossem objetos de 

arte. As peças foram expostas dentro do conceito de cubo 

branco, cuja retórica museográfica contribuiu para o novo 

estado reflexivo e contemplativo dos objetos familiares. 

A beleza inegável dos objetos foi o foco da exposição, com o 

objetivo de mostrar o sublime do cotidiano pelas novas formas 

produzidas pela máquina. Assim, estava presente a estética 

funcionalista, cuja forma e a textura foram apresentadas e 

apreciadas em todas as suas perspectivas. 

Assim, a exposição foi dividida em seis categorias: 

1. Unidades industriais: máquinas e peças de 

máquinas: molas, isoladores, cabos, as pás da 

hélice, etc. 

2. Objetos da casa e equipamento de escritório: 

pia, forno, máquina de lavar louça, vassoura, etc. 

3. Cozinha. 

4. Mobiliário da casa e acessórios: utensílios de 

mesa, vasos e tigelas, equipamentos de 

iluminação e mobiliário. 

5. Os instrumentos científicos: instrumentos de 

precisão, óptica, elaboração e levantamento 

topográfico. 

6. Laboratório, vidro e porcelana: taças, jarros de 

hidrômetro, frascos de ebulição. 

Esses objetos foram escolhidos elegantemente pela sua 

Figura 9 
Capa do Catálogo da 
Exposição 
Machine Arte – MOMA - 
1934 
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qualidade estética. (Figura 9) 

Acreditando na importância das mostras de design, Alfred Barr 

levou ao MOMA, em dezembro de 1938, uma exposição 

intitulada, “BAUHAUS 1919-1928”. A exposição contou com 

pinturas, maquetes e planos, figurinos originais, fotografias, 

tipografia, mobiliário, iluminação, luminárias, tapetes, têxteis, 

metal e vidro, pratos, um filme abstrato de imagens em 

movimento e muitos outros objetos. A mostra foi organizada por 

Herbert Bayer, um dos antigos mestres da Bauhaus. Ele 

preencheu as galerias do museu com cerca de 700 itens, 

exemplificando os princípios técnicos da escola. O MOMA 

apresentava, dessa forma, à sociedade americana, a história da 

Bauhaus, a discussão da modernidade e a tecnologia utilizada. 

(Figura 10) 

A partir de então, o MOMA apresentou várias exposições 

abordando a arte da máquina. O primeiro passo foi nomear Eliot 

Noyes como curador do Departamento de Design no Museu, 

onde ele teve total liberdade para pensar as exposições. Eliot fez, 

então, a curadoria de duas exposições significativas: “Objetos 

Americanos por menos de dez dólares”, em março de 1940, cuja 

proposta era fazer com que o museu entrasse no mundo do 

design. A exposição contou com objetos do dia a dia dos 

americanos, como relógios, discos, pratos, entre tantos outros. 

Paralela a essa proposta, Noyes criou também uma galeria no 

MOMA com uma exposição de objetos bem desenhados, sob o 

ponto de vista da indústria e da estética.  

A proposta do MOMA era a de que o museu tivesse o papel ativo 

na promoção do bom design, e também a de obter uma força na 

educação do público, no entendimento e no estímulo do 

consumo do que seria naquele momento esse “bom design”. Em 

1941, Elliot Noyes o curador do Departamento de Desenho 

Figura 10 
Exposição Bauhaus- 
Catálogo A Chronicle of 
The Museum of Modern 
Art, p. 49 
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Industrial do Museu de Arte Moderna abriu o museu para a 

exposição, "Organic Design” (Figura 11), exposição de móveis 

para casas. Para essa exposição, Noyes realizou uma competição 

em torno do mobiliário a partir da proposta de Walter Gropius, 

na Bauhaus, sobre o homem e a materialidade e, 

consequentemente,  de um design orgânico. Para  Noyes, Design 

Orgânico em móveis para casa, seriam objetos que encontravam 

a intersecção entre o homem, o material e a estrutura proposta 

(Catálogo, Organic Design, MOMA, 1941, p4).  

A exposição ficou à mostra por apenas um mês e meio, mas 

mudou para sempre a forma como os americanos viam o design 

moderno de meados do século. A proposta por trás da exposição 

nasceu um ano antes, quando Noyes, em seu trabalho inicial 

como primeiro curador do Departamento Industrial (o que, aliás, 

foi um dos maiores projetos do museu), decidiu realizar uma 

competição em torno do tema mobiliário. Inspirado por seu 

mentor, Walter Gropius, o objetivo de Noyes “era o de encontrar 

a intersecção entre o homem e o material”, ou como ele disse, 

“design orgânico”. 

Esta exposição que nasceu a partir de uma competição que 

reuniu alguns dos maiores nomes do mundo do design, foi 

finalmente vencida por Eero Saarinen e Charles Eames. A 

exposição tornou-se referência, pois apresentou para a 

sociedade o design moderno, cujo objetivo era o de mostrar a 

possibilidade de objetos de design que poderiam melhorar os 

interiores domésticos de todas as classes sociais através da 

cooperação entre designers, fabricantes e comerciantes. 

A América Latina foi convidada para o concurso e cinco prêmios 

foram entregues: dois projetos para o México, um para o Brasil, 

um para a Argentina e um para o Uruguai. O projeto brasileiro 

foi desenhado por Bernard Rudofsky, arquiteto austríaco que, 

Figura 11 
Exposição Organic Design – 
MOMA 1940 
http://wax-
wane.com/2013/06/16/th
e-organic-design-show-at-
moma-1941/, acesso em 
março de 2014 

 

http://wax-wane.com/2013/06/16/the-organic-design-show-at-moma-1941/
http://wax-wane.com/2013/06/16/the-organic-design-show-at-moma-1941/
http://wax-wane.com/2013/06/16/the-organic-design-show-at-moma-1941/
http://wax-wane.com/2013/06/16/the-organic-design-show-at-moma-1941/
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antes do concurso, viveu na cidade de São Paulo, Brasil, durante 

três anos, sendo colaborador da empresa de decoração Casa & 

Jardim. Ele apresentou um conjunto de mobiliário feito de uma 

estrutura de madeira e metal, incorporando tecidos de fibras, 

tais como juta, caroá, e cânhamo (Figura 12). Após a competição, 

Rudofsky permaneceu em Nova York, onde residiu até a morte. 

Ele tinha uma relação estreita com o MoMA, através de 

exposições e publicações sobre design. (Catálogo, Organic Design, 

MOMA, 1941, p44) 

De acordo com a Profa. Maria Cecilia Loschiavo: 

Foi pelas mãos de Rudofsky que, em 1941, o 
Brasil recebeu um dos prêmios de desenho 
industrial oferecido pelo Museu de Arte 
Moderna de Nova Iorque. Tratou-se de um 
concurso de desenho de móveis com materiais 
nativos, no qual Rudofsky se inscreveu e 
mandou de São Paulo seus projetos de 
poltronas estruturadas em metal tubular com 
assento e encosto de tecidos de fibras naturais 
dentro das especificações requeridas. 
(Loschiavo, 1995, p.92) 

 

Percebe-se, portanto, um deslocamento que vem da discussão 

inicial em torno das grandes exposições Universais e que se 

dirige agora aos museus de Arte, na primeira década do século 

XX. Assim como o MOMA, o MASP também participou dessa 

discussão com as curadorias de Pietro Maria Bardi e legitimou, 

portanto, a importância do design para a vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 
Projeto Rudofsky 
Catálogo Exposição 
Organic Design 
MOMA – New York, p. 5 
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3  Compreendendo a formação dos  
    Arquivos de Pietro Maria Bardi 
 

No período pós-segunda guerra, em 1947, Pietro Maria Bardi 

veio para o Brasil e juntamente com Assis Chateaubriand, dono 

dos Diários Associados, fundou o MASP – Museu de Arte de São 

Paulo Assis Chateaubriand. Nesse momento eram negociadas 

nos Estados Unidos da América e na Europa obras de arte de 

produção europeia. Bardi era autodidata, frequentador de 

bibliotecas, repórter e publicitário. Escreveu seu primeiro livro 

aos 19 anos sobre “Possessões Coloniais” e, em 1927 fundou sua 

primeira Galeria de Arte e Antiguidade em Milão: A Galeria 

Bardi. (Morais, 1994, p. 476) 

 

Assis Chateaubriand conheceu Bardi através do Embaixador do 

Brasil em Roma, Pedro de Moraes Barros, que frequentava as 

exposições e conferências realizadas no estúdio de Bardi (Studio 

d’Arte Palma-Roma). No Brasil Bardi foi convidado para jantar na 

residência de Assis Chateaubriand, onde recebeu a proposta 

para ser o organizador do museu a princípio chamado de “Museu 

de Arte Antiga e Moderna”5, não sabendo ainda onde ficaria, se 

no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Porém, Chateaubriand logo 

decidiu por São Paulo, pois era lá que estava o café, que 

consolidou a base da econômia paulistana.  Em visita ao edifício 

dos diários associados na Rua Sete de Abril, onde inicialmente 

ficaria o museu, Bardi criou um novo e definitivo nome para o 

museu - MASP (Museu de Arte de São Paulo Assis 

                                                           
5 Segundo Bardi, Chateaubriand queria um museu de arte antiga e moderna, 
porém, o professor mostrou-lhe a inutilidade de diferenciar as artes, sendo 
preferível não fazer distinções e abranger todas as artes plásticas. (Bardi, P.M. 
História do MASP. São Paulo, Empresa das Artes, 1992, p.11)                                                  
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Chateaubriand), inaugurado em 02 de outubro de 1947. (Morais, 

1994, p.476) 

Assim, o acervo do MASP surgiu de um hábil golpe de mestre, 

capaz de trazer para um país tropical, obras de arte inigualáveis. 

Com sua personalidade inquieta, enérgica e dinâmica, Bardi 

julgava-se um cronista da arte (e não um crítico da arte) com a 

obrigação de se preocupar igualmente com todas as suas 

manifestações: a pintura, o desenho, a gravura, a escultura, o 

design e a arquitetura. Junto com Assis Chateaubriand ele 

formou o acervo mais importante da América Latina, com 

aquisições das obras de arte das mais importantes casas de 

comércio Europeu e negociações com casas como Wildenstein6, 

Knoedler, Matthieses, Seligmann e Christie’s. As declarações de 

Bardi sobre o MASP nos anos iniciais incidiam sobre a questão 

do museu vivo, tendo como parâmetro os americanos, que se 

caracterizavam pela conquista de público diversificado entre 

especialistas e outro em geral, adotando a diversidade na 

temática e na ação. (Lourenço, 1999, p.100) 

Bardi conheceu alguns historiadores que o influenciaram, como 

Adolfo e Lionello Venturi, Roberto Longhi, Berenson e o francês 

Le Corbusier. 

 

Podemos entender a museografia do MASP pela maneira como 

Bardi constituiu o acervo e as diferentes exposições de cunho 

acadêmico, artesanal ou mesmo industrial a partir de suas 

experiências. O professor justificou em seus textos este 

ecletismo de pensamento e entroncamentos de ideias e 

                                                           
6 Sediada em New York, a Wildenstein Inc. possui um acervo avaliado em 
bilhões de dólares, com obras representativas de quase seis séculos de 
pintura. A casa conta ainda com um tesouro estratégico: os arquivos, 
inigualáveis, do Wildenstein Institute. (Wildenstein, Daniel. Mercadores de 
Arte. São Paulo, Editora Planeta do Brasil, 2004, p. 7) 
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proposições, onde fotografia, cinema arquitetura, design e 

muitas outras atividades combinavam com a cultura e com as 

concepções sociais que Bardi tanto leu e discutiu com o colega 

Le Corbusier, de que era preciso existir uma 

multidisciplinaridade das artes que levassem a uma igualdade de 

pensamento e conhecimento.   

Segundo a antropóloga Stela Politano, as exposições 

temporárias e do acervo do MASP estavam em sintonia com as 

ideias de intelectuais como Aby Warburg (Hamburgo, 1866 – 

1929), Walter Benjamin (Berlin, 1892 – Portbou, 1940), André 

Malraux (Paris, 1901 – Créteil, 1976). (Stela, 2008, p. 924) 

Entre as décadas de 50 e 60, Malraux explorou as relações entre 

fotografias e as técnicas de impressão, assim promovendo um 

museu imaginário, explorando uma nova percepção da arte 

através da nova tecnologia. Malraux ficou maravilhado com as 

possibilidades de discursos que ele poderia criar a partir da 

simples disposição das fotografias. Ao mesmo tempo, Bardi criou 

esta flexibilidade de discursos com a interação entre as obras de 

arte. (Figura 13) 

 

A Historiadora Luna Lobão em seu trabalho de mestrado intitulado: A 

“MISSÃO ARTÍTICA DO PRIMEIRO MASP: UM ESTUDO DA CONCEPÇÃO 

DE PIETRO MARIA BARDI PARA O MASP EM SEUS PRIMEIROS 20 ANOS” 

apresenta semelhanças na maneira como Bardi pensava 

juntamente com Lina Bo Bardi o acervo ou as exposições no 

MASP com a proposta de Andre Malraux. Porém, Bardi leu, ainda 

na Itália, dois volumes dedicados a um antigo museu que 

definitivamente “abriram seus olhos”, pemitindo-lhe superar a 

maneira de pensar a arte e a restringir assuntos, entendendo 

que os mesmos poderiam ser compartilhados e que todas as 

artes de alguma maneira se interligavam, Note Overo Memorie 

Figura 13 
André Malraux com as 
pranchas fotográficas do 
Museu sem Paredes  
(Crimp, Douglas. Sobre 
Ruinás do Museu. São 
Paulo, Martins Fontes, p. 
55) 
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Del Museu Del Conte Lodovico Moscardo, editado em Verona em 

1672 (Figura 14). Lodovico Moscardo era um colecionador que 

juntava tudo o que gostava, desde pedras, conchas, pinturas, até 

objetos pertencentes a tempos diferentes, antigos ou 

modernos. (Bardi, 1985, p.g 124) 

A iniciativa de Moscardo era do Gabinete de Curiosidades, que 

se tratava de salões que abrigavam coleções de História Natural. 

Normalmente seus colecionadores  pertenciam a membros da 

nobreza e os objetos eram provenientes das exposições 

realizadas em busca de um Novo Mundo. Estes objetos 

carregavam uma história, eram considerados documentos, eram 

os materiais da história. A maneira de pensar, de acordo com os 

gabinetes de curiosidades, era bastante comum no início do 

século XX; assim, Alois Riegl, curador do departamento de 

têxteis do Museu Austríaco de Arte Decorativa em 1887, com um 

olhar interdisciplinar sobre a História da Arte propôs a 

reorganização das leis de conservação dos monumentos 

austríacos, onde criou uma base teórica, estruturando o valor 

dos monumentos históricos. Entre os capítulos elaborados, Riegl 

valorizou a importância histórica do monumento para a 

contemporaneidade  e relacionou os monumentos de tal 

maneira a atribuir-lhes novos significados. (Riegl, 2014, pg.9) 

Assim entendemos como se constituiu o olhar de Bardi para a 

formação da coleção e das exposições do MASP, a 

interdisciplinaridade da coleção, a valorização de cada objeto 

criado pelo homem no campo da arte, da arquitetura e do design 

e como estes objetos se constituíram como monumentos 

justificáveis para a contemporaneidade. Portanto, o professor 

possuía um olhar enciclopedista, entretanto, bastante 

contemporâneo.  

Bardi escreveu um artigo, ainda na Itália na década de 30, 

Figura 14 
Capa do Catálogo Digital 
Moscardo-Verona séc. XVII 
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sugerindo que em apartamentos ou casas se fizessem prateleiras 

para que os quadros pudessem ser manuseados como se fossem 

livros.  Para ele a arte não pode ser definitivamente pregada na 

parede, onde seu exame, seu desfrute, seja apenas 

contemplativo. A arte precisa ser sempre redescoberta. Por isso 

durante sua direção o MASP, a cada dois ou três meses, mudava 

o que estava sendo exposto. (Bardi, 1985, p. 124) 

Segundo o pintor francês Daniel Buren, no livro do americano 

historiador da arte Douglas Crimp chamado “Sobre as ruinas do 

museu”,  

 

A obra de arte tem tanto medo do mundo em 
geral, e precisa tanto do isolamento para 
existir, que faz uso de todos os meios de 
proteção possíveis e imagináveis. Ela se 
emoldura, desaparece sob o vidro, 
entrincheira-se por detrás de uma superfície à 
prova de bala, cerca-se de um cordão de 
isolamento e de instrumentos que medem o 
teor de umidade da sala, pois mesmo o menor 
resfriado seria fatal. A obra de arte, de 
preferência vê-se não apenas afastada do 
mundo, mas fechada numa redoma, total e 
permanentemente ao abrigo do olhar. No 
entanto, essas medidas externas que beiram 
as raízes do absurdo já não se encontram 
entre nós, todos os dias e em todo lugar, 
quando a obra de arte é exibida nessas 
redomas a que se dá o nome de galerias e 
museus? O fato de ela ser exibida dessa 
maneira não é o verdadeiro ponto de partida, 
o fim a função essencial da obra de arte? 
(Buren, apud, Crimp, 2005, p.77) 
 

É exatamente este o questionamento de Bardi quando 

apresentava a arte dentro de um caráter mais investigativo, não 

entendendo arte somente no campo das artes visuais, e assim, 

abrindo o Museu para muitas possibilidades: arte, design 

artesanato, propagandas, etc. Dentro de um julgamento de 

valores estabelecidos não pela regra do mercado, mas por 
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conceitos que faziam a diferença no campo social e cultural, 

deixava clara esta questão em todas as suas entrevistas e livros. 

Assim, propôs o “Museu fora dos limites”, o museu que ia além 

de obras afixadas nas paredes. 

Na biografia de Bardi escrita por Francesco Tentori (p. 188), ele 

aborda o texto “É um Museu fora dos Limites”- (Musées hors dês 

limites), escrito, em francês, por Bardi (Revista Habitat no. 4, de 

1951): 

“É preciso conceber novos museus, fora dos 
limites estreitos e de prescrições da 
museologia tradicional: organismos em 
atividade, não com o fim estreito de informar, 
mas de instruir; não uma coleção passiva de 
coisas, mas uma exposição contínua e uma 
interpretação de civilização.” (Bardi, in 
Tentori, 2000, pg. 188) 

 

Bardi efetivamente construiu um museu fora dos limites não só 

pela coleção, mas por todas as exposições, especialmente as de 

design; ele abordou pela primeira vez no Brasil a formação do 

Designer criando escola e várias exposições. É sabido que este 

olhar para o design teve forte influência de seu íntimo amigo Le 

Corbusier, que possuía informação das Vanguardas e 

especialmente da Bauhaus, que seria, segundo documentos 

encontrados no Centro de Documentação do MASP e no artigo 

que Bardi escreveu para a Revista Isto é, em 1988, uma das 

escolas de referência para a criação do IAC – Instituto de Arte 

Contemporânea - que viria a formar no Brasil os primeiros 

designers. 
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3.1 A Arte Didática de P.M. Bardi 

 

Entender o papel de Bardi como diretor e curador é uma tarefa 

árdua, pois ele foi um historiador, um pesquisador, um crítico de 

arte, e também aquele que preservou e divulgou a cultura 

brasileira  e de alguma maneira também contribuiu para o 

conhecimento da arte universal. O convívio de Bardi com a Arte 

durante muitos anos fez dele um investigador em diversas áreas 

a ponto não só de contribuir com o MASP, mas também de criar 

sua coleção particular, bastante diversificada com a inteligência, 

a sensibilidade e o olhar de um expert, diferente daquele olhar 

do profissional de arte tradicional. 

Foram o olhar eclético e o conhecimento enciclopédico de Bardi 

que fizeram com que ele articulasse a coleção entre artes e 

cultura, concebendo concebendo também inúmeras exposições 

com este viés, libertando o MASP então deste patamar de museu 

estático e o transformando em um museu dinâmico.  O 

colecionismo, segundo o conceito de Jean Baudrillard7, passou a 

ser um objeto de paixão e esta paixão levou o professor a 

articular as exposições, as coleções de arte e design, com 

objetivos puramente didáticos ativo e transformadores da 

sociedade paulistana que ainda não estava acostumada com a 

arte europeia, e menos ainda com o design, que viria a ser fruto 

do investimento industrial paulistano. 

 

A coleção que formou no MASP  a partir de sua experiência e seu 

conhecimento abrangeu desde Picasso, Manet, pintores 

brasileiros, o Kitsch e até mesmo as roupas do palhaço Piolim, 

que segundo ele era um projeto dedicado a uma exposição sobre 

                                                           
7 Jean Baudrillard. O sistema dos objetos. São Paulo, Perspectiva, 2004. 
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o circo. Quanto ao design e arquitetura, foram muitas as 

exposições, porém ele não adquiriu peças para o acervo. A 

exposição “A Moda Brasileira”, de 1952, levou-o a pensar em um 

museu do vestuário, porém, este desejo não foi concretizado, 

apenas permaneceram no museu os vestidos da exposição (por 

volta de 150 modelos) que vieram a ser estudados em teses de 

mestrado e doutorado.  

Ele propôs exposições como a “Vitrine das Formas”, composta 

desde peças gregas até a máquina de escrever Olivetti. Ainda em 

1950 mostrou no Museu um carro com desenho de Pininfarina, 

designer italiano. Para ele o Museu não era o fim, a conclusão, 

mas uma espécie de propulsor de ideias inteligentes, capaz de 

cobrir todas as áreas, das obvias às desconhecidas como, por 

exemplo, a jardinagem e o maquetismo. 

Assim o também curador e artista Emanoel Araujo definiu Bardi 

no catálogo da exposição “Um certo Ponto de Vista”: 

Colecionador de Antiguidades, marchand, 
profundo conhecedor da arte Universal, 
estudioso da arte e da cultura brasileira, foi 
também responsável por uma nova linguagem 
museológica e introduziu uma nova forma de 
dirigir um museu de arte...a perspectiva do 
seu olhar, pelo que ele teve de multifacetado 
e multicultural, e pelo seu agudo alcance, 
capaz de apreender as pequenas obras com o 
mesmo calor que sabia abordar a grande arte 
erudita. (Araujo, 2000, p.27) 
 

Bardi era um curioso pelas coisas, valessem as obras ou não, 

fossem exceções ou quinquilharias, ele apreciava desde objetos 

simples a livros raros; era visitador de ferro-velho, de feiras e 

apreciava um objeto fabricado ou uma pintura com o mesmo 

interesse. Desde a infância Bardi colecionava  figurinhas, selos, 

trenzinhos, xilogravura e livros antigos.  Após a primeira guerra, 

ampliou sua mania por coleções, de objetos de arte a um objeto 

bric-a-brac. Foi descobrindo Giorgione, Kees Van Dongem, um 
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catavento, uma carta de Machado de Assis e até um bulbo de 

lampião de óleo feito por um anônimo popular nordestino. 

 

No campo da museologia, em função dos profissionais do 

museu, Bardi criou um curso de museografia, que era integral e 

que visava a capacitar as pessoas para o trabalho em museus e 

instituições culturais. O curso, que era mantido pelo próprio 

Bardi e oferecido com bolsa de estudos, durou apenas um ano e 

oferecia disciplinas de história da arte. Neste campo ele criou 

uma nova relação entre o público brasileiro e a cultura, pois as 

exposições eram apresentadas com temas que abordavam a 

produção popular e a arte acadêmica, entre outras. A discussão 

sobre cultura estava presente no MASP desde 1949, com 

palestras proferidas pelo sociólogo Gilberto Freyre.   

O MASP era constantemente apresentado nos textos escritos 

por Bardi como um “anti-muse”, um “centro de arte” ou um 

“laboratório” (Canas, 2010, p.5). Ele propôs a Chateaubriand um 

centro vivo, um museu dinâmico, com projetos educativos, 

diferentes dos museus daquela época em São Paulo, como a 

Pinacoteca e o Museu Paulista, que possuíam exposições 

permanentes. Abriram-se, então, escolas de história da arte, de 

pintura, de gravura, fotografia, confecções de maquetes de 

arquitetura e, entre outras escolas, a primeira Escola de Design 

no Brasil, a IAC. O design era inexistente no Brasil, porém, foi um 

sucesso. Fundou também a primeira Escola de Propaganda. O 

professor entendia que a própria Semana de 22 já havia tentado 

impor o Modernismo e que tinha mostrado principalmente aos 

paulistanos e aos brasileiros as vanguardas modernistas; mais do 

que isso, tinha mostrado ao mundo que o Brasil iniciava-se no 

Modernismo. 

 



72 

 

Bardi colocou em prática suas propostas, e mais ainda conseguiu 

atingir o público jovem paulistano atraído pelas exposições 

didáticas8, assim chamadas pelo uso de pranchas didáticas que a 

cada mês eram renovadas. Desse modo, Bardi foi construindo 

diálogos com as exposições e conectando o Brasil ao Mundo, 

como, por exemplo, na mostra “A mão do povo Brasileiro”, assim 

como o fez em uma exposição de moda do estilista Christian 

Dior, de Paris. Inovador em sua maneira de pensar, lançou a 

moda brasileira, com produção de estilistas brasileiros onde 

toda produção ocorreu no museu, assim, costurando e 

desenhando, tudo no próprio Museu de Arte. Os vestidos eram 

costurados no próprio Museu o manequim era uma das alunas. 

O tecido também era confeccionado no museu e os motivos 

eram tipicamente brasileiros, como arte marajoara. 

 

O conceito amplo de arte para Bardi  levou-o a fazer uma 

exposição sobre o Jornal da Tarde, que foi bastante questionada, 

pois ele afirmava que “jornal é arte  porque inclui fotografia, 

desenho e gráfica”, portanto, todos os itens foram apresentados 

como  arte, assim como a exposição de embalagem japonesa, 

que para ele era um fato de design. A exposição “A arte da 

Embalagem Tradicional Japonesa” reuniu uma série de 

embalagens feitas a partir de vários materiais para acondicionar 

alimentos, doces, saquê e para fins diversos. Bardi percorria a 

                                                           
8 A “Exposição Didática”, realizada no Museu de Arte de São Paulo, em 1947, 
constituiu um dos marcos iniciais da instituição museográfica dirigida por 
P.M.Bardi. Perante a formação do acervo, dos novos cursos, palestras e 
exposições de artistas nacionais e internacionais, a linha de raciocínio 
historiográfico e artístico da exposição amarrava todas as ações do italiano: 
a didática, do passado ao presente cultural e artístico, dominava o primeiro 
andar do edifício dos Diários Associados. V ENCONTRO DE HISTÓRIA DA 
ARTE – IFCH / UNICAMP 2009 MASP EM REVISÃO: MUSEU TRANSPARENTE 
Stela Politano 
http://www.unicamp.br/chaa/eha/atas/2009/POLITANO,%20Stela%20-
%20VEHA.pdf acesso em 20 de outubro de 2015 

http://www.unicamp.br/chaa/eha/atas/2009/POLITANO,%20Stela%20-%20VEHA.pdf
http://www.unicamp.br/chaa/eha/atas/2009/POLITANO,%20Stela%20-%20VEHA.pdf
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arte antiga, a arte brasileira, a arqueologia brasileira, a arte 

indígena e o design. Além deste perscrutar das artes, Bardi 

contava com as criações expositivas da arquiteta Lina Bo Bardi, 

que propunha a cada exposição novos displays expositivos, bem 

como um diálogo entre a montagem e o conceito da exposição. 

Desta maneira, entendemos que Bardi soube interpretar a 

cultura brasileira, e alimentá-la com as mais preciosas 

informações, tanto da cultura europeia, quanto da própria 

cultura brasileira. Para ele o MASP era um “polimuseu”, um 

centro cultural. 

 

Igualmente ele entendia que a arte do século XX produziu o 

design como seu subproduto, embora este, especialmente o 

gráfico, tenha passado a ter uma atuação política no início do 

século; não que a arte não tenha passado por isso, mas 

entendemos que houve um conflito entre arte e design no início 

do processo de industrialização. Essa discussão criou um 

paralelo dos objetos que poderiam ser  - e assim foram  -  

produzidos dentro de um conceito estético e outros dentro de 

um conceito usual. Assim a arte de vanguarda de um modo geral 

foi mais longe, queria ser parte integrante na construção de um 

novo sistema de valores formalmente inscritos no visível.  

 

Bardi possuía uma extensa relação com teóricos da arte e do 

design; no Louvre seu contato era o diretor Germain Bazin, que 

era um estudioso do Barroco Brasileiro. Articulou também 
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muitas exposições no Metropolitan de New York, o primeiro 

museu a abrigar exposições sobre o design moderno. Assim, o 

MASP foi pioneiro no desenvolvimento industrial brasileiro no 

que se refere à discussão e à formação da mão de obra para a 

área da cultura. Estes contatos de Bardi levaram o MASP à 

categoria de Instituto das Artes. 

É dentro desta premissa que as exposições didáticas criadas por 

Bardi baseadas no ensino da História da Arte, baseavam-se 

sempre em uma organização que trabalhava bastante a conexão 

entre diferentes tempos da história, criando assim diálogos 

entre as obras. 

Observamos, como no caso da exposição e painel didático da 

História do Assento, que os paineis foram construídos de modo 

a demonstrar desde cadeiras do século XV até trabalhos de 

Charles Eames e Le Corbusier, ambos arquitetos e designers. 

(Figuras 15 e 16) 

 

Com relação à exposição das cadeiras vimos que o foco principal 

estava na organização cronológica, nos aspectos técnicos e no 

objeto como expressão de seu tempo. Fica claro nesta 

exposição, que a cadeira de Charles Eames, que foi um 

empréstimo do arquiteto Rino Levi, apresentava um novo 

material e a possibilidade de uma estrutura curvada era uma 

nova proposta a ser apreciada junto às formas e aos materiais de 

Figura 15 
Painel Didático 
Catálogo MASP Assis 
Chateaubriand Ano 30, 
1978, p.14 

Figura 16 
Painel Didático 
Catálogo MASP Assis 
Chateaubriand Ano 30, 
1978, p.18 
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séculos anteriores, não desprezando, portanto, a relação entre 

as peças.  

 

Em todas as suas propostas, nos temas expositivos e sobre os 

designers, Bardi lançava esse olhar didático e, quem sabe 

também, ele lançasse um olhar antropológico sobre a produção 

industrial, tema ainda a ser pesquisado nas exposições 

propostas pelo MASP.  

 

3.2 Um Bardi de Ideias 

 

De acordo com a maneira de pensar de Bardi, a antropologia, 

arqueologia e os fatos sociais de modo geral eram algumas das 

propostas de suas exposições e elas sempre trouxeram ao 

público oportunidades de apreciá-las e de discuti-las. Em seu 

discurso, ele defendia a ideia de que todas as manifestações 

estéticas eram válidas, mas que o tempo se encarregaria de fazer 

uma seleção natural. 

Bardi condenava as Bienais por serem cópias, criticava Cicillo 

Matarazo por copiar Veneza, e Sheila Leirner por transformar a 

Bienal de São Paulo na prepotente incidência da Documenta de  

Kassel. Porém, na I Bienal Latino-Americana de São Paulo que 

ocorreu no ano de 1978, entre os dias 03 de novembro e 17 de 

dezembro, apresentando 13 países da América Latina - 

Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, El Salvador, Equador, 

Honduras, México, Paraguai, Peru, República Dominicana e 

Uruguai – Bardi foi convidado a expor numa sala seus conceitos 

sobre Mitos e Magia, tudo exemplificado com obras artísticas 
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dispostas pelo seu espaço. A Bienal Latina tinha como função 

principal substituir as Bienais Nacionais realizadas nos anos 

pares, paralelas às Bienais Internacionais. A substituição dessas 

exposições nacionais por uma latino-americana possibilitaria 

ampliar a zona de interesse pelas artes, antes restrita ao país, 

para todo o continente latino-americano, gerando um maior 

diálogo entre essas produções (Lodo, 2012, p. 182). Ressaltamos 

que a programação visual foi idealizada por Alexandre Wollner, 

(ex-aluno do IAC, Instituto de Arte Contemporânea do MASP e 

ex-aluno da escola de ULM na Alemanha). 

Adaptar-se ao tempo e às coisas, fazia de Bardi um diretor, um 

curador muito diferente do  que era esperado de um diretor de 

museu. Em 1952, Sacha Harnis fotógrafo da revista Manchete, 

de Adolpho Bloch, que pretendia competir com a revista 

Cruzeiro, procurou Bardi para realizar uma matéria exatamente 

no primeiro exemplar. Convite que aceitou sob a condição de 

fazer seu retrato de maneira diferente, que seria segundo ele: 

“Todos imaginam que um diretor de museu deve ser uma pessoa 

grave, uma espécie de múmia, insensível a todas as aventuras 

mais ou menos alegres e aos prazeres da vida”(Manchete no. 1, 

1952). Foi com esse ímpeto, e no papel de um diretor não 

convencional, e de um museu dinâmico que Bardi colocou 

dentro do MASP mais de noventa exposições de design. 

Entende-se que poucos foram os museus que possuíam 

diretores fora dos padrões esperados em suas curadorias, 

destaca-se o MASP e o MOMA. Aqui considerados por terem se 

envolvidos com o design no momento em que não havia 

compreensão sobre a sua importância para o Museu.  

Na revista Vogue - encarte especial de 1977, o crítico de arte 

Jacob Klintowitz fez a seguinte comparação entre MASP e 

MOMA: 
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A ânfora e o Helicóptero  - Foi infinitamente 
divulgada a reinauguração do Museu de Arte 
Moderna de New York. Em todas as matérias, 
causou um espanto deliciado o helicóptero 
pendurado no teto. Que ousadia do grande 
museu, símbolo da participação Dio império 
americano narte. Mas, em 1948, o MASP fez 
uma famosa vitrine das formas, na qual 
constava uma ânfora grega e uma máquina de 
escrever Olivetti. Equiparava-se a produção 
industrial à criação das formas clássicas. Vale 
dizer, todos os objetos construídos pelos 
homens são igualmente importantes. Ânfora, 
máquina de escrever ou helicópteros. Este 
pioneirismo do MASP teve um efeito notável, 
entre nós. Ele foi um elemento detonador. A 
diferença, neste caso, está no fato do Brasil 
ainda não ser capaz de defender 
mundialmente sua produção cultural. O 
conceito museológico de Bardi foi pioneiro. O 
MASP, desde seu inicio, se propôs não como 
uma guarda privilegiada de tesouros, mas 
como um estimulador de cultura. É por isto 
que ele pode perceber as mudanças do país e 
se oferecer para suprir as necessidades 
emergentes. Por estar voltado para o futuro, e 
não para o passado. O MASP foi capaz de se 
antecipar à tradição de sua função e inventar 
novas funções que hoje, com o avanço dos 
institutos culturais, estão disseminados por 
toda parte do mundo. (Jacob Klintowitz, 
Revista Vogue, 1977, p. 138) 
 

 

O caráter criativo de Bardi não se restringia somente às 

exposições, mas também abrangia muitos dos seus discursos 

publicados em jornais, livros e revistas, como editor e 

colaborador que foi  das revistas Habitat, Vogue e Mirante das 

Artes. 
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Bardi afirmava que nenhum setor foi deixado de lado no plano 

cultural do MASP. Além do IAC, aconteceram os desfiles de moda 

promovidos com o auxílio da Casa Vogue. A primeira exposição 

apresentou uma coleção de Christian Dior e os antigos costumes 

da Renascença italiana e da Pérsia, além de uma criação 

exclusiva de Salvador Dalí para a mulher de 2050, vestido 

trabalhado com drapeados surrealistas. O objetivo de Bardi com 

os desfiles era criar uma moda autenticamente brasileira e, para 

tanto, organizou-se o Centro de Estudos da Moda Brasileira com 

toda a infraestrutura necessária: cursos para manequins, 

desenho de padrões para tecidos, tecelagem e oficina de 

costura. (Figura 17) 

 

Dessa maneira Maria Claudia Bonadio, professora de História da 

UNICAMP, aborda Bardi com relação à moda e à arte: 

 

Para Bardi, a moda estivesse integrada ao 
universo da arte, para o público em geral tal 
associação não era tão evidente, assim o 
desfile seria cuidadosamente estruturado de 
forma a mostrar na passarela elementos que 
reforçassem a associação entre moda e arte. 
(Bonadio, 2014, p. 51) 

 

No Jornal O Diário de São Paulo, de 07 de março de 1951, no 

artigo “Visão retrospectiva da moda desde a época feudal até 

hoje”, Bardi fez a seguinte análise referindo-se à relação entre 

arte e moda: 

(...) A moda é uma das atividades importantes 
no campo da arte, e ainda que com suas 
épocas passageiras e variáveis, está ligada 
com recíprocas influências que traz a moda na 
vida do homem. (...) O vestido é para o corpo 
como o estilo é para uma época. Por outro 
lado, deve-se ressaltar que um belo traje vale 
tanto quando uma boa pintura. A moda é 
sempre a consequência (sic) de um modo de 
pensar e de viver (...). A moda é uma atividade 

Figura 17 
Alla, modelo de Christian 
Dior, desfilando na 
passarela montada na 
pinacoteca do MASP 
Catálogo MASP Assis 
Chateaubriand Ano 30, 
1978, p.43 
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antiga e acompanha a educação do homem 
nas diversas fases do desenvolvimento 
econômico. (Bardi, 1951) 
 

Em seus primeiros anos, para contribuir com as atividades 

educativas do MASP, foi criado um boletim informativo de 

atividades internas e artigos sobre problemas de arte em geral. 

Fica evidente nos textos dos boletins que o objetivo não era a 

imposição do gosto e de conceitos, mas possibilitar maior 

reflexão do público sobre a arte, fornecendo informações úteis, 

ativando o interesse pela arte, pela cultura e promovendo a 

“educação visual”. Estes boletins serviam também como um 

informativos para a Associação Museu de Arte. Eram mensais, 

publicados pelo MASP, editados pela Habitat Editora Ltda. e 

oferecidos aos sócios do museu. 

No Boletim nº 1, de janeiro de 1954 (Figura 18), entre os vários 

artigos  há um texto sobre Mauricio de Nassau escrito por Michel 

N. Benisovich; há também uma pequena chamada cujo título 

“Fotografias Velhas”, trazia um apelo para que velhas fotografias 

não fossem descartadas e que o Museu estava aberto a recebê-

las, pois eram consideradas preciosos documentos. Este apelo 

por parte do Museu era publicado também nos diários 

associados, assim o Museu recebia constantemente 

documentos curiosíssimos, o que nos leva a entender que Bardi 

procurou ao máximo construir a história da arte brasileira, bem 

como entendê-la sob o ponto de vista social e antropológico e 

que talvez as fotos fossem uma referência para essa busca. 

Já o Boletim de número 3, de março de 1954 (Figura 19), 

apresentou um interessante artigo sobre Picasso, de autoria de 

Bernard Berenson, historiador da arte conhecido de Bardi.  

Curioso notar que neste boletim encontrava-se uma seção de 

ambientes, de decoração do século XIX, estilos neoclássico e 

Figura 18 
Boletim no.1 - MASP 

Figura 19 
Boletim no.3 -MASP 
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rococó, e ainda um ambiente moderno. Havia também um texto 

sobre a “Tirania da Moda Francesa”. Ficando assim claramente 

entendido que o design estava presente nas publicações, pois ao 

incluir as propagandas no Boletim, apresentava-se ao público o 

que chamamos hoje de design de interiores, e mais uma vez o 

Boletim estabeleceu uma função didática, pois os estilos 

artísticos foram apresentados para a sociedade mesmo sendo 

em chamadas publicitárias. 

Os boletins apresentavam uma diversidade de artigos sobre 

escultura, moda, propaganda, cinema, salões de arte, a Bienal de 

Veneza e muitas das ações do museu, como exposições, cursos 

e publicações. Então era proposta de Bardi, não somente criar 

um museu à maneira tradicional, mas também um organismo de 

real interesse para todas as artes, numa base didática e de 

difusão. (Bardi: Isto é Senhor, 1989) 

Portanto, ao analisarmos os arquivos de textos produzidos por 

Bardi, que é incontável, é uma produção que nos chama à 

existência de algo no tempo e no espaço e que no presente nos 

possibilita pensar e refletir sobre futuras discussões acerca do 

design. Nomes e produções que nestes arquivos nos levam à 

abertura de novos caminhos que só os arquivos podem nos 

sugerir - e quem sabe - nos auxiliar a reescrever a história do 

design, tão insipiente em nosso país, tão incompleta. Como 

dispositivo de conhecimento, estes textos alusivos às exposições 

realizadas no MASP, em forma de arquivo, sobreviverão para o 

futuro como uma força latente, eles serão, entretanto, uma 

temporalidade mista de textos de arte e reflexão.  
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3.3 O Olhar contemporâneo de P.M.Bardi 

 

Pietro Maria Bardi era um homem do “novecento” do século XIX, 

como ele mesmo diria, entretanto, encontramos aqui um 

paradoxo: Bardi ajudou a instaurar o primado do 

contemporâneo em São Paulo, levou para o museu (MASP) 

desfiles de moda, exposições de design e fotografia quando tudo 

isso não era considerado arte no Brasil. Ao inaugurar o IAC – 

Instituto de Arte Contemporânea no MASP, em 1951, Bardi dava 

continuidade às premissas da sua atividade didática no começo 

do Museu, fixando assim, e instaurando no Brasil a noção de 

design, entendido como sistema que integrava o projeto do 

objeto, cuja inserção no mercado aconteceu através da 

comunicação e da propaganda. No Brasil isso significava 

reivindicar a relevância da arte e do artesanato popular para a 

criação de uma autônoma cultura do design (Migliaccio, 2012, 

p.8) 

Dessa maneira esse olhar contemporâneo pode ser analisado 

conforme as proposições do filósofo italiano e professor da 

Universidade de Veneza, Giorgio Agambem, que em uma de suas 

obras, “O que é o contemporâneo”, reúne alguns ensaios que 

investigam a questão do tempo, o ser na história e o ser no 

tempo. Para ele a contemporaneidade é uma singular relação 

com o próprio tempo (Agambem, 2010, p.59) sem que se 

mantenha sobre a época um olhar fixo, mas sempre à distância, 

para poder sobre ela se verter, embora já numa dissociação 

anacrônica, entendendo sua íntima obscuridade (Agambem, 

2010, p.64).” 

Assim, compreendemos que P.M.Bardi era contemporâneo, 

nascido no século XX, e com ideias, propósitos e discussões 
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pertinentes ao século XX, muitas das quais se materializaram 

com a ajuda da arquiteta Lina Bo Bardi, assim ele conseguiu, 

dentro do conceito de uma museologia estável, criar um museu 

frenético, vivo e ativo. 

Em seu texto “Breve comentário sobre o papel de Pietro Maria 

Bardi e a fundação do MASP”, Eugênia Gorini Esmeraldo, 

museóloga do MASP e durante muitos anos secretária de Bardi, 

assim o descreveu: 

“Eu fiz coisas demais!” Passadas quase duas 
décadas de minha convivência diária com 
Pietro Maria Bardi, a este comentário eu 
acrescentaria:... “e o fez intensamente”. Se o 
modernista deve “ser do seu tempo”, pode-se 
dizer que Bardi não só foi do seu tempo como 
se adiantou em vários campos... Bardi era um 
dínamo, tinha sempre algo em mente, 
escrevia textos com furor: artigos, 
comentários sobre as obras da coleção, ideias 
para livros, cartas para os amigos e a 
correspondência do museu... (Esmeraldo, 
2012 , p.1-2) 
 

Esse dinamismo, este furor de ideias levou Bardi às articulações 

do design decifrando seu próprio tempo e mostrando a São 

Paulo discussões ainda muito novas sobre o assunto, como é o 

caso das exposições de tipografia, da moda entre muitas outras. 

A visão que Bardi possuía sobre a relação passado e a 

contemporaneidade, entendendo que arte deveria ser 

articulada independentemente de seu período de criação é atual 

e é uma discussão presente na academia hoje, assim, 

assemelhamos o olhar contemporâneo de Bardi ao de  Aby 

Warburg9 , em sua obra Atlas Mnemosyne do início do século XX, 

                                                           
9 Nascido em 1866, como filho primogênito de um rico banqueiro judeu 
alemão de Hamburgo, Warburg é agora principalmente lembrado como o 
idealizador e fundador da importante Biblioteca Warburg, hoje sediada em 
Londres e como mentor da assim chamada “Escola de Warburg”, vinculada às 
atividades daquela biblioteca, que inclui importantes nomes da historia da 
arte, como Erwin Panofsky, Fritz Saxl, Edgard Wind, Gombrich. II ENCONTRO 
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onde ele argumentava que imagens produzidas em diferentes 

datas e situações podiam produzir um pensamento, o que para 

ele era uma arqueologia visual.  

Segundo palavras do próprio Professor Bardi, as exposições 

apresentavam uma arte sem escolas, sem definições de 

tradicional e vanguarda ou antigo e novo, como a própria 

definição daquele espaço museográfico exigia. No entanto, ao 

mesmo tempo em que a Exposição Didática dialogava 

diretamente com a proposta e com as exposições temporárias e 

do acervo do MASP, ela estava em sintonia com as ideias de 

intelectuais como Aby Warburg (Hamburgo, 1866 – 1929) e do 

próprio Pietro Maria Bardi com relação à importância das 

imagens dentro da história da arte. (Politano, 2008, p.1) 

 O arquiteto Renatto Anelli, em seu artigo “O Brasil moderno do 

casal Bardi”, no jornal Folha de São Paulo de 11 de maio de 2015, 

afirma: “O MASP como fulcro de um projeto de ação 

modernizadora do casal Bardi que se estendeu à arquitetura, 

design, teatro, moda, publicidade, edição e ensino (...) A 

desproporção entre os estudos acadêmicos sobre ambos vem 

ampliando o risco de atribuir a Lina concepções elaboradas pelos 

dois, ou mesmo apenas por Pietro. (Anelli, 2015). 

Nessa grandeza de ações entendemos que Bardi foi a figura 

chave para o desenvolvimento do design no Brasil e que em seus 

textos as conexões com teoria, design, arte, artesanato e 

indústria necessitam de um resgate para entendermos como se 

deu a institucionalização do design no Brasil e a amplitude de 

contribuições do professor na área. 

 

                                                           
DE HISTÓRIA DA ARTE – IFCH / UNICAM 2006 ARQUIVOS DA MEMÓRIA: ABY 
WARBURG, A HISTÓRIA DA ARTE E A ARTE CONTEMPORÂNEA Claudia 
Valladão de Mattos.  
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4  Conhecimento Enciclopédico acerca do  
    Design 
    Artigos das Revistas: Senhor, Isto é    
    Senhor, Mirante das Artes e Vogue   
    Arte 
 

Bardi escreveu muitos catálogos e textos críticos, vários deles 

para as revistas Senhor e Isto é Senhor10a partir dos anos 70, os 

artigos aqui escolhidos são os que acompanharam, de alguma 

maneira, as exposições de design que aconteceram no MASP 

enquanto era diretor. Em suas análises críticas, Bardi apresentou 

novos designers, destacou e explorou de maneira criteriosa 

produções e criações. Averiguou a materialidade, as técnicas e 

inovações no campo do design em suas diversas áreas como 

moda, produto gráfico, e interiores. 

Em um de seus artigos “História de um namoro que deu certo”, 

(Figura 20) Senhor, nº 7 – outubro de 1978, o “professor” 

abordou a alquimia entre arte e indústria, relação que ele 

justificou dizendo que no “pós-Cubismo e no Futurismo há uma 

mudança estética na concepção da produção industrial” (Bardi, 

1978, p. 98). Apresentou também os conceitos de artesão, arte 

e indústria, antecipando a discussão muito presente no século 

                                                           
10 A revista ISTOÉ surgiu em maio de 1976 por iniciativa de Domingo Alzugaray 
e dos irmãos Luís e Mino Carta. Editada inicialmente pela Encontro Editorial, 
tinha periodicidade mensal. A partir da 10ª edição tornou-se semanal e sob a 
responsabilidade da Editora Três. No início dos anos 80 deixou de ser 
propriedade da Editora Três e passou a ser exclusivamente de Mino Carta, 
que a vendeu em 1981 para Luís Fernando Levy, do jornal Gazeta Mercantil. 
Em julho de 1988, a Editora Três recuperou a marca ISTO É e a fundiu com a 
já estabelecida SENHOR, surgindo então a revista ISTO É SENHOR. A redação 
foi entregue mais uma vez para Mino Carta que permaneceu na direção até 
agosto de 1993. Em abril de 1992, a Editora Três excluiu o nome SENHOR e o 
semanário voltou a ser somente ISTO É. (A representação do MST na revista 
ISTO É Eduardo Raymundo de Lima Gonçalves, 
http://www.uel.br/grupopesquisa/gepal/segundosimposio/eduardoraymun
dodelimagoncalves.pdf acesso em 28 de outubro de 2015). 

Figura 20 
Revista Senhor nº 7 – 
outubro de 1978 
Biblioteca e Centro de 
Documentação do MASP 
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XXI, principalmente no campo da chamada “economia criativa”. 

Para o historiador do design, Rafael Cardoso Denis (2000, p. 17), 

“Design, Arte e Artesanato têm muito em comum hoje, quando 

o design já atingiu uma certa maturidade institucional; muitos 

designers começaram a perceber o valor de resgatar as antigas 

relações com o fazer manual”. Este ponto de vista confirma a 

autoridade dos escritos de Bardi com relação ao que hoje se 

observa a respeito das ideias sobre design. 

 

Um aspecto curioso no artigo foi o paralelo apresentado por 

Bardi entre uma batedeira elétrica e um escultor, pois os dois 

são produtores de múltiplos. Os múltiplos, além da seriação do 

trabalho, carregam um conceito, um programa análogo à prática 

industrial, como um objeto acabado, produzido, enfim realizado, 

seguindo determinado programa pré-estabelecido. A 

comparação aqui entre arte e indústria serve para que se 

entenda a escultura como múltiplo, pois uma escultura pode ser 

reproduzida várias vezes, de acordo com a intenção do artista; já 

para o design, a indústria também reproduz com tiragens, porém 

excessivas. O que na arte são replicações do próprio objeto, 

muitas vezes em séries limitadas, no design podem ser séries 

ilimitadas. Ele aponta, ainda, a importância da indústria e do 

desenvolvimento estético do objeto. Nessa observação, Bardi 

entendeu a forma como um elemento importante para o 

desenvolvimento estético do objeto, que em sua produção 

seriada faria diferença na vida da sociedade, uma vez que se 

tornaria objeto de consumo (Bardi, 1978, p. 98). Lembramos que 

para Rudolf Arheim (1974, p. 89), em seu livro Arte e Percepção 

Visual, “forma é a configuração visual do conteúdo”. Assim, no 

design do objeto, sua forma vai além da necessidade, ela 

alimenta o desejo de beleza dos consumidores. 
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É importante lembrar que no período pós-segunda guerra a 

concepção de objetos industriais tornou-se mais sistemática e as 

equipes de trabalho passaram a preocupar-se mais em adaptar 

os produtos ao mercado, apelando para o marketing e para a 

estética industrial vinculada à qualidade formal e à noção de 

beleza. (Ono, 2006, P. 67) 

 

Contudo, os artigos discorreram sobre questões de difícil 

compreensão no campo do design naquele tempo. Um dos 

exemplos foi o artigo “Coisas da Indústria Antiga e Moderna” 

(Bardi, 1982, p. 63) (Figura 21) escrito na época da 

reconfiguração da fábrica Pompeia (feita por Lina Bo Bardi) na 

ocasião da exposição de design chamada “História e Realidade”. 

O artigo deixou clara a maneira como P.M.Bardi (1982.p.45) 

observava o crescimento do design no Brasil e o via com grande 

felicidade: “compreendo que o design brasileiro parte de todo 

um aparato histórico desde as máquinas primitivas até a 

contemporaneidade”.  

Além do fato do design brasileiro se apropriar da história, há 

ainda o aspecto de sua maturidade, e após décadas de 

aprendizagem, no Brasil ele passou a não se submeter mais às 

fórmulas pré-estabelecidas tornando-se, assim, mais livre, 

expressivo e espontâneo, assimilando os variados aspectos da 

diversidade multicultural e assemelhando-se à própria cara do 

país, assumindo sua identidade plural. (Moraes, 2006, p. 261) 

O “professor” deixou claro no artigo “Pós-Moderno para quê?” 

(Bardi, 1986, p.68) (Figura 22) que na primeira metade do século 

XX o modernismo deglutiu as mais heterogêneas novidades e 

que na década de 80 o pós-moderno havia sido aclamado, mas 

segundo ele, isso vinha sendo anunciado desde F.T.Marinetti, 

em 1909. Esse olhar para o pós-moderno foi para Bardi o 

Figura 21 
Revista Senhor nº 75 -25-
08-82 
Biblioteca e Centro de 
Documentação do MASP 

Figura 22 
Revista Senhor, 1986 
Biblioteca e Centro de 
Documentação do MASP 
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momento das inteligências artificiais, dos computadores e de 

outras inovações. Esse movimento, sob o seu olhar, não tinha 

datas, eram ideologias nascendo, declinando e morrendo.  

 

Corroborando com o ponto de vista de Bardi, Mario Pedrosa, em 

texto de 1973 da Arte em Revista, assim define o Pós-Moderno: 

Tudo passa como se o velho estivesse a 
preparar-se para deixar, como precária 
borboleta, o casulo dentro do qual até aqui 
viveu no seu arcaico habitat, na sua velha 
cultura folclórica-mágica-idealista-capitalista-
ocidental e sair por aí a debater-se, incerto e 
corajoso, num outro habitat cultural que ele 
mesmo veio criando. (Pedrosa, Arte em 
Revista Ano 5, nº 7, agosto,1973, p.77) 

 

Em “Uma arquitetura exemplar, bons exemplos num 

supermercado de São Paulo” (Bardi, 1985, p. 68) (Figura 23), 

texto publicado na Revista Senhor, de 02 de outubro de 1985, 

Bardi resgatou inicialmente as definições “dos oitocentos”, 

período em que as artes decorativas, os complementares e os 

acessórios eram considerados artes menores em relação à 

pintura e à escultura, por exemplo. Segundo ele, a Escola de 

Design no MASP, em 1950 - IAC (Instituto de Arte 

Contemporânea do MASP) era confundida com o espaço para a 

decoração; portanto, todas estas categorias eram vistas e 

entendidas apenas por algumas poucas pessoas da área da 

arquitetura. Um exemplo do olhar de Bardi foi o comentário que 

fez após visitar o Supermercado Pão de Açúcar, que foi publicado 

na Revista Senhor, de 1985: 

 

Arquitetura esplêndida, funcionalismo 
perfeito e racionalismo combinados numa 
arquitetura exemplar. A distribuição dos 
componentes comerciais é calculada e, sob o 
ponto de vista da arte, trata-se de um 
espetáculo de ordem agilizado pela 

Figura 23 
Revista Senhor 
02/10/1985 
Biblioteca e Centro de 
Documentação do MASP 
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distribuição dos setores, composição de 
mercadorias colocadas em espaços livres e 
alinhadas nas vitrines refrigeradas, valendo 
como design e cores o que é apresentado nas 
embalagens. (Bardi, 1985, p. 68) 

 

Desse modo, para Bardi, a composição da mercadoria 

apresentava um exemplo da estética da contemporaneidade. O 

prazer de entrar no mercado sob uma ordem de forma e cor foi 

para ele um prazer semelhante ao de olhar para uma obra de 

Michelangelo, para um desenho de Picasso ou mesmo para uma 

obra do artista pintor e professor da Bauhaus Paul Klee. (Bardi, 

Revista Senhor, de 02 de outubro de 1985).  

Percebe-se, além do mais, que o interesse estético de Bardi 

ultrapassa os limites da arte na direção “arte do design” de 

embalagens e de composição de produtos, cujo discurso se 

apresenta por meio do simbólico cultural e as relações com o 

consumidor. Fábio Mestriner, por exemplo, profissional e 

professor de design de embalagem em diversas universidades 

afirma:  

A linguagem visual da embalagem constitui 
um vocabulário que os designers precisam 
conhecer para poder se comunicar com os 
consumidores. Esse é o principal diferencial do 
design de embalagem em relação às outras 
linguagens do design; existe um repertório 
exclusivo, construído ao longo dos séculos 
com a evolução do comércio e o 
desenvolvimento da sociedade de consumo, 
que dotou os produtos de uma roupagem que 
permite a identificação de seu conteúdo e 
facilita o processo de compra. (MESTRINER, 
2001, p.10) 
 

Conforme pesquisas de design e cultura realizadas por Maristela 

Ono, os objetos e a sociedade moldam-se e influenciam-se em 

uma relação dinâmica, no processo de construção material e 

simbólica do mundo, e sob este prisma, considera-se que o 
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designer, como um dos mediadores de tal processo, necessita 

conjugar a sua atitude criativa na complexa teia de funções e 

significados, na qual as percepções, ações e relações se 

entrelaçam, buscando a adequação dos artefatos às 

necessidades e anseios das pessoas e à melhoria de vida da 

sociedade. (Ono, 2006, p.2) 

Na matéria “Arte, coração da indústria”, (Figura 24) um texto 

eloquente em que Bardi fez uma análise do emblema do 

centenário da empresa suíça Sandoz, ele apontou mais uma vez 

a relação entre engenharia e arte, fazendo paralelos com as 

cores e a linha do logo, criando uma apologia com a 

contemporaneidade, como neste estudo onde se apropria da 

arte e da utilização das linhas na construção das formas, assim 

como fez o artista Mondrian, propondo, assim, a semelhança 

entre a arte e suas rupturas. A influência deste artista no design 

contemporâneo assumiu muitas formas, mas a principal delas é 

que o espaço visual respeita uma distribuição cuja proposta está 

sempre ancorada ao uso de retângulos. Assim, Bardi viu no logo 

da Sandoz uma aproximação das linhas retas de Mondrian. 

A percepção visual e a visão didática de Bardi estão presentes 

neste texto crítico e podem aqui ser comparadas com as 

pranchas didáticas do historiador e pesquisador Aby Warburg, 

para quem as formas, independentes do momento em que 

foram criadas, apresentam diálogos formais criando mapas de 

memória visual; desse modo, as imagens tornam-se 

semelhantes em suas composições. O exercício atemporal 

realizado por Bardi pode, assim, ser comparado aos exercícios 

visuais realizados por Aby Warburg, para quem a graça da 

imagem provoca, além do presente que ela nos oferece, uma 

dupla tensão: com respeito ao futuro, pelos desejos que 

convoca, e com respeito ao passado, pelas sobrevivências que 

Figura 24 
Revista Senhor 
05/08/1986 
Biblioteca e Centro de 
Documentação do MASP 
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evoca. (Warburg, Apud Didi- Huberman, 2013, p.277). 

Em “A Redação vai ao museu – As artes do Jornal da Tarde 

expostas no MASP, (Revista Senhor de 14 de janeiro de 1986, p. 

73) (Figura 25) há uma crítica sobre o preciosismo dos estetas  da 

arte  ao rejeitarem no Museu o que não era considerado arte  

sob o ponto de vista da Academia, para  a qual o conceito 

tradicional de Museu referia-se apenas às artes clássicas. Mas a 

questão é que o MASP, sob a direção de Bardi, abrigou em sua 

sala principal uma exposição sobre o Jornal da Tarde alegando 

que seria a oportunidade de mostrar ao público todo o processo 

industrial, bem como a elaboração gráfica (o papel do designer 

na elaboração e projeção do jornal). Podemos perceber nos 

diálogos apresentados no artigo, extensa proximidade ao que 

aconteceu nas mostras das grandes exposições universais do 

século XIX, por ser o Jornal um dos grandes elementos para a 

expansão do processo de informação. As Exposições Universais 

eram grandes laboratórios exibicionistas. Buscava-se mostrar o 

que as nações haviam feito de progresso industrial. O século XIX, 

em sua segunda metade, apresentava uma conjuntura de 

aceleramento e ampliação do processo de industrialização, 

movido pelas estratégias de expansão imperialista do 

capitalismo, projeto hegemônico centrado na Europa. Trazia os 

primeiros fenômenos de massa, a metropolização das cidades e, 

com isto, as multidões e novas experiências e sensações. A partir 

de 1851, realizavam-se as primeiras exposições universais, que 

se constituíam na mais condensada representação material do 

projeto capitalista de mundo. Foram reunidas, num mesmo 

espaço, representações das regiões em expansão (países 

europeus e Estados Unidos emergentes), das regiões que 

estavam sob pleno regime colonial e das regiões distantes (do 

ponto de vista imperialista), promissoras fontes de matérias-

Figura 25 
Revista Senhor 14/01/86 
Biblioteca e Centro de 
Documentação do MASP 
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primas, como a América Latina. Uma verdadeira representação 

do mundo, tal como concebido pela filosofia dominante. 

(Barbuy, 1996, p. 211) 

 

O historiador e ex-aluno da Royal College of Art, de Londres, 

Rafael Cardoso Denis, em seu livro Uma introdução à História do 

Design, abordou a importância do design e da comunicação no 

cenário urbano: 

A proliferação de Jornais e Revistas ilustrados 
deu início a um rápido processo de avanços 
nas tecnologias disponíveis para a impressão 
das imagens, culminando na fotogravura na 
década de 1880. Cada etapa dessa evolução 
exigiu muita criatividade da parte de 
tipógrafos, compositores, desenhistas e 
gravadores para gerarem uma linguagem 
gráfica adequada às novas possibilidades de 
reprodução. (Denis, 2000, p. 42) 
 

Da mesma forma, Bardi entendia que a elaboração do jornal, não 

só por meio da produção técnica, mas especialmente pela 

produção do design, era um fato de cultura e, naturalmente, de 

política. 

 

O artigo “À Flor da pele – Também no Brasil a moda já é 

celebrada como arte”, (Bardi, 1988, p.72), (Figura 26), abordou 

exposição da moda de 1951, de Christian Dior, no MASP. A 

mostra não obteve repercussão entre as massas, mas entre a 

elite paulistana. Porém, a partir desta mostra e dentro da 

chamada “museologia” não tradicional (termo utilizado por 

Bardi, para uma museologia fora dos limites). Um Museu fora 

dos Limites foi considerado o primeiro texto elaborado por 

Pietro Maria Bardi no qual o diretor do MASP apresentava o 

museu e descrevia o seu plano de ação. Publicado originalmente 

na revista Habitat em 1951, o texto desenvolveu as premissas e 

Figura 26 
Revista Senhor 23/02/88 
Biblioteca e Centro de 
Documentação do MASP 
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partidos que nortearam a concepção do museu criado em 1947, 

buscando uma definição para o museu de arte e como ele 

deveria atuar em seu tempo e lugar (Canas, 2012, p.2) 

Assim, neste museu dinâmico Bardi lançou o desfile da Moda 

Brasileira, que foi totalmente realizado com auxílio de pintores 

que executaram as estampas dos tecidos, de costureiros e de 

estilistas que trabalharam nos projetos e na confecção dos 

vestidos.  

A Coleção Rhodia foi formada por cerca de 80 peças, que 

compunha significativa porção da produção da Rhodia para os 

seus desfiles-show ocorridos na FENIT (Feira Nacional da 

Indústria Têxtil). As peças foram selecionadas por Bardi para 

participar de uma exposição no MASP e posteriormente foram 

doadas ao Museu formando assim a Coleção Rhodia de Vestidos. 

A Coleção trouxe debates instigantes já que eram, 

concomitantemente, peças que tratavam da memória da 

história do têxtil, do vestuário e da moda no Brasil, mas também 

indicavam transformações na sensibilidade diária, isto é, na 

estética cotidiana, como as mudanças na linguagem plástica que 

formaram (e conformaram) a aparência das pessoas que um dia 

as portaram, da mesma maneira como quem as assistiu em 

desfiles pela televisão ou as leu nas páginas das revistas. 

(Sant’Anna, 2010, p. 263) 

Bardi nunca desistiu da moda em suas mostras e ações, inclusive 

escreveu a resenha “Traje, um objeto de arte?” para uma 

exposição do mesmo nome, no MASP, em 1987. 

Assim, desde 1950, após as mostras sobre vestuário, Bardi 

discutiu a importância da moda no Museu e concluiu no artigo 

na Revista Senhor de 1988, que as obras de arte apresentam 

nelas mesmas a moda de seu próprio tempo. Pode-se dizer que 

o entendimento de Bardi se assemelha ao do filósofo Giorgio 
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Agambem, pois para ele, um bom exemplo da especial 

experiência do tempo que chamamos de contemporaneidade, é 

a moda. (Agambem, 2009, p.67) 

Segundo o curador do Design Museum de Londres, Deyan Sudijc: 
Por outro lado, aos olhos das pessoas ligadas 
à área da moda, o valor de tais peças de arte é 
conferido entre outros, em razão da 
transformação dessas peças banais em 
objetos de arte e porque não “históricos”, pois 
para esse grupo o mais inútil do útil é o mais 
valioso. (Sudijc, 2014, p.204) 

 

Esta relação feita por Sudijc é bastante clara quando pensamos 

na coleção de vestidos da Rhodia do MASP, esta foi uma 

produção criada a partir da colaboração entre artistas e estilistas 

apenas para a promoção da marca, porém, trazia informações 

que eram reprocessadas com referências brasileiras. O conjunto 

de vestidos tinha o interesse em dialogar com a arte 

contemporânea do momento e refletia as principais tendências 

da arte e da moda. Este projeto teve a participação de artistas 

como Willys de Castro (1926-1988), Hércules Barsotti (1914-

2010), Antonio Maluf (1926-2005), Waldemar Cordeiro (1925-

1973) e Alfredo Volpi (1896-1988); a abstração informal de 

Manabu Mabe (1924-1997) e Antonio Bandeira (1922-1967); 

referências populares brasileiras, como as de Carybé (1911-

1997), Aldemir Martins (1922-2006), Lula Cardoso Ayres (1910-

1987), Heitor dos Prazeres (1898-1966), Manezinho Araújo 

(1910-1993), Gilvan Samico (1928-2013), Francisco Brennand e 

Carmélio Cruz; e outros associados a uma vertente da arte pop, 

como Nelson Leirner e Carlos Vergara. 

Conclui-se, então, que a banalidade do o vestir-se, a troca de 

roupa do dia a dia, talvez deixe de ser simplesmente o banal e 

passe a carregar novos códigos, pois é através destes novos 

modelos é que a sociedade passará a ter o contato com o novo 
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estilo estético construído com a técnica e o gosto dos artistas 

contemporâneos, entretanto, o que pensamos ser o mais inútil 

é na verdade o mais útil o mais valioso, pois nos oferece a relação 

com o nosso próprio tempo, o estar na moda. 

 

 

Em “Beleza transparente” (Figura 27), (Isto é Senhor de 1988, p. 

128), Bardi fez uma análise da exposição  apresentando uma 

pequena história do vidro desde o Egito até a Europa 

contemporânea. Apresentou o artefato vidro e a importância 

dos artesãos, abordou a relevância da retomada do vidro no 

setor mais expressivo que, segundo ele, seria o vidro arte. Da 

mesma forma que o vitral medieval teve sua importância na 

história, o vidro arte também a teve, pois na tradição oriental ele 

foi apreciado desde as formas abstratas até o utilitário e 

decorativo, assim como o vidro o foi nas mãos de artistas como 

Matisse e Chagal. 

 

Uma das mais importantes publicações de Bardi foi “A influência 

da Bauhaus – A famosa escola alemã marcou o ensino do 

desenho Industrial Brasileiro nos anos 50”  (Isto é Senhor de 

1988) (Figura 28), pois foi reproduzida, discutida e referenciada 

em diversas teses, como a da jornalista e pesquisadora Ethel 

Leon, com seu trabalho IAC- Primeira Escola de Design do Brasil, 

editado pela Blucher em 2014. Neste artigo Bardi recordou a 

primeira escola de design aberta no Brasil, o IAC-MASP, que 

correspondia à Bauhaus de Walter Gropius.  A resenha crítica 

admitiu que, sobre a história do design, a ignorância em São 

Paulo era total e a escola, apesar do processo de industrialização 

do país, trabalhava contra esta corrente. Declarou, também, que 

Max Bill proferiu uma série de palestras sobre as ações da 

Figura 27 
Isto É Senhor 07/12/88 
Biblioteca e Centro de 
Documentação do MASP 

Figura 28 
Isto é Senhor 30/11/88 
Biblioteca e Centro de 
Documentação do MASP 



95 

 

Bauhaus para os alunos do IAC (Instituto de Arte 

Contemporânea).  Sobre estas palestras o pesquisador Adriano 

Tomitão Canas lembra que as ideias de Max Bill foram divulgadas 

pela Habitat, e que se alinham com o racionalismo presente em 

seu trabalho na tentativa de chamar a atenção para o problema 

do desenho industrial. Tais propostas estiveram presentes nos 

cursos organizados pelo MASP através da orientação de vários 

artistas cujas ideias se revelaram próximas dos mesmos 

princípios, como foi o caso da arquiteta Lina Bo Bardi. (Canas, 

2014, p.126) 

A importância do MASP como formador intelectual do Design no 

Brasil também foi abordada por Lucy Niemeyer. Em seu livro 

Design no Brasil origens e instalação, a autora declara: 

 

No MASP é que o design passou a ser 
sistematicamente tratado, seja em suas 
atividades didáticas e exposições, seja nos 
seus equipamentos. Em entrevista a Ethel 
Leon, publicada no número 18 da Revista 
Design e Interiores, Bardi disse que descobriu 
em São Paulo, uma cidade de caráter 
industrial, não se falava em design. (Niemeyer, 
1998, p. 64) 

 

Dessa forma, no artigo “Em um museu para o design” (Isto é 

Senhor de 1989, p. 94) (Figura 29), o autor enfocou o anonimato 

do design brasileiro como ponto principal e apresentou uma 

breve abordagem sobre o artesanato e a indústria ressaltando 

os trabalhos do Liceu de Arte e Ofícios de São Paulo. No que se 

refere ao anonimato de designers, Bardi relembrou o professor 

primário Antonio da Silva Pimentel (1862-1921), um artesão 

premiado na exposição Industrial de São Paulo, de 1917. 

O que Bardi reforçou foi a importância do artesanato e a 

passagem dele para o universo da indústria, deixando 

perceptível que os nomes e produtos que deveriam ser 

Figura 29 
Isto é Senhor 29/março/89 
Biblioteca e Centro de 
Documentação do MASP 
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pesquisados futuramente e que deveriam ser referências para 

o design brasileiro teriam ficado no esquecimento da História 

do Design.  

Para falar de Antonio da Silva Pimentel, Bardi assim analisou um  

móvel, que era extremamente multifuncional (Figura 30): 

 

Aberto apresentava: uma mesa, uma cama 
ou cabeceira, um espelho, um armário de 
três gavetas e tudo mais que uma pessoa 
solteira precisa adquirir o móvel na hora e 
hoje faz parte de minha coleção de arte... 
(Bardi, 89, p.) 

 

Um exemplar do móvel pertence hoje ao museu da Casa 

Brasileira com o número de tombo 0977, datado de 1917, com a 

seguinte descrição: 

 

Este é um móvel “surpresa”: aberto, 
transforma-se em cama com cômoda, 
penteadeira, escrivaninha, banquinho e ainda 
nichos para guardar objetos. Bastante 
compacto, é indicado para uso em ambientes 
reduzidos. Reza a lenda que foi feito para 
trabalhadores de circo. Pinheiros de Araucária 
e casas de sapé são representados em 
entalhes na parte frontal da peça. 
(http://www.mcb.org.br/ptBR/acervo/museo
logico/movel-de-multiplas-utilidades) 

 

Na publicação “A Arte para sentar”  (revista Isto é Senhor, de 22 

de fevereiro de 1989) (Figura 31), o autor abordou o catálogo 

produzido pelo professor Carlos Lemos, da Universidade de São 

Paulo, para a Giroflex, em 1989, sobre cadeiras brasileiras.  Para 

Bardi  tratava-se de uma monografia interessante, cujo objeto 

era o símbolo da que abordava a história da cadeira e explorava 

desde o trabalho artesanal até a produção industrial, 

apresentando o registro deste tipo de trabalho desde os 

portugueses até a arte decô brasileira com o arquiteto Gregory 

Figura 30 
Móvel de Antonio Dilva 
Pimentel 
http://www.mcb.org.br/e
n/acervo/museologico/mo
vel-de-multiplas-
utilidades, acesso em 03 
de março de 2015 

Figura 31 
Isto é Senhor 22/02/89 
Biblioteca e Centro de 
Documentação do MASP 

http://www.mcb.org.br/en/acervo/museologico/movel-de-multiplas-utilidades
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http://www.mcb.org.br/en/acervo/museologico/movel-de-multiplas-utilidades
http://www.mcb.org.br/en/acervo/museologico/movel-de-multiplas-utilidades
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Warchavchic, e o pintor Lasar Segall.  

 

No artigo da Isto é Senhor, de 1990, Bardi apresentou uma 

novidade que diz respeito a uma afiliação entre o MASP e a 

estação do Metrô Trianon-MASP (Figura 32). Bardi escreveu 

sobre seu desejo de ocupar a vitrine da estação de Metrô-

Trianon com manifestações inéditas na arte, no artesanato e no 

design, pois para Bardi o artesanato no Brasil prevaleceu dando 

origem ao design. 

Da mesma maneira que Bardi, Adélia Borges, curadora de design 

e ex-diretora do Museu da Casa Brasileira, acredita que o design 

brasileiro começa com a rede de dormir, que é uma criação 

indígena; admite também que hoje há no país um florescimento 

cultural de tudo aquilo que era competência para o design 

brasileiro. Para Adélia o Brasil é um país culturalmente diverso e 

a nossa identidade está na mistura, na mestiçagem, porque o 

design brasileiro é um design mestiço, é um design que se 

contamina. O que une essa identidade plural é o grande poder 

que o brasileiro tem de criar em condições não ideais, que estão 

dadas naquele momento e lugar, com os materiais e as 

tecnologias que estão disponíveis. Toda defesa que Bardi fez no 

passado sobre a relação artesanato e design, encontramos hoje 

na discussão de Adélia Borges, bem como na produção de 

designers como Renato Imbroisi e os Irmãos Campana. (Borges, 

2011, p. 2) 

 

Em seu livro Design + Artesanato: Caminhos Brasileiros, Adélia 

Borges referiu-se a Bardi como sendo aquele que entendeu o 

que significou o artesanato para o design brasileiro: 

 
O levantamento cultural do pré-artesanato 
brasileiro poderia ter sido feito antes de o país 

Figura 32 
Isto é Senhor 18/04/90 
Biblioteca e Centro de 
Documentação do MASP 
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enveredar-se pelo caminho do capitalismo 
dependente, quando uma revolução 
democrático-burguesa ainda era possível, 
nesse caso, as opções culturais do campo do 
desenho industrial poderiam ter sido outras, 
mais aderentes às necessidades reais do país 
[...]. O Brasil abandona a opção da grossura e 
escolhe a finesse. (BARDI apud BORGES, 2011, 
p. 41). 

 

4.1 Revista Mirante das Artes 

 

A revista Mirante das Artes, etc. (outubro de 1967) (Figura 33), 

foi editada por Pietro Maria Bardi para divulgar sua galeria de 

mesmo nome localizada à Rua Estados Unidos, 1494, em São 

Paulo. Foi lançada em janeiro/fevereiro de 1967 e encerrou seu 

ciclo em novembro/dezembro de 1968, foram produzidas 12 

edições de periodicidade bimestral. A revista teve projeto 

gráfico de Lina Bo Bardi e seu logotipo foi desenhado por Wesley 

Duke Lee (Figura 34). Além de arte e mercado, trazia críticas e 

comentários sobre televisão, design, arquitetura, moda, 

publicidade, música e fotografia. 

Para a pesquisadora Luna Lobão, o enfoque maior da revista 

Mirante das Artes está no fato de ser uma publicação sob inteira 

edição de Bardi. A Mirante, podemos dizer, era uma espécie de 

espelho do pensamento de Bardi naquele momento, bem como 

o de seu museu; desde seus editoriais e reportagens, até a 

escolha dos assuntos, temas e colaboradores. A revista abrangia 

todas as artes: poesia, arquitetura, discussão sobre museus, 

música, teatro, cinema, artes plásticas e escultura e ainda 

tratava de discussões polêmicas sobre o universo da arte. Os 

editoriais de Bardi eram bastante pessoais e diretos, permitindo 

um aprofundamento do seu discurso e pensamento. Além disso, 

Figura 33 
Mirante das Artes 
Nº 5, setembro-outubro 
de 1967 

Figura 34 
Logo da Revista desenhada 
por Wesley Duke Lee, 
http://iconica.com.br/site/
revistas-papeis-efemeros/, 
acesso em 15 de maio de 
2015 

http://iconica.com.br/site/revistas-papeis-efemeros/
http://iconica.com.br/site/revistas-papeis-efemeros/
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relatavam a evolução e os eventos que alteraram os 

fundamentos do museu, acompanhando-o desde os seus 

primeiros anos até o projeto, a construção e a mudança para o 

MASP–Trianon, na Avenida Paulista. (Lobão, 2011, p. 256). 

 

Ainda na Revista Mirante das Artes, - 20 Anos de MASP, de 

setembro/outubro de 1967, Bardi fez um balanço dos 20 anos 

do Museu de Arte de São Paulo, onde ele descreveu as ações 

desenvolvidas nestes anos abordando também o design. O lema 

era o de popularizar a arte e a comunicação. No Museu foi 

instalada a primeira TV que funcionou na América Latina; foi o 

Museu que organizou o primeiro desfile de moda público; que 

expôs na “Vitrine das formas” uma máquina de escrever Olivetti 

como objeto de arte; que abriu um curso de informação geral 

para analfabetos; que afinal, indicou mil e uma possibilidades 

para renovar e difundir a cultura. O discurso de Bardi foi de 

ampla contribuição para o museu, e o mesmo representou para 

a cidade um elemento essencial de renovação da cultura. Propôs 

a difusão de conhecimento  e buscou a expansão das ações junto 

à coletividade. 

No exemplar da revista Mirante nº 4 - julho-agosto de 1967 

(Figura 35), na área de comunicação  Bardi escreveu o artigo: 

“Apresentação de uma máquina”, onde analisou o estande que 

a Olivetti produziu na Feira de Utilidades e Serviços de Escritório, 

realizada no Parque do Ibirapuera, mostrando ao público, aos 

consumidores e aos trabalhadores, uma máquina elétrica de 

escrever de último modelo.  

Em alguns trechos do artigo, Bardi reforçou a ideia de que a 

indústria expõe a máquina de escrever, mas também atrai o 

público pelas qualidades estéticas do estande produzido pelo 

artista Wesley Duke Lee, cuja apresentação foi por ele 

Figura 35 
Mirante das Artes 
Nº 4, julho-agosto de 1967 
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comparada a uma grande escultura que também envolve o 

consumidor.  A elaboração dos estandes para feiras industriais 

introduzidas por P.M.Bardi estava totalmente mobilizada pelas 

questões da comunicação através da indústria. 

Especificamente o estande projetado por Wesley Duke Lee para 

a Olivetti era um labirinto virtual, construído com 800 cabos de 

aço, presos do chão ao teto e distribuídos em linhas paralelas, 

numa área de 216 metros quadrados, onde criou a ilusão de 

planos transparentes ou paredes invisíveis. Em alguns pontos, 

painéis brancos traziam palavras e letras de um texto do escritor 

Mario Chamie, que somente formariam sentido se o visitante 

percorresse o espaço entre os fios, numa proposta de leitura 

com movimento. (Costa, 2005, p. 148) 

É importante salientar que o MASP e a Olivetti desenvolveram 

várias parcerias, a partir da consolidação da empresa no país, na 

organização de exposições como as realizadas na nova sede na 

Avenida Paulista, tais como “Desenho Industrial Italiano” e “Os 

Artistas e a Olivetti”. Mais uma exposição contribuindo com a 

discussão entre arte e indústria. 

 

4.1 Revista Arte Vogue 

 

Em 1977, Bardi tornou-se diretor da revista Arte Vogue, editada 

pela Carta Editorial. Arte Vogue era um caderno especial que 

apresentava discussões sobre arte, arquitetura, design, 

fotografia entre outros temas do gênero. Em seu corpo editorial, 

a revista tinha como redator Geraldo do Nascimento Serra e 

como fotógrafos, Romulo Fialdini, Luis Hossaka, Lew Parrella, 

Cláudia Andujar e Ruy Faquini. A revista contou com muitos 

colaboradores artistas e designers, entre eles Alexandre 
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Wollner, Geraldo Ferraz, Lina Bo Bardi, Leon Kakof e Sheila 

Lerner, entre outros. 

 

Na edição da Arte Vogue nº 1, de 1977 (Figura 36), Bardi 

escreveu o editorial no qual explicou que o objetivo da revista 

era anunciar as novidades internacionais e nacionais da arte e 

demonstrar que, no âmbito da Comunicação Visual, a revista era 

muito contemporânea: 

...Arte Vogue propõe a oferecer a um leitor 
curioso, exigente, uma revista como até agora 
jamais foi possível editar no Brasil vai basear-
se numa variada e elaborada trama de 
informações. A comunicação visual às vezes 
prevalecerá sobre a escrita em função é claro, 
das novas preferências impostas pela 
mudança dos gostos e pelo desejo de ver, mais 
do que ler. (Bardi, 1977, p. 7) 

 

É importante entender como Bardi acompanhava as mudanças 

do design, inclusive em todas as áreas, e entendia que o 

racionalismo da escola de ULM não fazia mais sentido. Os 

exemplos das propostas de Bardi descritos acima mostram que 

o “professor” havia avançado em relação às iniciativas daquela 

época. Outro exemplo é o design gráfico que propõe uma 

linguagem pós-moderna. A noção tradicional do design 

tipográfico, presente ainda nos funcionalistas, era a de que 

deveria ser um mediador neutro entre a palavra viva do autor e 

o leitor. Desse modo precisaria ser “uma convenção cristalizada 

de regras universais que a tornasse um mero veículo 

transparente da palavra” (Gruszynski, 2000). 

Assim, Arte Vogue deixava de ser um mero veículo de 

informação e se tornava uma revista que pretendia ir além das 

fronteiras no campo gráfico, incluindo discussões em seus 

textos. Neste primeiro número a grande discussão era sobre o 

design e havia na revista um panorama do mundo sobre as 

Figura 36 
Revista Arte Vogue nº 1 
Acervo Biblioteca -FAAP – 
Fundação Armando 
Alvares Penteado 
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exposições de design com a análise do historiador Theodoro 

Braga sobre a arte decô brasileira; sobre decoração com o tema 

“Graz-Gomide”; havia os projetos gráficos de Eliseu Visconti e 

também vários textos na seção design com a contribuição de 

designers como Aloísio Magalhães, Alexandre Wollner, Lina Bo 

Bardi, Jorge Zalszupin, Aparicio Basilio e Emilie Chamie, entre 

outros considerados pioneiros do design brasileiro. 

 

No editorial da Arte Vogue nº 2 (Figura 37) o discurso de Bardi 

apontou para a ideia de uma revista com maior abrangência 

nacional e trouxe discussões sobre a cultura brasileira e 

especificamente a Arte, no “sentido mais amplo”. Entre os 

assuntos apresentados estavam a arqueologia, a presença dos 

índios, a criação do povo nordestino e as realidades dos 

territórios longínquos das metrópoles. (Bardi, 1977).  

Ele apresentou, também, temas inéditos como, por exemplo, os 

trabalhos de Hercule Florence, desenhista da exposição 

Langsdorff, e de outros artistas e artífices. Permaneceu na 

revista a seção Design com o subtítulo “formas e ideias”, com 

artigos de Marco Antônio Amaral Rezende e Suzana Mara Sacchi 

Padovano, ambos designers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 
Revista Arte Vogue nº 2 
Acervo Biblioteca - FAAP – 
Fundação Armando 
Alvares Penteado 
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5  Arquivos das Exposições de Design 
    Textos Curatoriais 
 

Os 16 textos analisados a seguir foram retirados dos catálogos 

das exposições de design publicados durante a direção de Pietro 

Maria Bardi no MASP, abrangendo o período de 1950 a 1989. 

Foram mais de noventa exposições, porém, nem todas 

apresentaram catálogos ou mesmo textos escritos por Bardi.  

Procuramos aqui apresentar, então, alguns dos textos 

produzidos por Bardi para as mostras de design, embora logo nas 

primeiras análises tenham sido contemplados os arquitetos Le 

Corbusier e Richard Neutra, pois tais textos enfocaram a 

discussão sobre o moderno, tema amplamente debatido no 

design e de extrema importância para o MASP e para a criação 

do IAC – Instituto de Arte Contemporânea. 

É necessário observar que os textos dos catálogos e de folderes 

das exposições trazem o conceito da exposição, ou seja, o olhar 

da curadoria da exposição. 

Assim, nesses textos, Bardi conduziu discussões acerca do 

design, a partir de temas como a “produção moderna e pós-

moderna”, os diferentes conceitos sobre a forma e a função dos 

objetos, apresentou jovens designers, difundiu a comunicação 

visual de revistas e jornais e trouxe as inovações da moda e a 

valorização da cultura brasileira na moda. 

Para promover uma melhor compreensão sobre a atuação de 

Pietro Maria Bardi no Campo teórico do design brasileiro, 

propomos como método de análise um pareamento com textos 

críticos de teóricos do design e muitos do design contemporâneo 

com o objetivo de mostrar o papel precursor de Bardi em suas 

análises. 
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Se considerarmos que a bibliografia sobre design no Brasil surgiu 

nos últimos 15 anos e a produção de Bardi é anterior, 

entendemos que lacunas da História poderão ser preenchidas a 

partir desta coleta de dados e análises. 

Na maioria dos textos e exposições, o professor deixa claro que 

o design se constituiu a partir das premissas artesanais e 

industriais sob a égide da arte e salienta que o papel do MASP 

deveria disseminar e discutir estes conceitos. 

 

Exposição 1 

Le Corbusier– MASP 1950 

 

“Le Corbusier”foi uma das primeiras exposições do MASP, 

realizada em julho de 1950. Bardi conhecia Le Corbusier (Figura 

38) e esta parece ter sido uma das oportunidades para 

“estreitar” suas relações com o arquiteto. Bardi tornou-se 

correspondente na Itália de “L’Archicteture d’Ajourd’Hui”, de 

Paris, estabelecendo, então, boas amizades com os grupos que 

andavam afiliados aos CIAM – Congressos Internacionais de 

Arquitetura Moderna, fundados por pelo arquiteto em 1928 em 

La Sarraz, na Suíça. (Bardi, 1984, p.15) 

No livro Lembranças de Le Corbusier, 1984, Bardi recuperou 

informações importantes da primeira vinda do arquiteto ao 

Brasil, como as cartas trocadas entre o artista e Paulo Prado, o 

texto de Mário de Andrade publicado na coluna Diário Nacional, 

de 21 de novembro de 1929, e a entrevista realizada pelo 

jornalista Geraldo Ferraz com o arquiteto durante sua estadia 

em São Paulo. (Bardi, 1984, p. 45 a 52) 

A primeira visita de Le Corbusier ao Brasil aconteceu em 1929 

durante uma viagem à América do Sul, iniciada por Buenos Aires. 

Ele visitou o Rio de Janeiro e veio a São Paulo através de contato 

Figura 38 
Le Corbusier, P.M.Bardi,  e 
o arquiteto Gino Pollini, a 
bordo do navio ‘Patris II “ 
em viagem para Atenas. 
Bardi. P. M. Lembranças 
de Le Corbusier, Atenas, 
Itália, Brasil. São Paulo, 
Nobel, 1984, p. 36 
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feito com o grande incentivador da cultura brasileira, Paulo 

Prado. Seus anfitriões sul-americanos foram Victoria OCampo, 

escritora argentina de elite (de quem, aliás, partira o convite 

inicial para a viagem) e Paulo Prado, grande fazendeiro de café e 

também escritor, além de homem influente na política 

brasileira. Prado havia patrocinado em 1922 uma Semana de 

Arte Moderna e se apresentava como uma espécie de mecenas 

para os animadores da arte de vanguarda em São Paulo. 

(Durand, 1991) 

A partir desses encontros Bardi convidou Corbusier para expor 

no MASP, em São Paulo, e o arquiteto propôs a Bardi a 

transferência para São Paulo, de uma exposição que acabara de 

inaugurar nos Estados Unidos, a “New World of Space. Someday 

through Unanimous Effort Unity Reign once more in the Major 

Arts: City Planning and Architecture, Sculpture, Painting”, 

destinada ao Institute of Contemporary Art of Boston.  No 

catálogo da exposição (Figura 39) “Leitura crítica de Le 

Corbusier”, P.M.Bardi, apontou os motivos para a realização da 

exposição, que foi inaugurada com a presença de Nelson 

Rockefeller: 

 “primeiro porque o Museu está empenhado 
em dar um forte e preponderante incentivo à 
arquitetura contemporânea; segundo porque 
consideramos Le Corbusier responsável em 
grande parte pela renovação construtiva de 
nossos dias e finalmente por ter sido ele, no 
Brasil, o indicador de direções novas que 
deram projeção à arquitetura nacional”. 
(Bardi, 1950) 

 

A exposição apresentou várias pinturas realizadas pelo artista no 

período de 1920 a 1938, como guaches, painéis com 

reproduções fotográficas, e três painéis sobre o “Modulor” 

(sistema de medidas e proporções criadas pelo arquiteto). 

Figura 39 
Catálogo Leitura Crítica Le 
Courbusier, 1950 
Bardi. P. M. Lembrança de 
Le Courbusier, Atenas, 
Itália, Brasil. São Paulo, 
Nobel, 1984, p. 109 
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(Figuras 40 e 41) 

Segundo o pesquisador Adriano Tomitão Canas, em seu artigo 

Histórias da Arte em Exposição, 2014, 

 
Entre os projetos expostos se encontravam: o 
Plano Voisin de Paris (1925); o Projeto para o 
Palácio da Sociedade das Nações em Genebra 
(1927); o Plano de Argel (1931), e o Museu do 
Crescimento Ilimitado (1931). Entre os 
desenhos constavam aqueles desenvolvidos 
pelo arquiteto para o projeto do Ministério da 
Educação e Saúde Pública. O projeto da 
exposição e os painéis fotográficos que 
compunham a mostra foram planejados pelo 
próprio Le Corbusier com base em seu sistema 
de proporções “Modulor”. Entretanto, para a 
exposição do MASP, Lina Bo Bardi readaptou a 
ordenação adequando-a à área disponível, 
mantendo as relações colocadas pelo 
arquiteto. (Canas, 2014, p. 119)  
 

Sem dúvida, ao trazer o arquiteto para o Brasil, Bardi abriu a 

discussão sobre a modernidade no campo da arquitetura, bem 

como do design, uma vez que a escola de design no MASP o IAC 

– Instituto de Arte Contemporânea, neste momento, já estava 

sendo programada pelo Museu; assim, a colaboração de Le 

Corbusier para um país onde a discussão apenas acontecia no 

campo artesanal, foi fundamental para que se pudesse iniciar 

um longo percurso na criação de uma proposta de moldes 

modernos no Brasil, especialmente em São Paulo. 

 

Exposição 2 

 Saul Steinberg – MASP 1952 

 

O ilustrador romeno Saul Steinberg era conhecido por suas 89 

capas e 1200 desenhos para a famosa revista “The New Yorker” 

(Saraiva, 2011, p.10). Em 1946 o artista participou da exposição 

“Fourteen Americans”, no MOMA de New York, ao lado de 

Figura 40 
Modulor, Le Corbusier 
Catálogo MASP Assis 
Chateaubriand 30 anos. 
Patrocínio da Secretaria da 
Cultura, Ciência e 
Tecnologia do Governo do 
Estado, 1978, p. 34 

 

Figura 41 
Montagem da exposição 
Le Corbusier 
Catálogo MASP Assis 
Chateaubriand 30 anos. 
Patrocínio da Secretaria da 
Cultura, Ciência e 
Tecnologia do Governo do 
Estado, 1978, p. 34 
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importantes artistas como Arshile Gorky, Isamu Noguchi e 

outros. 

A exposição em New York rendeu-lhe muitas críticas divulgando, 

assim, seu trabalho. Portanto, ainda em 1952, Steinberg, passou 

a ser representado por duas galerias em New York: Sidney Janis 

e Betty Parsons (Saraiva, 2011, p. 10). 

A partir de uma relação de amizade, porém ciente das 

contribuições dos desenhos de Steinberg, Bardi convidou o 

artista para expor seus desenhos no MASP. (Figura 42) 

 

 Os irmãos Cesare e Victor Civita também auxiliaram na 

apresentação da obra de Steinberg ao Brasil, na década de 50, 

(Figura 43) facilitando a tramitação, já que trabalhavam no 

mercado editorial italiano nesta época.  Alguns anos depois, 

Cesare tornou-se agente de Steinberg, auxiliando o artista com 

a divulgação de seus desenhos em revistas como a The New 

Yorker. 

Steinberg consolidou seu trabalho por meio das revistas 

americanas e por vários outros que foram publicados em muitos 

idiomas. Por meio de seus desenhos o artista produziu um papel 

político de crítica e opinião; em vários deles o artista trabalhou 

a ideia de desnaturalização dos personagens e criou certo humor 

crítico. 

Segundo Bardi: 

Steinberg inventou um mundo novo, 
mediante o mero julgamento de seu 
próprio mundo. Inventou as lágrimas, 
aquelas pérolas suspensas nos olhos 
tristes das pessoas que parecem símbolos 
antiquíssimos de ternura e emoção. 
Inventou flores, florezinhas, folhas, como 
uma vegetação de fábula maliciosa. 
Inventou os óculos agudos como 
telescópios e cegos como túneis, que são 

Figura 42 
Carta de Saul Steinberg a 
Pietro Maria Bardi 
New York, 17.01.1952 
(Saul Steinberg: As 
Aventuras da linha – 
Roberta Saraiva 
organização, p.19) 

Figura 43 
Convite da exposição Saul 
Steinberg – MASP, 1952 
(Saul Steinberg: As 
Aventuras da linha – 
Roberta Saraiva 
organização, p.14) 
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o símbolo da miopia humana. Inventou 
todo um mundo triste, mas humano.   
(Bardi, 1952, s.p in Bueno, 2007, p. 119). 
 

 

Quando Bardi fez referência ao desenho de flores e folhas, ele 

apontou as principais características dos desenhos do artista, 

que são a linha e a construção. Com característica surrealista de 

estilo e virtuosismo, a linha é quase sempre sintética e simplista 

e, quando disse “Inventou os óculos agudos como telescópios e 

cegos como túneis, que são o símbolo da miopia humana”, Bardi 

estava decifrando as caricaturas produzidas por Steinberg e a 

maneira como o artista, por meio do cartum, simbolizava todo 

um contexto social. (Figura 44) 

 

A produção de Steinberg foi gerada em Milão e frutificada em 

New York. Ele foi o artista do gesto solto, da liberdade da linha e 

aprendeu a apreciar um mundo artesanal, um mundo onde a 

palavra e a imagem ganhavam significados quando se 

encontravam e traduziam contextos sociais. (Motta, 1952, p. 

15). (Figura 45) 

Anos depois, em março de 2009, a Revista Serrote nº 1 (Figura 

46) apresentou vários textos com a capa ilustrada por escreveu 

o texto “Sair da Linha”, onde  apresentou a seguinte análise da 

obra do artista: 

 

Mas a natureza da linha contínua de Steinberg 
– sinuosa aqui, angulosa acolá-introduz ruídos 
num desenho musical que ambiciona a pura 
plasticidade, e assim furta-o sua ambição 
máxima. (Naves, 2009, p. 272) 

 

Assim, em 2009 Steinberg tornou-se um artista consagrado, com 

várias exposições pelo mundo e, no Brasil, era um artista muito 

Figura 44 
Convite da exposição Saul 
Steinberg – MASP, 1952 
(Saul Steinberg: As 
Aventuras da linha – 
Roberta Saraiva 
organização, p.14) 

Figura 45 
Capa da Habitat, n.9, 
1952, com desenhos de 
Steinberg e Hedda. Acervo 
Biblioteca - FAAP – 
Fundação Armando 
Alvares Penteado 

Figura 46 
Revista Serrote no. 1, 
março de 2009  
http://lojadoims.com.br/i
ms/produto.cfm?id=28168
, acesso em 23 de março 
de 2015  

 

http://lojadoims.com.br/ims/produto.cfm?id=28168
http://lojadoims.com.br/ims/produto.cfm?id=28168
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diferente daquele que Pietro Maria Bardi trouxe e divulgou para 

os brasileiros em 1952. Passou a ser um artista de universo 

depurado, com liberdade para emprestar estilos e elementos 

gráficos de toda história da arte, da cultura popular do design e 

das artes gráficas (Bueno, 2007, p.266). Este deslocamento 

mostra como o design e o discurso sobre ele fazem parte do 

contexto cultural e crítico do século XXI. 

 

Exposição 3 

Neutra, Residências – MASP, 1951 

 

Em 1951 o MASP inaugurou a exposição de Richard Joseph 

Neutra (Figura 47), arquiteto austríaco cujo cerne da produção 

arquitetônica era a relação existente entre arquitetura e 

sociedade. Neutra teve uma importante participação na 

exposição Modern Architecture, ocorrida no Museu de Arte 

Moderna de Nova York (MoMA), ao lado de arquitetos como 

Mies van der Rohe, Walter Gropius, entre outros. (Guerra, Abilio 

e Fernanda Critelli, p.  ,2013)  

Os trabalhos de Richard Neutra na América Latina tiveram 

grande repercussão e acabaram por culminar na publicação dos 

livros “Arquitetura social em países de clima quente” e “Neutra: 

residências”, com textos do próprio arquiteto e de Pietro Maria 

Bardi. Neutra defendeu veemente a ideia de uma arquitetura 

própria para cada local, segundo suas especificidades de clima, 

topografia, cultura e sociedade. 

No texto de abertura do catálogo da exposição “Neutra” 

ocorrida no MASP em 1951, Bardi justificou a importância da 

exposição analisando o contexto em que Neutra apresentava 

sua arquitetura racional, uma nova arquitetura de viés social.  

Bardi comparou esse novo racional produzido pelo projeto de 

Figura 47 
Capa do Catálogo da 
exposição Neutra – 
Residências-MASP 
1951 
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arquitetura do austríaco com a anarquia estética que existia no 

início do século XX, principalmente na Itália, onde Bardi 

acompanhou de perto um conflito entre o neoclassicismo e a 

nova arquitetura, sem uma preocupação social. Entretanto, a 

nova arquitetura proposta por Neutra era racional, universal e 

totalmente desprovida das formas decorativas. 

Ele propôs a nova ordem na arquitetura e a exposição no MASP 

tinha como objetivo acostumar o público paulistano a conhecer 

esta nova arquitetura e saber avaliá-la em suas diferentes 

funções e estilos. Neutra materializou suas experiências de 

racionalização da construção, propôs uma arquitetura social que 

não residia apenas na sua beleza, mas na sua procura em ser útil 

à coletividade. O MASP objetivava também apresentar os 

mestres contemporâneos que propunham melhorar a habitação 

do homem, da cidade e do campo. 

Assim, a mostra da arquitetura de Richard Neutra trazia uma 

grande novidade: além da ordem geral da própria arquitetura; 

trazia a intersecção entre ela e a natureza, incorporava esta 

última à casa, harmonizava as paredes com árvores e flores. 

Neutra conseguia, em seus projetos, soluções entre arquitetura 

e natureza sem ultrapassar os limites da funcionalidade. 

Assim, Bardi definia o arquiteto como aquele que melhor 

demonstra quais são os índices da civilização que auspiciamos, 

da qual a arquitetura é a expressão por excelência. É um homem 

dedicado à construção e que sabe construir sem adjetivos, sem 

ânsias ditadas pelas hipérboles e pelos paradoxos. (Bardi, 1951, 

p.17) 

Com a exposição de Richard Neutra, o MASP apresentou-se 

como um pioneiro ao discutir a nova arquitetura, a arquitetura 

do século XX, no Museu e em São Paulo. O texto de Bardi (Figura 

48) faz alusão ao papel do arquiteto na tradução de novos 

Figura 48 
Catálogo Exposição Neutra 
residências 
MASP, 1951, pg. 31 
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espaços funcionais para a nova sociedade brasileira na década 

de 50. 

Em seu livro Museus acolhem o Moderno a professora da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 

Paulo, a Museóloga Maria Cecilia França Lourenço entendeu que 

Bardi, Assis Chateaubriand e Lina Bo Bardi, apresentaram ações 

pioneiras no MASP, como a do papel do museu moderno. Assim, 

a respeito das exposições, a autora diz: 

A arte reunida no MASP compreende a 
nacional e internacional, sendo trazidas 
exposições antológicas, antes da Bienal, como 
a de Ardengo Soffici (1947 e 1949), Max Bill, 
Alexandre Calder (1948 e 1949). Giorgio 
Morandi (1949), Le Corbusier, Richard Neutra 
e Max Bill (1950), bem como do cineasta 
Alberto Cavalcanti (1949). Porém, organizam-
se mostras gerais, de arquitetura, desenho 
industrial, urbanismo com os planos 
londrinos, artes gráficas e propaganda, 
consoante ao proposto pelo MOMA nova-
iorquino e às linhas filosóficas a considerar 
que arte é uma só, em diversas modalidades. 
(Lourenço, 1999, p. 99) 

 

Assim como o MOMA – Museu de Arte Moderna de New York - 

consagrou-se com suas exposições de arte, arquitetura e design 

nos moldes de um museu de ações contemporâneas como a 

exposição de Neutra em 1932, certamente o MASP, na direção 

de Bardi, também o foi.  

 

O MOMA foi referência para algumas discussões e exposições, 

especialmente no tratamento de novos conceitos da arte da 

arquitetura e especialmente do design, por ser o primeiro museu 

desta área no século XX.  Ele influenciou vários museus 

brasileiros, de tal maneira que ocorreram algumas parcerias de 

exposições entre MOMA e MASP.  
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Exposição 4  

Desenho Industrial da Escandinávia 

04 a 21 de março de 1971 

 

A exposição “Desenho Industrial da Escandinávia” foi uma 

mostra de brinquedos, móveis, utensílios domésticos e 

luminárias, criados por designers suecos, finlandeses, 

noruegueses e dinamarqueses. A mostra contava com uma 

coleção de cadeiras feitas em materiais diversos como plástico, 

pinho de riga natural, palhinha e metal. Foram também 

apresentados utensílios domésticos em aço inoxidável, como 

panelas e talheres, bem como louças, cristais, plásticos e joias. 

Em matéria publicada no jornal O Estado de São Paulo, de 28 de 

março de 1971, p. 238, há um trecho sobre o papel de Bardi que 

o relaciona ao Desenho Industrial e o associa a Alexandre 

Wollner. (Autor desconhecido, O Estado de São Paulo, 28 de 

março de 1971, p. 11) 

Como ex-aluno do Instituto de Arte Contemporânea e destacado 

designer em sua produção gráfica, Alexandre Wollner foi o aluno 

convidado após frequentar a escola de ULM. Quando retornou 

da Alemanha, participou ativamente de várias associações e 

escolas do Brasil  e auxiliou o MASP em algumas exposições. 

Geraldo Ferraz11, como colaborador dos Diários Associados e 

como crítico de Arte, escreveu vários textos sobre as exposições 

do MASP, em 1971, no O Estado de São Paulo de 14 de março, 

                                                           
11 Benedito Geraldo Ferraz Gonçalves (Campos Novos de Paranapanema, 
atual Campos Novos Paulista, SP, 1905 – Santos, SP, 1979). Jornalista, crítico 
de arte e escritor. Exerceu até o fim da vida, atuando como repórter, 
secretário, articulista, editor e crítico de arte. Colaborou com os periódicos de 
São Paulo Jornal do Comércio, Diário da Noite, Correio da Tarde, A Gazeta, 
Diário de S. Paulo e O Estado de S. Paulo; A Tribuna, de Santos; e o Diário da 
Noite e O Jornal, ambos do Rio de Janeiro. 
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa249/geraldo-ferraz 
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apresentando a exposição sobre a Escandinávia como  

“inquestionável”, pela maneira como a montagem foi pensada e 

apresentada ao público e, principalmente, pela qualidade 

estética presente nos objetos. Ferraz utilizou os argumentos do 

filósofo italiano Gillo Dorfles, que dizia que a produção, mesmo 

que artesanal, chegaria sempre à forma estética, funcional e 

com atributos regionais, concluindo que estes atributos estavam 

presentes nos objetos da mostra. (Ferraz, Jornal o Estado de São 

Paulo , 14 de março de 1971) 

 

Assim, Bardi propôs com esta mostra em parcerias com a ABDI, 

Alexandre Wollner e o designer Karl Heinz Bergmiller mais uma 

discussão sobre o design, a forma e a materialidade. É 

importante perceber que o design da Escandinávia apresentou 

muitas das premissas que Bardi considerava importantes nesta 

área, desde o nascimento artesanal, a manufatura, e o processo 

de industrialização. 

Equivalente a este pensamento de Bardi, Bernhard E. Burdek12, 

em seu livro Design, História Teoria e Prática do Design de 

Produtos, julgou a produção de objetos da Escandinávia  como 

aqueles que apresentam um alto grau de sua própria cultura, 

pois a tradição da manufatura artesanal está sempre presente. 

Para Burdek o design escandinavo é muito focado na casa, uma 

característica da produção escandinava, inclusive pela 

                                                           
12 Designer. Estudou na Escola de Design de Ulm e tem uma carreira sólida 
nas áreas de design de produto e história do design. É professor de Teoria do 
Design e Metodologia em Design na HFG-Offenbach, Alemanha. É autor de 
vários livros, entre eles “Design. History, Theory and Practice of Product 
Design” (1991), reconhecido com um dos mais importantes na área traduzido 
em vários idiomas, publicado no Brasil em 2006, pela editora Blücher. É 
consultor da revista Zeitschrift für Gestaltung/The European Design 
Magazine, desde 1996 e co-editor de ”formdiskurs” do Zeitschrift für Design 
und Theorie/Journal for Design and Theory. É um dos fundadores da GfDg 
(Sociedade Alemã de História do Design). 
http://blogs.anhembi.br/congressodesign/anais/bernhard-e-burdek/ 
acessado em 15/08/2015 

http://blogs.anhembi.br/congressodesign/anais/bernhard-e-burdek/


114 

 

abundância da materialidade que é a madeira na região. 

Entretanto, mais recentemente, isso ampliou-se para outros 

campos como a indústria automobilística, a medicina e a 

telecomunicação (Burdek, 2006, p. 163). 

Assim, o MASP apresentou mais uma discussão pouco conhecida 

na década de 70 já que o design da Escandinávia ainda não era 

referência para a produção brasileira. 

 

Exposição 5 

 Internacional de Histórias em Quadrinhos no MASP, em 1970 

 

O Museu de Artes Decorativas do Louvre, em Paris, abriu suas 

galerias para a exposição Bande Dessinée et Figuration 

Narrative, em 1967. Pela primeira vez na história, as histórias em 

quadrinhos foram expostas em Museu. Paralelo à mostra foi 

lançado um livro, uma espécie de catálogo, uma referência em 

publicações do gênero (figura 49). Este livro em formato grande 

e fartamente ilustrado foi a primeira obra sobre quadrinhos 

traduzida no Brasil. Ela traçou um panorama histórico das HQs 

europeias e norte-americanas, desde sua origem até o final da 

década de 1960 e grande parte da produção em quadrinhos da 

mostra era veiculada no mercado editorial do período. 

Em novembro de 1970 o MASP abrigou a “Exposição 

Internacional de Histórias em Quadrinhos”, organizada pela 

Escola Panamericana de Artes em conjunto com a Prefeitura de 

São Paulo. A exposição foi composta por diversos artistas de 

vários países e foi acompanhada de algumas palestras. A 

montagem da exposição ficou a cargo de Lina Bo Bardi (Figura 

50), e o catálogo, cujo original estava em francês, foi traduzido 

para o português por José Fiorini Rodrigues e Luiz Sadaki 

Hossaka, que era, neste momento, assistente de Bardi e nos 

Figura 49 
Capa do Catálogo da 
exposição História em 
Quadrinhos & 
comunicação de Massa 
MASP – 1970, Desenho da 
Capa de Ziraldo 

 

Figura 50 
Vista geral da Exposição 
Internacional de Histórias-
em-Quadrinhos, realizada 
no Museu de Arte de São 
Paulo,1970,https://planet
amongo.wordpress.com/2
006/10/25/o-congresso-
de-quadrinhos-de-1970/, 
acesso em 14 de maio de 
2015 

https://planetamongo.wordpress.com/2006/10/25/o-congresso-de-quadrinhos-de-1970/
https://planetamongo.wordpress.com/2006/10/25/o-congresso-de-quadrinhos-de-1970/
https://planetamongo.wordpress.com/2006/10/25/o-congresso-de-quadrinhos-de-1970/
https://planetamongo.wordpress.com/2006/10/25/o-congresso-de-quadrinhos-de-1970/
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anos 90 passou a ser Curador Adjunto do MASP. O catálogo da 

edição brasileira apresentou o prefácio de Pietro Maria Bardi, e 

a capa foi ilustrada pelo artista Ziraldo. A história foi apresentada 

em ordem cronológica e as principais séries e autores foram 

situados sociologicamente.  

 

Segundo Morelatto13, o catálogo trouxe um roteiro valioso, uma 

vez que apresentava uma grande produção de quadrinhos 

veiculada até então no mercado editorial com um registro bem 

detalhado, tornando-se referência para os quadrinistas no Brasil  

(Morelatto, 2005, p. 2). 

 

O prefácio do catálogo Bardi apontava que a história em 

quadrinhos já existia desde os homens das cavernas em sua 

pintura parietal, percorrendo toda a História da Arte, como pôde 

ser observado na coluna de Trajano, em Roma, onde em uma 

sequência como a da história em quadrinhos foi narrada a 

batalha dos Romanos contra a Dácia, esclarecendo que a 

mensagem visual didática foi sempre pontual e determinante. 

Acrescentava, também, a importância da tipografia e a sua 

relação com a imagem, uma vez que foram criados textos 

rápidos encurtando, assim, tempo e espaço para que a 

mensagem chegasse ao observador. Bardi deixou claro que o 

MASP estava sendo o protagonista, o primeiro a registrar, em 

um espaço consagrado para arte, a história em quadrinhos, fruto 

da comunicação de massa, que para ele era uma das 

manifestações mais contemporâneas.  (Bardi, 1970, p. 6) 

 

                                                           
13 Ricardo Bruscagin Morelatto é mestre em Artes Visuais, formado pelo 
Instituto de Artes da UNESP/SP em 1996, autor da dissertação: O “Poético” 
Possível, nas Histórias em Quadrinhos Brasileiras: do Texto Narrativo, ao 
Texto “em Volume”. 
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No prefácio do Livro História em Quadrinhos, a análise realizada 

por Bardi tratou da tipografia nas histórias como os caracteres, 

que desempenharam um papel especial, e o modo como se 

comunicaram, uma vez que a tipografia passou a ser 

representada como imagem. Essa discussão é semelhante ao 

discurso de Wolfgang Weingarten14 cujas experiências 

tipográficas vinham da escola da Basileia, na Suíça, em 1968. 

Essa tipografia baseou-se em estudos da semântica, da sintaxe e 

da funcionalidade. Weingarten estava mais interessado em fazer 

valer as qualidades gráficas da tipografia. Acreditava que certas 

alterações gráficas nos caracteres poderiam intensificar a 

mensagem textual e visual (Schneider, 2010, p. 156). Hoje estes 

conceitos estão presentes nos cursos de design gráfico no Brasil. 

Bardi concluiu seu prefácio com as palavras “ver”, “saber” e 

“pensar” em quadrinhos como símbolo da civilização, em plena 

década de 70, quando os meios de comunicação de massa 

trouxeram impacto na formação da crítica e na composição da 

identidade da sociedade. Dessa forma, a história em quadrinhos 

foi um dos grandes canais de comunicação com a civilização e 

um veículo de aglutinação das massas. (Figura 51) 

 

Exposição 6 

Mobiliário Brasileiro – Premissas e Realidade 

30 de Novembro de 1971 – MASP 

 

A exposição Mobiliário Brasileiro – Premissas e Realidade (Figura 

52) apresentou 200 peças cedidas por colecionadores e algumas 

firmas da capital de São Paulo, com a proposta de oferecer uma 

breve história de seus objetos e a realidade do desenho e da 

indústria.  

                                                           
14 Tipógrafo suíço 

Figura 51 
Jantar na casa de Pietro 
Maria Bardi e Lina Bo Bardi 
com os participantes do  
Encontro Internacional de 
Histórias-em-Quadrinhos,  
realizado no Museu de Arte 
de São Paulo,1970 
https://planetamongo.wor
dpress.com/2006/10/25/o
-congresso-de-quadrinhos-
de-1970/, acesso em 14 de 
maio de 2015 

Figura 52 
Capa do catálogo da 
exposição Mobiliário 
Brasileiro- Premissas e 
Realidade 

https://planetamongo.wordpress.com/2006/10/25/o-congresso-de-quadrinhos-de-1970/
https://planetamongo.wordpress.com/2006/10/25/o-congresso-de-quadrinhos-de-1970/
https://planetamongo.wordpress.com/2006/10/25/o-congresso-de-quadrinhos-de-1970/
https://planetamongo.wordpress.com/2006/10/25/o-congresso-de-quadrinhos-de-1970/
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A exposição foi dividida em quatro segmentos: 1º Segmento- 

Premissa Histórica, com móveis dos “setecento”, clássicos como 

estilo Dom João VI; 2º Segmento- uma retrospectiva dos 

pioneiros do “Móvel Brasileiro” criada depois da 1ª Guerra 

Mundial, em particular com objetos produzidos por Gregori 

Warchavchik; o 3º. Segmento- móveis feitos depois da 2ª Guerra 

Mundial como a especial contribuição de Gian Carlo Palanti e 

Lina Bo Bardi que, segundo Pietro Maria Bardi em entrevista ao 

Jornal O Estado de São Paulo, de 30 de novembro de 1971, 

afirmou que os dois arquitetos foram os propositores das formas 

racionais do mobiliário nacional. O último segmento da 

exposição compreendia móveis de objetos de decoração de 

design brasileiro produzidos naquele momento. Segundo Bardi, 

nesta mesma entrevista, “a mais negligenciada de todas as artes 

é a que se vincula ao design, o desenho feito com fins 

industriais”. 

 

 

Exposição 7 

Push Pin Studio  

14 de agosto a 14 de setembro de 1972 – MASP 

 

 Em agosto de 1972 o MASP abriu a exposição PUSH PIN STUDIO 

(Figura 53), organizado por Milton Glaiser, Seymour Chwast, 

Reynold Ruffins e Edward Sorel, studio nova-iorquino fundado 

em 1954. Os trabalhos da década de 60 do Push Pin Studio, 

foram marcados por uma clara rejeição aos ideais de 

funcionalidade e padronização. Para fugir do padrão 

internacional, seus representantes utilizaram elementos do 

cotidiano popular e da experiência pessoal, tentando reavivar o 

Figura 53 
Capa do catálogo da 
exposição ”Push Pin 
Studio”, Ilustração da capa 
de Milton Glaiser 
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que seria próprio das culturas locais. A mostra apresentou cerca 

de 760 trabalhos dos melhores desenhistas, ilustradores e 

artistas gráficos do Push Pin Studio, entre eles cartazes, capas de 

discos, capas de livros e outras peças gráficas.  

Com patrocínio da Olivetti brasileira e da DPZ Propaganda, a 

exposição, antes de vir para o MASP, esteve no MOMA de New 

York e no Museu de Artes Decorativas do Louvre. Em sua 

abertura, a exposição contou com a participação de seu principal 

fundador, Milton Glaiser, que também dirigiu um seminário 

sobre a “Revolução na Comunicação Visual”. (Folha de São 

Paulo, 05 de agosto de 1972, p.35). 

De acordo com o designer Steven Heller15:  

O estúdio Push Pin contava com designers de 
talentos variados, que compartilhavam uma 
metodologia distinta – uma paixão pelo que 
hoje seria chamado de cultura popular de 
massa e possuíam para traduzir seus 
vocabulários formais particulares em 
ferramentas de comunicação (e venda) de 
massa. Fizeram isso por meio do casamento – 
há muito rejeitado pelos modernistas – entre 
o desenho e a tipografia. (Heller, 2007, p.117) 
 

Apesar de sua importância, Francisco Petit, diretor da DPZ, em 

entrevista ao jornal o Estado de São Paulo, em 15 de agosto de 

1972, afirmou que “Glaiser e sua escola só começaram a 

influenciar o Brasil dez anos após o seu início de produção”. Para 

Jonathan Raimes, designer gráfico Londrino: 

 “o Push Pin Studio teve grande impacto no 
design visual dos anos 1960 e 1970 e 
representou uma importante fase do design 
gráfico pós-guerra. Quase todos os 
ilustradores, os membros do Push Pin, foram 

                                                           
15 Steven Heller, (n. 1950), designer gráfico, jornalista, crítico, escritor e editor 
especializado em design gráfico. Steven Heller é autor e coautor de vários 
livros sobre a história do design gráfico, ilustração, tipografia e vários 
assuntos correlatos. Ele foi editor de arte da The New York Times Book Review 
por muitos anos e ensina na School of Visual Arts em Nova York. 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Steven_Heller 



119 

 

rápidos em oferecer uma alternativa à 
fotografia, que dominava o moderno design 
gráfico da época. As linhas e formas coloridas 
e técnicas como xilogravura, colagem e 
pintura sobre madeira (uma inovação do 
estúdio) por eles utilizadas exerceram grande 
influência e obtiveram sucesso tanto nos 
Estados Unidos como no restante do Mundo”. 
(Raimes, 2007, p. 150)  
 

O Push Pin Studio realizou uma verdadeira revolução na 

comunicação visual (Heller, 2007). Os seus componentes 

formavam uma comunidade de pessoas que, através de uma 

atuação integrada, procuravam se desenvolver e trabalhar com 

o objetivo comum, que era o de traduzir informações de 

fenômenos que não podem ser explicados por meio de palavras 

através da comunicação visual. 

Rudnei Kopp, em seu livro Design Gráfico Cambiante, também 

observou a importância do Studio: 

Os trabalhos desenvolvidos por seus designers 
representam um fato importante para as 
raízes do design pós-moderno. Eles rejeitam 
os ideais de funcionalidade e neutralidade do 
Estilo Internacional em favor do engraçado, do 
ecletismo, do resgate de pedaços da história 
popular e da experiência pessoal. O Push Pin 
se caracteriza por utilizar imagens e recursos 
do estilo Vitoriano, Art Nouveau e Art Deco. 
Como lembra Lupton & Miller (1996), o 
trabalho de Glaser e Chwast criou um estilo 
com cores luminosas, molduras exageradas e 
sinuosas, formas “obesas” e, algumas vezes, 
justaposições de aspectos bizarros (Lupton & 
Milliet, 1996, p. 198). (Kopp, 2002, p.73) 

 

Bardi não escreveu textos sobre a exposição Push Pin Studio, não 

deixou registros, mas o fato de ter aberto o MASP para esta 

exposição em 1972 deixou claras as ideias que o orientavam 

acerca do design gráfico. É importante ressaltar que no catálogo 
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da exposição há o prefácio de Henry Wolf16 definindo o grupo de 

designers do Push Pin Studio como sendo aqueles que não 

sacrificavam seu individualismo em prol de valores comuns e, 

muito menos, que trabalhavam com cópias de sucesso; o êxito 

do Studio estava justamente no fato de serem livres em seus 

processos criativos. (Wolf, in The Push Pin Style, 1970) 

 

Exposição 8 

Emilie Chamie – Trabalhos gráficos, 

fotográficos e programação visual 

15 de Julho a 4 de agosto de 1974 – MASP 

 

Formada pelo IAC (Instituto de Arte Contemporânea no MASP), 

Emilie Chamie foi uma designer que atuou no campo gráfico, na 

programação visual e na fotografia. Em 1974 o MASP expôs uma 

retrospectiva dos melhores trabalhos da artista abrangendo o 

período de produção de 1954 a 1974. 

Segundo Bardi, no folder de apresentação da exposição, Chamie 

firmou sua profissão com qualidade típica de sua própria 

personalidade, não afiliada ao purismo suíço  que em país 

tropical não era ambientada, sua inventiva era enraizada no 

espirito dos trópicos, as poéticas fotográficas e suas produções 

de gráfica limpa eram de rápida e fácil compreensão por parte 

do público, e que seu design como expressão estava conjugado 

aos valores de arte e design. (P.M.Bardi, folder da exposição 

“Emilie Chamie – Trabalhos Gráfico, Fotográficos e programação 

Visual”, 15 de Julho a 4 de agosto de 1974 – MASP- folder 

pertencente ao Centro de Documentação do MASP) 

                                                           
16 Designer Gráfico, publicitário, diretor de arte, fotógrafo e Cenógrafo. 
Diretor de Arte das Revistas  Esquire, Harper’s Bazaar e Show. Em 1954 
começou suas atividades como professor, Cooper Union, à School of Visual 
Arts e a Parsons School of Design. 
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Embora o design brasileiro tenha sustentado no início de sua 

institucionalização o modelo racional funcionalista, dificultou 

um diálogo maior com os ícones da local cultura brasileira. 

Entretanto, no texto do folder de apresentação da exposição, 

Bardi descreveu a designer como sendo não afiliada ao “purismo 

suíço que nos trópicos não é ambientada”. Bardi sustentou que 

Chamie era aquela que em seus trabalhos não adotava os 

métodos racionais, mas com sua independência gráfica e com 

sua poética foi pioneira, inclusive no campo sociocultural. Desse 

modo, Bardi deixou clara a importância de um design gráfico 

com raízes brasileiras e considerava Chamie sua maior 

representante. Emilie entendia que a produção gráfica brasileira 

ainda estava, em plena década 70, generalizada e mecanizada. 

Com a mostra dos trabalhos de Emilie Chamie  em 1974, a 

estética modernista presente até então foi superada. Chamie 

inovou com a exposição. No prefácio do folder da mostra, Bardi 

deixou claro que ele mesmo já havia superado a visão universal 

da escola de ULM e que explorar as raízes brasileiras poderia ser 

uma nova referência para o design, uma vez que muitos 

designers utilizavam estritamente os métodos e conceitos da 

escola de ULM, escola de modelo racionalista; entretanto, o 

Brasil, rico em formas, cores e tipografia vernacular, só precisava 

ser explorado, assim como a designer Chamie o explorou. 

A jornalista e professora de História do Design, Ethel Leon, em 

seu livro IAC primeira escola de Design no Brasil, assim define os 

trabalhos de Emilie Chamie: 

Chamie fez também muitos cartazes para 
eventos artísticos e culturais de São Paulo; 
grande quantidade de livros (capa e miolo), 
entre os quais as publicações das edições 
Práxis, para as quais criou um sistema a partir 
do uso da tipografia, da marca e da cor como 
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inserção pontual, informativa, uma de suas 
características claramente antiornamentais. 
(Leon, 2014, p. 116) 

 

Ainda em 1985 o MASP realizou “A Luz da Câmara Clara”, 

exposição que apresentou fotografias de Emilie Chamie, 

realizadas de 1950 a 1960. As fotografias foram baseadas a partir 

da reflexão do texto de Roland Barthes sobre o sentido da 

fotografia. 

Em ensaio crítico para o Jornal O Estado de São Paulo, de 10 de 

janeiro de 1986, Stefania Brill, fotógrafa e curadora de 

fotografia, apresentou a seguinte análise sobre a exposição de 

Chamie no MASP, em 1985: 

A relação entre o texto e a imagem foi 
enfocada pela pequena, mas importante 
exposição de Emilie Chamie (MASP, “A luz da 
Câmara Clara”), proposta que deixou fluir, 
lado a lado, a leitura fotográfica das palavras 
(as de Roland Barthes) e a leitura verbal das 
fotos. A relação entre o texto e a imagem foi 
enfocada num dos capítulos do 
importantíssimo livro de Vilém Flusser, 
“Filosofia da Caixa Preta” (...). (Brill, 1986, 
p.15) 
 

Mais uma vez o MASP e Bardi foram os protagonistas de uma 

exposição que explorava as novas possibilidades do design 

gráfico menos rígido, trazendo uma discussão nova na conexão 

texto e imagem, não mais optando por ser um design neutro, 

reformulando, assim, os paradigmas do design moderno, 

deixando de ser universal e imparcial, explorando padrões 

sociais e vínculos culturais. 
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Exposição 9 

Bauhaus e Tempos dos Modernistas 

Agosto – Setembro de 1974 

MASP 

 

 

Em agosto de 1974, o MASP expôs duas mostras paralelas, a 

“Bauhaus” e “Tempos dos Modernistas”. As exposições foram 

realizadas em conjunto entre o Consulado da Alemanha 

Ocidental em São Paulo, o Instituto Goethe e o MASP. A primeira 

mostra focalizou o período de 1919 a 1933, período em que a 

escola Bauhaus existiu e se desenvolveu. A segunda exposição 

enfatizava a Semana de Arte Moderna em São Paulo, 

responsável por modificações radicais na cultura brasileira. 

Segundo Bardi, no prefácio do catálogo da exposição “Tempos 

dos modernistas” (Figura 54), o objetivo da mostra era o de 

oferecer ao visitante elementos para que o mesmo pudesse 

compor um panorama entre o fim da Primeira Guerra, a Bauhaus 

e a produção brasileira, na tentativa de compreender a relação 

entre o Brasil e a Europa sobre as artes. Segundo o professor 

havia uma espécie de submissão brasileira, consequências das 

emigrações no mundo das artes. Embora nos dois mundos 

geográficos existissem modos estéticos diferenciados, apesar de 

a arte brasileira ser naquele momento ainda indefinida, havia 

produções que poderiam ser colocadas em confronto dentro da 

exposição. Bardi deixou claro que existia no país, no campo das 

artes, uma busca pelas inovações técnicas e também das 

ciências. Porém, havia uma procura de formas e linguagens já em 

desuso, como era o caso do Futurismo, que chegou a ser 

referência no Brasil no momento em que os próprios futuristas 

já haviam se esgotado. Ele ainda admitia que na avaliação entre 

Figura 54 
Catálogo da exposição: 
“Tempo dos Modernistas” 
MASP –Agosto-Setembro 
1974 
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a Bauhaus e os modernistas brasileiros, poderiam ser 

encontrados os seguintes elementos: “o original”, “o 

assimilado”, “o sugerido”, “o reelaborado” e o simplesmente 

“decalcado” (Bardi, 1974, p.6-7), como elementos de 

comparação entre as estéticas e propostas das duas culturas. 

A exposição “Bauhaus e Tempos Modernos” expôs um ambiente 

em formação e as comparações entre a Bauhaus e a 

modernidade dos objetos fez-se através da produção do móvel. 

A industrialização do móvel no Brasil ganhou terreno entre os 

anos 20 e 30; antes deste período a produção se balizava na 

repetição limitada de móveis importados. 

Embora a exposição apresentasse estes confrontos e 

demostrasse que alguns colaboradores europeus radicados no 

Brasil como Warchavchik, Segall e mesmo Flávio de Carvalho 

(que estudou em Londres), tentavam agitar e inovar a produção 

brasileira com um moderno design, ainda assim eles não foram 

levados em consideração naquele momento. 

O prefácio apresentou também comparações em vários 

segmentos da arte, da arquitetura e do design, sendo que nesse 

campo a exposição apresentou John Graz e a Arte Decô 

brasileira, com objetos da coleção de Fulvia e Adolpho Leirner, 

conhecidos colecionadores brasileiros. Por fim, Bardi concluiu 

que a exposição prestava uma significativa homenagem a Walter 

Gropius, fundador da Bauhaus que visitou o Brasil rapidamente 

em 1954, quando foi destaque da Exposição Internacional de 

Arquitetura (evento integrante da II Bienal Internacional de 

Artes de São Paulo). (Bardi, 1974, p. 8). Walter Gropius esteve no 

Brasil motivado pela premiação que lhe foi concedida, 

acompanhada de uma sala especial com uma mostra de suas 

obras, por ocasião da Exposição Internacional de Arquitetura 

que integrou a Segunda Bienal Internacional de Artes de São 
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Paulo. Sua vinda foi marcada pelo prestígio internacional e foi 

uma afirmação da metrópole paulistana enquanto potência 

industrial amparada na alta cultura. São Paulo tinha muito a 

ganhar com o aporte do criador da Bauhaus, apóstolo do 

funcionalismo e da produção em massa, da habitação coletiva e 

do design e com as discussões em torno do futuro da cidade e 

de sua arquitetura (Rocha, 2013, p. 44) 

 

Exposição 10 

Firma Itália 

23 de novembro a 02 de dezembro de 1977 

MASP 

 

A exposição “Firma Itália”, que ocorreu no MASP no período de 

23 de novembro a 02 de dezembro de 1977 (Figura 55), reuniu a 

produção italiana nas áreas de Arte, Cinema, Televisão, Gráfica 

e Propaganda nas Comunicações Industriais Italianas. Seu 

objetivo era o de exprimir de diversas formas a importância da 

interligação entre a indústria e a sociedade. Todos esses setores 

revelavam práticas, técnicas e processos que eram familiares às 

indústrias brasileiras e ao consumidor. 

O texto de Bardi no catálogo (Figura 56) apresentou uma relação 

entre Arte e Indústria nas produções italiana e brasileira. Para 

ele, a grande preocupação após a criação do MASP (desejo de 

Assis Chateaubriand) era o de estruturar escolas no campo do 

Design e da Propaganda e Marketing. A escola cumpriu o papel 

esperado produzindo profissionais gabaritados. Assim, ele 

reafirmava o papel do Museu enquanto princípio da ação 

cultural e da participação preeminente das atividades na 

realidade socioeconômica, que de alguma maneira contribuiria 

para a transformação do pensamento humano e da própria 

Figura 55 
Convite da exposição 
“Firma Itália” – MASP, 
1977 

Figura 56 
Catálogo da exposição 
“Firma Itália” – MASP, 
1977 
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definição da função da arte. No texto Bardi relembra uma das 

suas primeiras exposições, a “Vitrine das Formas”, de 1950, no 

MASP, onde juntamente com vasos gregos e cerâmicas da 

Renascença, entre outros objetos de períodos diferentes da 

história da arte, havia uma máquina de escrever Olivetti, 

reafirmando o papel da arte na indústria. Ele explicita que a 

exposição “Firma Itália” tem uma grande conexão com o Brasil, 

pois especialmente a cidade de São Paulo presenciou o alvorecer 

das indústrias italianas e, além disso, a exposição interessava 

bastante aos que atuavam no campo da comunicação e do 

design e aos industriais. (Bardi, 1977, p. 5) 

 

Dessa forma, é importante observar que entre os muitos textos 

do catálogo (Firma Itália, MASP, 1977), há uma apresentação do 

filósofo Gillo Dorfles na reflexão “Informação e estética na 

relação arte e indústria”. Dorfles ressaltou a importância dos 

meios de comunicação de massa como rádio-televisão-cinema e 

imprensa-publicidade e design, como precursores de papel 

fundamental no mundo da indústria e da sociedade. Para ele o 

coeficiente artístico chegaria mais rapidamente às massas  

como, por exemplo, a atividade editorial, e a Itália, como no 

passado apresentou qualidades artísticas importantes, 

conseguiria mais uma vez polarizar de maneira específica novos 

setores como os das atividades gráficas, do cinema e das 

campanhas publicitárias. Dessa maneira, a exposição mostrou 

aos brasileiros a qualidade das artes e do design italiano, 

reafirmando assim a importância disso em um contexto geral; a 

mostra deixou claro que o design pode e deve estar presente nos 

mais diferentes meios de comunicação, que na época eram o 

cinema, a televisão e a mídia impressa, (Dorfles, 1977, p. 9).  
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Exposição 11 

História da Tipografia no Brasil 

MASP, 1979 

 

Preocupado em preservar a memória nacional, de 13 de março 

a 14 de abril de 1979, Bardi realizou no MASP uma exposição que 

percorreu o invento de Gutemberg em terras brasileiras, 

abrangendo a imprensa régia e a primeira oficina tipográfica. 

No prefácio do catálogo “História da Tipografia no Brasil”, Bardi 

esclareceu que imaginava realizar uma exposição diferente das 

exposições esperadas dentro de um museu de arte, ele não 

queria somente apresentar a simples conservação de obras de 

arte, mas a possibilidade de apresentar os primeiros tipos 

utilizados no Brasil (Bardi, 1979, p.4). O objetivo era mostrar 

uma incursão nos tempos coloniais, no império, e na república. 

O percurso da exposição iria desde o invento de Gutemberg  até 

a primeira oficina tipográfica instalada em 1808 no Rio de 

Janeiro, considerando a tipografia o veículo mais interessante 

dos sistemas nas metrópoles. (Bardi, 1979, p.4) 

A História da Tipografia no Brasil apresenta um pouco dos 

primórdios do uso de tipos móveis em território nacional 

brasileiro, contextualizada pelo que acontecia no exterior. São 

anúncios reais, decretos, certificados, capas de livro, receitas, 

almanaques, partituras, rótulos de cigarros, caixas de fósforos, 

documentos e até a evolução de maquinários e das técnicas de 

impressão.  A exposição iniciava seu percurso a partir de 1808, 

com a produção gráfica da família real no Brasil e da Imprensa 

Régia. Foram apresentados também, painéis didáticos contando 

a história da tipografia de Gutemberg até os dias presentes, uma 

prática bastante comum nas curadorias de Bardi, pois para ele 

havia sempre um diálogo entre passado e presente nas 
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exposições, a proposta era resignificar o passado com conexões 

do presente. Durante a mostra, um tipógrafo operou uma antiga 

máquina minerva 1930, imprimindo o selo comemorativo da 

exposição. Algumas raridades foram apresentadas na exposição 

como: “O Patriota” o primeiro jornal da imprensa régia que 

circulou entre 1813 a 1814, “O Visconde de Cairu”, o autor que 

mais publicou na imprensa régia, o primeiro livro de Carlos 

Drummond de Andrade e “Losango Cáqui” de Mário de Andrade, 

com capa de Di Cavalcanti. 

A exposição contou com o apoio do bibliófilo e conselheiro do 

MASP, José Mindlin, e do professor Rubens Borba de Moraes 

Antigo, antigo diretor da biblioteca Nacional, ex-vice-diretor da 

biblioteca da O.N.U. em New York e um dos fundadores da 

escola de biblioteconomia de São Paulo. (Bardi, 1979, p.5) 

Quando a tipografia surgiu como sinônimo de impressão, foi 

uma grande invenção que contribuiria de forma significativa 

para a evolução intelectual da humanidade. Assim, Bardi propôs 

a exposição para que as mudanças fossem reconhecidas pela 

sociedade e para que os designers do final da década de 70 

tivessem conhecimento do que circulara no Brasil até então, até 

porque naquele momento não havia bibliografia sobre esse 

assunto em português. De maneira semelhante e com a mesma 

preocupação, Henrique Nardi, designer de tipos e curador da 

exposição “Caixa de Letras”, que ocorreu em agosto de 2015, no 

Espaço Estação do Museu da Língua Portuguesa, instituição da 

Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, propôs uma 

mostra concebida com o objetivo de disseminar a cultura 

tipográfica e de revelar a importância das letras no cotidiano das 

pessoas; assim, a exposição proporcionou aos visitantes uma 

experiência única com as escritas que os cercam. 

De natureza igual, porém  em tempos diferentes, P.M.Bardi  e H. 
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Nardi apresentaram em diferentes museus discussões similares 

e isto nos leva a pensar na importância da pesquisa realizada por 

Bardi e da exposição em 1979. Além do pioneirismo da proposta, 

é importante ressaltar a presença da capa produzida por Aloisio 

Magalhães, pertencente ao grupo Gráfico Amador17, de título 

“Aniki Bobo”, de João Cabral de Melo Neto, com uma construção 

tipográfica experimental. De uma forma geral, podemos 

considerar que a tipografia experimental, nasceu com os 

movimentos artísticos de vanguarda, porém, no Brasil o 

destaque inicial é o trabalho do Gráfico Amador (Figura 57). A 

curadoria sobre tipografia em um museu de arte se dá pela 

“riqueza e beleza escondida nos tipos, no apuro dos detalhes, na 

forma, além da dimensão estética poderosa e expressiva, e mais 

ainda expor um veículo comunicacional com conteúdo (Rocha, 

2002, p.11) 

 

Exposição 12 

Cerâmica de Apiaí 

MASP – 11 a 25 de novembro de 1981 

 

A cerâmica é uma arte milenar no desenvolvimento das 

civilizações, que existe para suprir as necessidades do cotidiano 

do homem, como a de utilizar objetos para armazenar e também 

cozer alimentos. Com o passar dos tempos, a cerâmica sofreu 

melhorias técnicas, funcionais e estéticas. A produção hoje 

abrange desde produtos da construção civil e peças utilitárias 

                                                           
17 O Gráfico Amador foi fundado em maio de 1954, por um grupo de 
intelectuais criativos, formado por Aloísio Magalhães, Gastão de Holanda, 
José Laurênio de Melo e Orlando da Costa Ferreira, com o objetivo de publicar 
pequenos textos literários, principalmente poesia, em tiragens artesanais 
limitadas. Era uma oficina experimental de artes gráficas, que se iniciou com 
uma antiga prensa manual e uma velha fonte de tipos. 
 

Figura 57 
Catálogo História da 
Tipografia no Brasil – 
MASP, 1979,  pg. 176 
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até produtos de alta tecnologia. 

Dentro dos critérios de arte adotados por Bardi em um museu 

sem limites, o MASP realizou, em novembro de 1981, a mostra 

“Cerâmica Apiaí” (Figura 58), promovida juntamente com a Du 

Pont do Brasil S.A., com a SUTACO (Superintendência do 

Trabalho Artesanal nas Comunidades) e com a Secretaria de 

Relações do Trabalho do Governo do Estado de São Paulo. 

A mostra contou com 300 peças de cerâmica feitas pelas 

ceramistas que habitavam os arredores de Apiaí, cidade do vale 

do Ribeira, perto da divisa com o Paraná. O objetivo da exposição 

era valorizar a arte popular brasileira. 

Outra vez, Bardi demonstrou que a ação cultural do MASP 

(Museu de Arte de São Paulo) é a de considerar a arte dentro de 

um amplo leque de manifestações estéticas em que estas estão 

presentes de maneira determinada, ou por interferência. Desta 

forma, a arte popular esteve sempre presente no MASP, como 

foi a “Mostra do Povo Brasileiro” de 1964, organizada pela 

arquiteta Lina Bo Bardi. 

Bardi assim analisou as peças: 

 

Na exposição pode-se ver um fato típico do 

surgir da cerâmica: a evolução das formas do 

uso utilitário, o enriquecimento de toques 

decorativos, ajeitamentos naturais, chegando 

lentamente à consideração do figural (...) Mas 

o que é particular na Apiaí, é que uma 

comunidade andou criando e continua num 

estilo definido nos seus limites. (Bardi, 1984, 

p.4) 

 

As raízes brasileiras foram sempre valorizadas por Bardi, bem 

como e especialmente por Lina Bo Bardi em sua arquitetura, ou 

Figura 58 
Catálogo da Exposição 
“Cerâmica Apiaí” 

MASP, 1981, p. 10 
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mesmo na produção de suas cadeiras. Os “Bardis” entendiam 

que o processo industrial brasileiro deveria nascer das 

habilidades que estavam nas mãos do povo brasileiro, e do olhar 

carregado de originalidade. 

Isto posto, assim como o casal Bardi, Aloisio Magalhães, pioneiro 

no design gráfico no Brasil, desenvolveu na década de 1970, seu 

envolvimento definitivo e formal no campo da cultura. Em 1975, 

criou o Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC), que 

visava a mapear, documentar e entender a diversidade da 

cultura brasileira. A investigação de formas originais de criação 

e produção na sociedade levou pesquisadores a se debruçarem, 

por exemplo, sobre o artesanato popular. 

A salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro era ponto de 

honra para Aloisio, assim como para o casal Bardi. Arquivar, 

mostrar, valorizar e dar a devida importância à cultura popular 

brasileira era sua tarefa principal. Em uma de suas publicações 

Aloisio aborda seu objetivo como quem salvaguarda a cultura 

nacional: 

Nosso objetivo é estudar as formas de vida e 
atividades pré-industriais que estão 
desaparecendo, documentá-las, numa outra 
fase, tentar influir sobre elas, ajudando-as a 
dinamizar-se. (Magalhães, 1997, p.116-117) 

 

Design e artesanato eram premissas constantes nas exposições 

do MASP, cujas curadorias e textos curatoriais em quase sua 

totalidade foram escritas e pensadas por Bardi, que descobriu no 

Brasil sua potencialidade artesanal. Hoje o design artesanal e a 

cultura popular são valorizados nas mãos de alguns designers de 

moda a exemplo de Ronaldo Fraga, designer mineiro que aposta 

na cultura brasileira e igualmente Humberto e Fernando 

Campana, que fazem objetos advindos da materialidade 

brasileira como madeira e couro. 
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Exposição 13 

O Design no Brasil – História e realidade 

Centro de Laser – SESC – Fábrica Pompéia 

MASP – Museu de Arte de São Paulo, 1982 

 

A exposição “Design no Brasil História e Realidade” aberta em 09 

de abril de 1982 traçou um perfil da evolução do Desenho 

Industrial Nacional. Realizada no SESC-Fábrica Pompeia, com 

colaboração do Museu de Arte de São Paulo e do Núcleo de 

Desenho Industrial do CIESP (Centro das Indústrias do Estado de 

São Paulo), além de objetos de coleções particulares. A 

exposição foi coordenada pela arquiteta Lina Bo Bardi e, no 

campo gráfico, pelo designer Alexandre Wollner. A mostra 

apresentou objetos indígenas, instrumentos de trabalhos de 

pedreiros, marceneiros, ferreiros, embalagens de lata e papelão 

do início do século XX, cartazes publicitários, maquinários, 

aparelhos, instrumentos e objetos de produção popular. O 

objetivo era mostrar o percurso da história e da luta na 

elaboração de um design brasileiro. 

Com texto de Pietro Maria Bardi, o catálogo da exposição (Figura 

59) explicitou ao público que a mostra trazia a relevância, a 

originalidade e a qualidade indistintas de todos os objetos 

expostos  e a produção como um todo. A exposição aconteceu 

dentro do espaço Fábrica Pompéia, antiga fábrica de Tambores 

“Mauser & Cia. Ltda.” de 1929, com reconhecido valor histórico 

e cultural na cidade de São Paulo e que foi restaurada pela 

arquiteta Lina Bo Bardi. 

Ao analisar os objetos artesanais expostos, Bardi recorreu à 

história a fim de despertar maravilhas ao reencontrar o passado, 

e com relação à produção presente, que segundo ele era a seção 

Figura 59 
Capa do catálogo da 
exposição - “O Design no 
Brasil História e 
Realidade”, SESC-MASP, 
1982 
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mais viva da exposição, chamou a atenção para a extraordinária 

série de objetos produzidos pela indústria nacional, que 

demonstrava o rápido progresso experimentado pelo design em 

nosso meio (BARDI, 1982, p.12). (Figura 60) 

Bardi enfatiza ainda que a palavra design18, naquele momento já 

era de uso comum e os objetos da mostra atendiam aos 

antecedentes do passado: o artesanato e o design 

contemporâneo. (Bardi, 1982) 

Para o Historiador do Design, Rafael Cardoso Denis: 

 

A distinção entre design e outras atividades 
que geram artefatos móveis, como 
artesanato, artes plásticas e artes gráficas, 
tem sido outra preocupação constante para os 
forjadores de definições, e o anseio de alguns 
designers de se distanciarem do fazer 
artesanal ou artístico tem engendrado 
prescrições extremamente rígidas e 
preconceituosas. Design, arte e artesanato 
têm muito em comum e hoje, quando o design 
já atingiu uma certa maturidade institucional, 
muitos designers começam a perceber o valor 
de resgatar as antigas relações com o fazer 
manual. (Denis, 2000, p.17) 

 

Bardi, então, analisou a tarefa do brasileiro de produzir, superar 

o lugar comum da ‘arte pela arte’, ver obras primas (ou 

considerá-las como tais), evitar o julgamento irrefletido para 

com as coisas aparentemente fora do círculo reservado às 

impressões elitistas da história ou simplesmente em moda. 

(Bardi, 1982) 

                                                           
18 A origem imediata da palavra design está na língua inglesa, na qual 
substantivo design se refere tanto à ideia de plano, desígnio, intenção, quanto 
à de configuração, arranjo, estrutura (e não apenas de objetos de fabricação 
humana, pois é perfeitamente aceitável, em inglês, falar do design no 
universo ou de uma molécula).  A origem mais remota da palavra está no latim 
designare, verbo que abrange ambos os sentidos, o de designar e o de 
desenhar. Denis, Rafael Cardoso. Uma Introdução à História do Design. São 
Paulo, Editora Blucher, 2000, p. 16) 

Figura 60 
Catalogo da exposição 
“O Design no Brasil 
História e Realidade”, 
1982, pg. 16 
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O curador e diretor do Museu do Design em Londres, Deyan 

Sudjic em seu livro “A linguagem das coisas”, apresentou uma 

visão vertiginosa do mundo repleto de objetos e que os mesmos 

apresentam um papel simbólico que vai além do aspecto 

funcional. (Sudjic, 2010, p.31) 

Este papel simbólico e funcional foi explicitado por Bardi no 

texto, quando o mesmo analisou um objeto de produção manual 

ou industrial, como aquele que em sua configuração material 

contribuiu dentro de uma realidade cultural. Assim, declarou 

que a mostra pretendeu delinear a identidade do design 

brasileiro, como prova do saber dos designers, tanto quanto a 

ideia de evolução e de conquistas. 

Assim também, os organizadores da mostra consideravam 

design as produções de objetos artesanais e industriais que se 

distinguiam pela funcionalidade e singularidade estética, como 

também pelo gênero inventivo, consolidando assim a produção 

cultural brasileira no campo do design. (Figuras 61 e 62) 

 

 

 

Exposição 14 

Aloisio Magalhães e o Desenho Industrial no Brasil 

Setembro/outubro 1983 

MASP 

 

A exposição Aloisio Magalhães19 e o Desenho Industrial no Brasil, 

promovida pela FIESP – Federação das Indústrias de São Paulo - 

                                                           
19 Em 1954 Aloísio Magalhães fundou em Recife o “Gráfico Amador”, mistura 
de atelier gráfico e editora. Em 1960, montou no Rio de Janeiro aquele que 
viria a ser o mais importante escritório de design de sua época. Em 1962, 
participou da fundação da Escola Superior de Desenho Industrial, onde 
lecionou durante alguns anos. Em 1975, criou em Brasília o Centro Nacional 
de Referência Cultural. 

Figura 61 
Catalogo da exposição 
“O Design no Brasil 
História e Realidade”, 
1982, pg. 87 

 

Figura 62 
Catalogo da exposição 
“O Design no Brasil 
História e Realidade”, 
1982, pg. 107 
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e do MASP, Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, 

aberta ao público em 30 de setembro de 1983, mostrou um 

pouco da obra de um dos mais importantes desenhistas 

industriais do Brasil: Aloísio Magalhães, designer criativo, 

preocupado com a identidade cultural do país. A mostra foi 

organizada na época da inauguração da nova agência do Banco 

Boa Vista na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro  (Figura 63), em 31 

de maio de 1983. 

 

Para o designer gráfico Chico Homem de Mello, professor da 

Faculdade de Arquitetura da USP, no logo do Banco Boa Vista, o 

B caligrafado é duplamente espelhado – ou rotacionado em 180 

graus - e gera um monograma semelhante às vinhetas 

tipográficas pré-modernas. (Mello, in Leite, 2003, p. 152) 

 

A mostra deixa claro ao público que muitos elementos visuais 

que participam do seu cotidiano são produtos da imaginação, da 

criatividade e do trabalho de profissionais que estão buscando 

uma harmonia entre o homem e o meio ambiente material. A 

atuação do designer abrange, portanto, decisões que vão 

influenciar a vida do homem. 

Para Bardi curador da exposição juntamente com a FIESP, Aloísio 

representava a materialização da inventividade brasileira, 

configurada explicitamente em seu trabalho como desenhista 

industrial no Rio de Janeiro (1960-1975/80), com resultados que 

se desdobraram por todo o país. Bardi recordou-se do projeto 

visual da Petrobrás, da marca da companhia de cigarros Souza 

Cruz e do logo do Banco Boa Vista, entre outros. Assinalou 

também que seu nome estava ligado à fundação da ESDI em 

1963 e à Escola de Desenho Industrial do Rio de Janeiro (Bardi, 

1983, p.10) 

Figura 63 
Logo Banco Boa Vista ,1976 
Desenho de Aloísio 
Magalhães 



136 

 

Ademais, no catálogo da exposição (Figura 64) Bardi apontou 

Aloisio como hábil político cultural, pois o mesmo foi criador do 

Centro Nacional de Referência Cultural e Secretário do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Fundação Nacional Pró-

Memória. (Bardi, 1983, p.1) 

Aloisio Magalhães foi também colaborador da Revista Vogue nº1 

dirigida por P.M. Bardi  em 1977, onde registrou seu depoimento 

sobre design no Brasil. Para ele pôde parecer estranho e até 

mesmo pouco usual como procedimento que os primeiros 

passos para a formação de um pensamento brasileiro sobre o 

desenho industrial tenham sido dados na direção da rigorosa 

metodologia suíço-alemã, mas facilmente se imagina que tais 

passos tenham sido tomados na direção de um apoio 

metodológico mais de acordo com a exuberância e o calor, para 

dizer “desordem”, do temperamento brasileiro. (Magalhães, 

1977, p.130-131) 

 

Há entre Pietro Maria Bardi, a arquiteta Lina Bo Bardi e Aloisio 

Magalhães, um estreitamento muito grande, pois as relações 

design, artesanato, cultura popular, industrialização e 

desenvolvimento estiveram sempre presentes em suas 

propostas. O casal Bardi foi o criador da primeira escola de 

Design em São Paulo, o IAC-Instituto de Arte Contemporânea, e 

Aloisio um dos criadores da ESDI – Escola Superior de Desenho 

Industrial no Rio de Janeiro.  

 

 

 

 

 

 

Figura 64 
Folder Exposição “Aloisio 
Magalhães e o Desenho 
Industrial no Brasil”,MASP, 
1983 
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Exposição 15 

Doação da Coleção de Olney Krüse ao MASP 

Kitsch – Pequeno inventário de um grande mau gosto 

23 de maio – 12 de junho 1984 

 

Durante 20 anos o jornalista Olney Krüse colecionou peças Kitsch 

chegando a cerca de 600 peças, expostas e doadas ao MASP em 

1984, após a exposição do mesmo nome “KITSCH”. A exposição 

foi patrocinada por Sabina Libman da Galeria Arte Aplicada que, 

em 1973, já havia apresentado algumas peças em sua galeria. 

(Figura 65) 

 

O termo kitsch tornou-se conhecido no Brasil na década de 1960, 

graças, sobretudo, aos estudos de Umberto Eco, em seu livro 

Apocalípticos Integrados; Abraham Moles, com o livro Kitsch e 

Haroldo de Campos com A arte no horizonte provável e outros 

ensaios. 

Segundo o professor da Escola de Design em ULM, Abraham 

Moles, em seu livro o Kitsch: 

A palavra Kitsch, no sentido moderno, aparece 
em Munique, por volta de 1860, palavra bem 
conhecida do alemão do sul: kitschen, quer 
dizer atravancar e, em particular, fazer móveis 
novos com velhos, é uma expressão bem 
conhecida; verkitschen, que quer dizer 
trapacear, receptar, vender alguma coisa em 
lugar do que havia sido combinado. Neste 
sentido, existe um pensamento ético 
pejorativo, uma negação do autêntico. 
(MOLES, 2001. p. 10) 

 

O crítico de arte americano Clement Greenberg em seu ensaio 

de 1936, “Vanguarda e Kitsch”, apresenta conceitos de alta e 

baixa cultura. A alta cultura seria a arte produzida pela 

vanguarda e a baixa cultura o produto comercial e industrial, o 

Figura 65 
Capa do Folder da 
exposição folder da 
exposição 
“Kitsch – Pequeno 
inventário de um grande 
mau gosto”, MASP, 1984 
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Kitsch. 

Assim, Moles, Eco e Greenberg, analisaram o Kitsch nos mais 

diversos aspectos do fenômeno e particularmente a relação 

deste com a indústria cultural, as inter-relações entre 

pseudoarte, cultura de vanguarda, cultura de massa e cultura 

média.  (Figura 66) 

No folder da exposição P.M.Bardi  apontou que a beleza tornou-

se obsoleta no final do século XX e, para alguns críticos, certas 

produções do design não muito aderentes ao campo tecnológico 

foram definidas como kitsch, como foi um dia o Art Nouveau, 

que algumas vezes inclinou-se para o Kistch, porém, segundo 

Bardi, a justiça lhe foi reservada. (Bardi, folder da exposição, 

1984) 

Encontramos ainda, no folder da exposição, Bardi citando seu 

antigo companheiro Gillo Dorfles (filósofo e crítico de arte), que 

em um de seus textos, Kitsch: The World of Bad Taste, citou 

Harold Rosenberg (educador, filósofo e crítico) opinando que “a 

estética cotidiana do nosso tempo é uma atitude que segue 

regras estabelecidas, pois a época é de manifestações 

individuais de cada artista e não de padrões massificados”. 

(Bardi, folder da exposição, 1984) 

Não só uma exposição polêmica, mas um texto polêmico, 

entretanto, indica que Bardi estava expondo não exclusivamente 

as peças Kitsch (Figura 67), mas, sobretudo, os teóricos do tema, 

o que esclarece o seu conhecimento enciclopédico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 66 
Coleção Kitsch 
Casal de Pinguins –MASP 
http://www.masp.art.br/
masp2010/acervo_detalhe
obra.php?id=736, acesso 
em 10 de outubro de 2015 

Figura 67 
O Estado de São Paulo, 23 
de maio de 1984, p.15 

http://www.masp.art.br/masp2010/acervo_detalheobra.php?id=736
http://www.masp.art.br/masp2010/acervo_detalheobra.php?id=736
http://www.masp.art.br/masp2010/acervo_detalheobra.php?id=736
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Exposição 16 

Epopeia Editorial: Uma História da Informação e Cultura 

03 de abril a 03 de maio de 1987 

MASP, 1987 

 

Em comemoração aos 40 anos de fundação do MASP – Museu 

de Arte de São Paulo, o “professor” Bardi teve a ideia de realizar 

uma exposição sobre empresas que durante as últimas quatro 

décadas tivessem colaborado para a difusão da cultura e da 

informação no país. Convidadas por Bardi, empresas como CLC 

(Comunicação, Laser e Cultura) e Editora Abril montaram, 

durante o mês de abril de 1987, no MASP, a exposição “Epopeia 

Editorial-Uma História de Informação e Cultura”.  (Figura 68 e 69) 

 

Para a exposição não encontramos textos esclarecedores 

escritos por Bardi, mas encontramos um Museu que abriu as 

suas portas para uma produção gráfica que possui na sua 

elaboração um projeto de design e que abrangeu várias áreas 

como a ilustração, a imagem, a tipografia, o layout e a interação 

texto-imagem além das informações. Talvez essa fosse a 

intenção de Bardi, mostrar à sociedade, aos estudantes, e aos 

profissionais da área, as possibilidades gráficas e comunicacional 

das revistas, bem como promover uma reflexão sobre a história 

do design gráfico de editoras de grande circulação como a 

Comunicação, Laser e Cultura e a Editora Abril. 

 

 

 

 

 

 

Figura 68 
Revista Veja SP 1987 p.11 

Figura 69 
Revista Veja SP 1987 p.11 
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5.1  O MASP como protagonista do  
       DESIGN -  alguns apontamentos 
 
 

Embora não haja textos específicos de Bardi para algumas exposições, 

estas merecem ser citadas entre tantas que o MASP protagonizou para 

o público paulistano.  Acredita-se que muitas com o olhar curatorial de 

Pietro Maria Bardi.  

 

A “Moda Brasileira” foi uma exposição que ocorreu em dezembro de 

1971. Essa mostra apresentou uma retrospectiva da indústria 

brasileira de 1960 a 1970, acompanhada de coreografia e happening. 

O objetivo era o de exibir o surgimento da indústria brasileira na moda 

com estilo e padronagem própria. Foi apresentado junto aos vestidos 

o desenho original dessa padronagem realizado por artistas como 

Manabu Mabe, Volpi, Renina Katz, entre outros. Para Bardi “a moda é 

a arte de todos e de comunicação direta na vida, a moda é a célula mãe 

do estilo, o estilo é o elemento que forma a história da arte e por isso 

a moda faz parte da arte”. (Bardi em entrevista ao estado de São Paulo, 

1971, p. 16) 

Em 1973 ocorreu a exposição “A palavra e a imagem”, exposição em 

parceria com o MOMA- Museu de Arte Moderna de New York, foi 

formada por cartazes escolhidos pelo departamento de arquitetura e 

desenho do museu americano. As obras foram escolhidas por suas 

qualidades intrínsecas e estéticas, bem como pelo significado do 

desenho gráfico moderno. Entre os artistas foi possível ver trabalhos 

de designers gráficos como Karl Gestner, Milton Glaiser, Bruno Munari 

e Paul Rand. 

No período de 05 a 30 de março de 1986, o MASP expôs “Cranbrook 

Academy of Art: uma visão contemporânea”. Esta mostra focalizou a 

inter-relação entre arte e design, numa das mais importantes escolas 

de ensino superior de arte dos Estados Unidos. A academia foi criada 

em 1925 pelo arquiteto Eliel Saarinen, sendo considerada um modelo 
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na área. Foram apresentados 43 trabalhos (entre móveis, tapetes, 

quadros e esculturas) sete fotografias e nove painéis, trazidos ao Brasil 

pelo United State Information Service (USIS). 

Assim  entendemos que, ao mostrar ao público o processo criativo da 

escola Cranbrook, o MASP introduziu no Brasil o discurso do design 

gráfico pós-moderno, pois a produção gráfica da escola era baseada 

na filosofia da desconstrução do filósofo Argeliano Jacques Derrida, 

trazendo assim questionamentos no uso da tipografia como imagem, 

percorrendo a desconstrução de elementos verbais  reconhecidos 

como os iniciadores do design pós-moderno na linguagem do design 

gráfico (Kopp, 2002, p.70). Desse modo, consideramos esta exposição 

como sendo de vanguarda em São Paulo, pois o design gráfico 

brasileiro ainda discutia uma produção bastante modernista. 

Isto posto, as exposições propriamente ditas e o olhar crítico de 

P.M.Bardi sobre elas e em seus textos abriu espaço para debates 

avançados para a coletividade do design, discursou sobre as inovações 

neste campo e criou diálogos com os diferentes momentos da história. 

Além disso, Bardi articulou discussões com muitos críticos do design e 

apresentou, no espaço museológico do MASP, exposições que ainda 

hoje são “estranhas” à museologia tradicional. 
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Considerações  

 

A proposta desta pesquisa foi explorar os discursos de Pietro 

Maria Bardi em seus ensaios sobre design e ao mesmo tempo 

contribuir e ampliar a historiografia do design brasileiro. Visando 

a cumprir os objetivos propostos na introdução observou-se que 

Bardi iniciou sua jornada no Brasil no momento em que o país 

estava iniciando seu processo de industrialização e as Bienais de 

Arte em São Paulo surgiram como força deste processo. Na 

primeira Bienal a presença de Max Bill e o contato com Le 

Corbusier foram importantes para reforçar os discursos 

modernistas de Bardi. Embora influenciado pelos dois arquitetos 

modernistas, o professor entendia que os aspectos culturais no 

Brasil ainda não haviam sido pesquisados suficientemente e que 

os mesmos poderiam estar conectados com a modernização do 

país, assim, a convergência poderia ser a solução. 

No MASP-Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, 

Pietro Maria Bardi articulou exposições sobre a indústria 

propondo um Museu moderno e, assim, importando as mesmas 

discussões do MOMA de New York. Ele pretendia levar para o 

museu objetos produzidos pela indústria de tal maneira que 

pudessem ser observados pela sociedade. 

Parafraseando o próprio Bardi em seu livro Excursão ao território 

do Design, de 1986, o professor incursionou no território do 

design, discutiu e valorizou a arte, o artesanato e a indústria, e 

analisou sistemas tecnológicos. Traçou em seus textos conexões 

históricas desde Altamira, percorrendo Arts and Crafts, 

Werkbund, Bauhaus, Ulm e Memphis, discutiu ergonomia, 

forma, função e materialidade. Comparou objetos na indústria 
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com objetos de arte e com objetos conceituais. Conheceu e 

divulgou a produção de importantes oficinas, como a grande 

fábrica de cadeiras de Jundiaí Sperandio Pellicciari, e as 

comparou com a produção de cadeiras industrializadas Oca, 

Data Line entre outras.  

Polemizou e analisou a moda brasileira na tentativa de superar 

a moda estrangeira, acreditando que o Brasil deveria produzir a 

sua própria moda, assim, apresentou a coleção Rhodia, em 1972. 

Hoje, como fruto desta discussão podemos apreciar a moda 

brasileira de Ronaldo Fraga e Patrícia Vieira, entre outros 

designers. 

Bardi discursou, deu sua opinião sobre todas as ramificações do 

design brasileiro, por meio do Instituto de Arte Contemporânea 

(IAC – Primeira escola de design no Brasil) plantou a semente do 

design e mostrou ao mercado a importância disso através das 

exposições e ensaios, expoentes da escola como Alexandre 

Wollner, Emilie Chamie, Cauduro, Martino, e outros. 

Os textos demonstram o quão eclético era seu conhecimento 

desde o gabinete de curiosidades à tipografia, da arte ao design, 

da fotografia à propaganda, ele era  um “Bardi de ideias”, as 

quais muitas vezes materializadas pela arquiteta Lina Bo Bardi, 

ou às vezes por ele mesmo, como pode ser observado nos 

desenhos de uma exposição de calçados cujos registros 

pertencem à Biblioteca e Centro de Documentação do MASP. 

Este que chamamos de curador “Bardi” articulou textos com 

William Morris, Gillo Dorfles, Vico Magistretti, Max Bill, Alois 

Riegl, Nikolas Pevsner, Frank Loyd Wright, Le Corbusier, Ezio 

Manzini, Umberto Eco e Victor Papaneck, com seu livro Design 

for the real world, quando Papaneck não era ainda conhecido no 

Brasil. 
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Este trabalho é, sem dúvida, o início de tudo o que deve ser 

pesquisado sobre os textos de Bardi. Aqui apresentamos 

somente um recorte, o “DESIGN”. Deixamos também o registro 

de que Pietro Maria Bardi, ou “o professor” foi aquele cujo olhar 

era o de curador das mais de 100 exposições de design que 

ocorreram no MASP durante sua gestão. 

No início desta pesquisa levantamos uma hipótese, de que Bardi 

era um curador contemporêneo, mas agora, ao final a 

consideramos uma certeza: a de que Bardi possuiu “Um olhar de 

vanguarda, pesquisador, sobretudo, daquele que entende que 

em arte não há divisões”. 
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