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4.1.10.1.1.2.3 buggies 

O material publicitário e reportagens publicadas nas revistas especializadas foram a principal 

fonte de consulta enquanto o depoimento de Nils Armin Halboth foi a base para reconstruir 

a história dos veículos fabricados pela Reno. 

1969 

– A Reno Indústria de Plásticos Ltda., uma tradicional fabricante de letreiros de acrílico e 

peças de fibra de vidro, situada em Petrópolis, torna-se o primeiro fabricante de buggies do 

estado do Rio de Janeiro. Os veículos eram uma criação de Nils Armin Halboth e, ao 

contrário de produtos similares produzidos por outros fabricantes nacionais, o buggy  Reno 

era um design original e não uma cópia dos modelos americanos inicialmente fabricados no 

Brasil. A Reno já se utilizava do sistema de corte e solda do chassi em formato de “V”, uma 

solução originalmente empregada nos buggies norte-americanos. O buggy Reno tinha freios 

manuais seletivos, permitindo que as rodas traseiras pudessem ser freadas individualmente, 

através de alavancas colocadas sobre a alavanca do freio de mão. Esse recurso antecipava 

em dois anos o dispositivo semelhante utilizado nos jipes fabricados pela Gurgel (sistema 

denominado seletraction). A barra estabilizadora dianteira foi removida e dispunha de caixa 

de ferramentas com chave, compartimento da bateria selado, porta-luvas com chave e para-

brisas basculante. Até 1993, quando encerrou suas atividades, a Reno produziu cerca de cem 

unidades.  

 

Figura 418 - A imagem mostra o chassi do buggy Reno Nº 1 e comprova que os buggies Reno já se utilizavam do 
sistema de corte em “V”, ao contrário de informações errôneas divulgadas na internet. Foto: Coleção particular 
de Nils Armin Halboth. 
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Figura 419 - A carroceria Nº 1 da Reno. Inicialmente, o estepe era transportado em um nicho na lateral da 
carroceria, ao lado do banco traseiro. O vinco em formato de cunha era um elemento visual característico 
dessa primeira geração de buggies da Reno. Foto: Coleção particular de Nils Armin Halboth. Figura 420 - O 
buggy Reno de série (modelo 1970). Foto: Coleção particular de Nils Armin Halboth.  

 

1970 

– É criada uma das mais antigas e tradicionais fábricas de buggies do Rio de Janeiro (uma das 

poucas que sobreviveu até os dias atuais), a Indústria de Carrocerias Bugre Ltda. Cerca de 

170 unidades foram vendidas de seu primeiro modelo, projetado por Paulo Cavalcante. Em 

termos de design, o primeiro modelo da Bugre pouco diferia dos modelos norte-americanos. 

A empresa está situada hoje em Rio Bonito (Km 2 da Via Lagos). 

  

Figura 421 - Veículo Bugre dos anos 1970 (os bancos não são originais). Foto: 
http://planetabuggy.com.br/classicos/bugre/rodrigo/mlateral2.jpg. 

 

– A revista Quatro Rodas (edição de março de 1970) apresenta um dos primeiros buggies a 

ser fabricados no Rio de Janeiro, o Safari, produzido pela Nirico. As imagens disponíveis na 

revista revelam um design muito próximo dos modelos norte-americanos que originaram 

essa nova categoria de veículo. 

http://planetabuggy.com.br/classicos/bugre/rodrigo/mlateral2.jpg
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Figura 422 - Vista traseira do buggy Safari fabricado pela Nirico. Foto: Revista Quatro Rodas, março 1970. 
Coleção do autor. 

 

– A Engenharia, Indústria, Equipamentos S.A. (ENIEQUI), situada na Estrada do Itararé, em 

Ramos, inicia a fabricação de um buggy cujo design retilíneo remetia a veículos militares da 

segunda guerra mundial, como o Kubelwagen alemão. Ao contrário de todos os buggies 

lançados na mesma época, o ENIEQUI era fabricado em chapas metálicas de aço, o que 

explica seu design inusitado. Por outro lado, também utilizava uma plataforma de Fusca 

cortada como chassi, tal qual como nos buggies fabricados em fibra de vidro. 

  

Figura 423 - O Eniequi tinha a aparência de um veículo militar, acentuada pela colocação do estepe montado 
externamente sobre o capô. Foto: Revista Quatro Rodas, número 114, janeiro de 1970. Coleção do autor. 

 

1971 

– Um novo modelo de buggy é apresentado ao mercado carioca, o Kiko, fabricado pela Kiko 

Buggy do Brasil, situada no bairro de São Cristóvão. Sua característica mais marcante era o 

uso da plataforma integral do VW Fusca, sem a necessidade de corte para encurtá-la, o que 

resultava em distância entre eixos e comprimento total maiores que os veículos similares. A 
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publicidade da empresa referia-se a tal característica com o slogan “não tira pedaço” e 

reportagens publicadas na época (caderno de automóveis do Jornal do Brasil de 06 de 

janeiro de 1971) sugeriam a hipótese de a carroceria ser utilizada como um “acessório de 

verão”. Uma vez terminado o período de férias a carroceria de buggy poderia ser removida e 

a carroceria do sedã VW poderia ser novamente fixada à plataforma. 

  

Figura 424 - Detalhe de material publicitário do buggy Kiko. As características do veículo são apresentadas de 
forma bastante improvisada e mencionam a carroceria “que é um show de linda, linha europeia, toda bossa, 
cheia de espaço”. Foto: Coleção de Nils Armin Halboth. 

 

– Francisco Cavalcante projeta o Bugre SS, um veículo que procurava mesclar as 

características de design de um buggy convencional com aquelas de um veículo esportivo. O 

carro chegou a vencer várias competições no autódromo de Jacarepaguá e sua configuração 

serviu como base para o projeto do Bugre M-150. 

 

Figura 425 - O Bugre SS apresenta um design que se distancia da fórmula tradicional dos primeiros buggies 

criados nos EUA. Foto: Enciclopédia do Automóvel, volume 2. 

 

– Antônio Pereira e Wladimir Martins criam a Polyglass, mais uma empresa carioca dedicada 

à fabricação de buggies. Antonio Pereira foi o responsável pelo design do Woody Sport, o 
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primeiro veículo da Polyglass, e sua intenção era criar um projeto original, diferente de 

modelos de outros fabricantes que apenas copiavam os modelos americanos. A partir da boa 

receptividade do protótipo, decidiu-se pela produção em série em instalações situadas no 

bairro de Bonsucesso. 

  

Figura 426 - O Woody Sport durante testes realizados na restinga de Mangaratiba. Foto: revista Quatro Rodas, 
número 134, setembro de 1971. 

 

1972  

– A Polyglass inicia a fabricação de um buggy com design tradicional, em contraste com seu 

modelo anterior, o Woody Sport (verbete anterior). O veículo seguia ao pé da letra a 

configuração estabelecida pelos dune buggies originais norte-americanos, conforme 

comentado em reportagem publicada na revista Quatro Rodas (abril de 1972, p. 63). O 

projeto mais uma vez era creditado a Wladimir Martins e Antonio Pereira, e a carroceria de 

fibra de vidro era montada sobre um chassi VW encurtado em 37cm. 

 

Figura 427 - O para-brisa do Woody podia ser rebatido para frente. Versões posteriores ganharam uma tampa 
sobre o capô. Foto: Revista Quatro Rodas, 1972. 
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– Mais um fabricante de buggies surge no circuito carioca: a Tecnofibra, instalada no bairro 

do Jacaré e que produzia o Play-Bug, montado sobre plataforma VW encurtada em 35cm e 

utilizando os faróis da Variant VW embutidos sob a borda do para-choque. O Play-Bug foi 

projetado por Fernando Pinheiro dos Santos e destacava-se por uma série de inovações de 

estilo que proporcionavam um caráter mais esportivo ao veículo. Um aspecto negativo era a 

ausência de uma barra anticapotagem, um item de segurança obrigatório em veículos deste 

tipo. 

  

Figura 428 - O Play-Bug estacionado na Avenida Vieira Souto, em Ipanema, durante avaliação da revista Quatro 
Rodas. Foto: Revista Quatro Rodas, 1972. Coleção do autor. 

 

– O buggy Reno tem o seu design atualizado por Nils Halboth. A carroceria de fibra de vidro 

era reforçada com espuma rígida de poliuretano e pesava apenas 70 kg. O veículo também 

dispunha de uma capota rígida de fibra de vidro dotada de vidro traseiro. O design dos 

bancos também era inovador: sobre uma estrutura tubular foram colocados gomos de 

espuma separados entre si a intervalos de cinco centímetros, o que proporcionava um 

melhor arejamento sem prejudicar o conforto. 
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Figuras 429 e 430 - A imagem maior mostra uma vista geral do buggy Reno com a capota rígida instalada. Na 
foto da direita podem-se perceber detalhes do original design dos bancos dianteiros. Fotos: (esq.) Revista 
Quatro Rodas, abril de 1972. Coleção do autor, (dir.) Coleção particular de Nils Armin Halboth. 

 

– Tomando como base o design do Bugre SS, Francisco Cavalcanti lança o Bugre M-150, cuja 

sigla fazia referência às comemorações do sesquicentenário da independência do Brasil. O 

carro também participou de competições e tornou-se bicampeão carioca de automobilismo 

(1972-73). Durante esse período, o carro não esteve disponível no mercado, o que só acabou 

acontecendo em 1974, depois de sofrer uma série de modificações. Em 1972, também seria 

lançado o Bugre II, veículo que teve a distinção de se tornar o primeiro buggy a ser utilizado 

pela Polícia Militar do Rio de Janeiro especificamente para o patrulhamento das praias da 

zona sul carioca, em 1978. 

  

Figura 431 – O Bugre M-150 quando de sua apresentação no “Fittipaldi Motor Show”, evento realizado no 
Estádio de Remo da Lagoa para comemorar a conquista do primeiro título da Fórmula 1 pelo piloto brasileiro. 
Foto: WWW.bugre.ind.br/myimages/emerson%20mod.jpg. 

 

O processo de desenvolvimento do Bugre M-150 é descrito com detalhes no site oficial da 

empresa: 
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A partir dos esboços iniciais foi preparado um modelo do M150 em gesso e 

retocado sucessivamente até o formato do protótipo apresentado em 1972 

no “Fittipaldi Motor Show”. Com a experiência adquirida fez uma versão “fast 

back” lançado em julho 1973. Depois foi novamente retocado para chegar ao 

formato de 1974 e em seguida o molde em fibra de vidro. 

(www.bugre.ind.br) 

O processo explicita o caráter de “indústria de fundo de quintal” presente nas empresas 

fabricantes de buggies e de veículos fora de série. 

  

Figura 432 - A imagem mostra uma versão de série do Bugre M 150. Foto: 
http://planetabuggy.com.br/classicos/bugre/m150/m150lat1.jpg. 

 

1973  

– A Tecnofibra cria uma versão mais sofisticada do Play-Bug. O modelo foi denominado de 

TECNO M-73 e seu design situava-se em uma posição intermediária entre um buggy 

convencional e um carro de passeio. A carroceria recebeu duas portas, o interior era forrado 

em vinil e dispunha de duas capotas: uma dobrável de lona e uma rígida de fibra de vidro. 

      

Figuras 433 e 434 - Vistas frontal e traseira do TECNO M-73. Este veículo apresentava um design bastante 
diferenciado, destacando-se a capota rígida de fibra de vidro, as formas arredondadas e o conjunto de faróis e 
lanternas traseiras. Vista frontal: http://planetabuggy.com.br/desconhecidos/acacio/frente.jpg. Vista traseira: 
http://planetabuggy.com.br/desconhecidos/acacio/mtraseira.jpg. 

http://www.bugre.ind.br/
http://planetabuggy.com.br/desconhecidos/acacio/mtraseira.jpg
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1977  

– A Bugre desenvolve o protótipo de um veículo com capacidade para duas pessoas e 

distância entre eixos encurtada, apelidado “Bugrinho”, destinado exclusivamente ao uso 

comercial, mas nunca foi produzido em série. 

 

Figura 435 – Protótipo Bugrinho. Foto: 
http://www.bugre.ind.br/ImageGalleryHandler.ashx?imageId=8e6c2ecb-38ae-4da5-bcd8-
08878e59d485&width=360&prefix=large&oldWidth=360 

 

1980 

– Eduardo Miranda Santos cria uma nova empresa dedicada à fabricação de buggies no Rio 

de Janeiro, a Emis Indústria e Comércio de veículos. A empresa teria sido responsável 

inicialmente pela fabricação de dois veículos projetados por Paulo Renha: o triciclo Renha 

(ver seção 4.1.10.1.4.) e o utilitário formigão (ver seção 4.1.10.1.1.1.3.). De acordo com 

matéria publicada na revista Quatro Rodas 262 (1982, p. 114), a fabricação de buggies 

aconteceu por decisão de Eduardo Miranda: 

Foi em abril de 1980 – lembra ele, quando eu encomendei um bug a um 

fabricante aqui no Rio ele demorou tanto a entregá-lo que eu resolvi fazer 

minha própria carroceria, e projetei uma mais esportiva do que as existentes 

no mercado. Quando comecei a rodar com o bug, ele fez tanto sucesso que 

resolvi produzi-lo em série e comercializá-lo. 

Uma característica interessante do buggy Emis era a possibilidade de montar sua carroceria 

sobre plataformas originais VW ou sobre um chassi tubular projetado pela própria empresa, 
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fato que passou a ser explorado no material publicitário da empresa, como será visto em 

verbete desta mesma seção. 

 

Figura 436 – Material publicitário do buggy Emis. Foto: revista Quatro Rodas, 1981. Coleção do autor. 

 

1981  

– O buggy Reno passa por um processo de reformulação, surgindo o que Nils Armin Halboth 

classifica como a “segunda geração” do buggy criado originalmente em 1969. Entre as 

muitas modificações incorporadas estava a utilização apenas da parte central do chassi VW. 

Blocos de poliuretano permitiam realizar a vedação entre o chassi e a carroceria e, ao 

mesmo tempo, contribuíam para isolar as eventuais vibrações. Um subchassi de tubos de 

aço conferia resistência ao conjunto e também servia de ponto de fixação do santantônio. 

Tal como na primeira geração, o buggy Reno continuava por caracterizar-se pelo inteligente 

aproveitamento do espaço e pela provisão de uma série de detalhes que não estavam 

presentes em muitos de seus concorrentes: espaço sob o capô para o estepe, caixa de 

ferramentas com tranca posicionada sob o banco traseiro, compartimento com tranca para a 

bateria e porta-luvas com tampa no painel. O buggy Reno também dispunha de uma 

engenhosa capota conversível dotada de mecanismo pantográfico e forrada por dentro, 

podendo ser removida em cerca de um minuto. Outra característica única dos veículos da 

Reno era o sistema construtivo modular empregado na parte dianteira do buggy, que 

permitia quatro modelos diferentes de capô dianteiro: o modelo tradicional de formas 

arredondadas, o modelo que remetia a um Packard dos anos 1930, o modelo que se 

assemelhava à tradicional grade dos automóveis Mercedes-Benz dos anos 1970 e finalmente 

a versão que sugeria um aspecto militar. Esta variedade de configurações antecipa dois 

conceitos que viriam a se tornar comuns na indústria automotiva muitos anos depois: a 

personalização de veículos (customização) e o design inspirado em estilos do passado 
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(retrô).O interior do buggy Reno também apresentava uma série de soluções inovadoras, 

tais como bancos dianteiros de fibra de vidro em formato de concha com espaldar alto, cujo 

estofamento podia ser removido e transformado em colchonetes.Contornando o habitáculo, 

foi instalado um corrimão de alumínio, muito útil para a entrada e saída do veículo. Na parte 

mecânica, destacava-se o sistema de frenagem individual das rodas traseiras, muito útil para 

evitar o atolamento do veículo e a gaiola de proteção do motor. As versões com design retrô 

podiam ainda ser personalizadas com rodas raiadas, feitas sob medida para a Reno. Nils 

Armin Halboth também concebeu um interessante sistema de pontes modulares 

desmontáveis, e duas delas podiam ser acondicionadas nos compartimentos embutidos no 

buggy e utilizadas para ultrapassar obstáculos como troncos caídos ou vãos livres de até um 

metro. 

 

Figura 437 - A versão “Packard” do buggy Reno, incluindo as rodas raiadas. O para-choque de aço recebia um 
arremate de fibra de vidro simulando a aparência de um para-choque de um veículo da década de 1930. Foto: 
Coleção particular de Nils Armin Halboth. 

 

Figura 438 - A versão “Mercedes-Benz” do buggy Reno demonstrando a utilização das pontes desmontáveis. 
Tais recursos conferiam ao Reno um desempenho semelhante daquele que se esperaria de um veículo fora de 
estrada. Foto: Coleção particular de Nils Armin Halboth. 
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Figura 439 - A versão “tradicional” do buggy Reno. A imagem mostra o capô aberto revelando o espaço para o 
estepe, o corrimão na periferia do habitáculo, a capota conversível, os bancos de fibra de vidro e o 
estofamento removível apoiado na roda traseira. Foto: Coleção particular de Nils Armin Halboth. 

  

Figura 440 - Um dos aspectos mais interessantes do design dos buggies Reno era o aproveitamento integral de 
todos os espaços disponíveis na carroceria, como se pode constatar por este compartimento localizado na 
lateral do veículo. Foto: Coleção particular de Nils Armin Halboth. 

 

– Os primeiros modelos de buggies fabricados no Brasil geralmente não dispunham de um 

compartimento fechado para transportar o estepe e não raro acabavam por instalá-lo no 

habitáculo ocupando o espaço que seria destinado a um dos passageiros. As novas gerações 

de buggies começaram a incorporar um compartimento sob o capô, dotado de tampa, que 

permitia um melhor aproveitamento do espaço disponível. O buggy Woody foi um dos 

modelos a adotar esta nova solução de design. 
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Figura 441 – Material publicitário do buggy Woody. Foto: Revista Quatro Rodas, 1981. Coleção do autor. 

 

1982 

– Nesta época a Reno também iniciou a fabricação de um reboque em fibra de vidro com 

capacidade para 400 kg (900 litros de cubagem) que podia ser rebocado sem dificuldade 

pelo buggy Reno. Dessa forma, o buggy reforçava seu caráter de veículo apto a trafegar em 

qualquer terreno, transportando cargas surpreendentemente pesadas para suas pequenas 

dimensões. 

  

Figura 442 - A versão “tradicional” do buggy Reno acoplada ao reboque. Foto: Coleção particular de Nils Armin 
Halboth. 

 

1983 

– A revista Quatro Rodas, em sua edição de dezembro, publica um guia sobre os buggies 

disponíveis no mercado. Esta matéria se configura em um importante instrumento de 

análise da indústria de veículos de lazer instalada no Rio de Janeiro. São apresentados 

modelos produzidos por catorze diferentes fabricantes, sendo que destes dez estavam 

localizados no Rio de Janeiro, três em São Paulo e um no Rio Grande do Norte. Esse dado por 
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si só já seria indicativo da importância deste segmento da indústria automotiva no Rio de 

Janeiro, mas a revista ainda inclui material publicitário de dois outros fabricantes cariocas 

não contemplados no guia (Panda e Pretty). A matéria faz uso de apenas uma foto na 

abertura (mostrando um buggy BRM, fabricado em São Paulo e um buggy Terral, fabricado 

no Rio de Janeiro), os dezoito modelos analisados foram representados a partir de desenhos 

(vistas laterais) feitos pelo ilustrador Erkki Bohm. Essas ilustrações permitem a visualização 

da diversidade de soluções de design presentes nos buggies cariocas e são reproduzidas a 

seguir. 

 

Figura 443 – Buggies cariocas. Foto: Revista Quatro Rodas, 1983. Coleção do autor. 

 

Percebe-se claramente a semelhança entre os modelos Angra e Baby, representantes de 

uma abordagem mais próxima da configuração dos dune buggies originais criados nos EUA. 

Já o modelo Angra Especial, dotado de linhas mais aerodinâmicas, assemelhava-se ao 

Woody Sport e ao protótipo do Bugre M 150. 

 

Figura 444 - O design do buggy Angra Especial retoma uma série de características já exploradas pelo Bugre M 
150. Foto: http://images03.olx.com.br/ui/3/28/90/t_50282890_2.jpg. 
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O buggy fabricado pela Cooper (Pimenta Ind. e Comércio de Veículos em Fiberglass Ltda.) 

era montado sobre uma plataforma extremamente encurtada, sendo classificado pela 

revista Quatro Rodas como “o menor bug do país”, medindo apenas 2,53 metros de 

comprimento. Aparentemente utilizava-se de lanternas especialmente desenhadas para ele, 

ao contrário de outros fabricantes que utilizavam componentes estandardizados disponíveis 

no mercado de autopeças. Outra característica marcante é o uso de quatro faróis. 

Posteriormente (1987) esse buggy passou a ser fabricado pela Gerbauto (RJ). 

    

Figura 445 - Folheto de divulgação do buggy Cooper. Fotos: 
http://planetabuggy.com.br/extintos/cooper/mcooperfolder.jpg 
http://planetabuggy.com.br/extintos/cooper/mcooperfolder2.jpg. 

 

Figura 446 – Buggies cariocas. Foto: Revista Quatro Rodas, 1983. Coleção do autor. 

 

Os seis modelos apresentados nesta sequência podem ser divididos em duas categorias: 

aqueles que dispunham de barras anticapotagem (conhecido como santantônio) tubulares 

(Bug Rio, Status e Tander) e aqueles que integravam o equipamento à carroceria de fibra de 

vidro (Emis, Phantom e Spoiler). Com exceção do modelo da Phantom, fabricado pela 

http://planetabuggy.com.br/extintos/cooper/mcooperfolder.jpg
http://planetabuggy.com.br/extintos/cooper/mcooperfolder2.jpg
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Demoiselle Indústria e Comércio de Carrocerias Ltda., os cinco outros modelos apresentam 

uma configuração geral muito semelhante, embora o buggy Spoiler tenha a lateral 

modificada pela incorporação de entradas de ar cuja utilidade era questionável. 

  

Figura 447 - Este primeiro modelo da Spoiler aparentemente não dispunha de um compartimento para estepe 
sob o capô, por esta razão a tampa de combustível ficava exposta. Considerando-se que o motor VW ficava 
quase completamente exposto, pode-se concluir que as entradas de ar desempenhariam uma função 
eminentemente decorativa. Foto: Revista Quatro Rodas, 1984. 

   

Figura 448 - O Spoiler, tal como a grande maioria dos outros buggies, utilizava componentes disponíveis no 
mercado: faróis de Fiat e lanternas traseiras do Chevrolet Monza. Este modelo já possui um compartimento 
sob o capô, acessado por tampa articulada. Foto: Revista Quatro Rodas. Coleção do autor. 

 

O Phantom era o veículo mais original deste grupo já que apresentava algumas 

características de um carro de passeio, como a presença de portas, embora sua utilidade em 
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um veículo aberto não faça muito sentido. A integração dos para-lamas à carroceria também 

aproxima o Phantom da configuração de um carro esportivo convencional. 

 

Figura 449 - O Phantom parece ser um veículo que tenta incorporar características de um buggy e de um 
esportivo. Foto: http://planetabuggy.com.br/extintos/phanton/osmar_tchaka/lateral.jpg. 

 

Figura 450 - O buggy Rio era um dos modelos que dispunha de quatro faróis, sendo que dois deles embutidos 
acima do para-choque. Foto: http://planetabuggy.com.br/extintos/rio/lateral2.jpg. 

 

A fabricante Emis Indústria e Comércio de Veículos Ltda. apresentava aquele que seria um 

dos primeiros buggies fabricados no Brasil montado sobre chassi tubular. Normalmente essa 

categoria de veículos era montada sobre plataformas VW (Fusca ou Brasília) usadas e 

adaptadas para as dimensões do veículo (as plataformas geralmente eram cortadas de modo 

a encurtar a distância entre eixos). O veículo apresentava linhas convencionais, mas era 

dotado de um conjunto de quatro faróis, embora estes fossem montados externamente e 

não embutidos nos para-lamas ou no painel frontal. 

http://planetabuggy.com.br/extintos/phanton/osmar_tchaka/lateral.jpg
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Figura 451 - Outras características distintas do buggy Emis eram as lanternas embutidas no painel frontal e o 
santantônio constituído de dois tubos de aço interligados na seção superior, proporcionando maior rigidez e 
resistência. Foto: Revista Quatro Rodas, número 281, dezembro de 1983. Coleção do autor. 

  

Figura 452 – Buggies cariocas. Foto: Revista Quatro Rodas, 1983. Coleção do autor. 

 

O terceiro grupo de buggies cariocas apresentado no guia inclui dois modelos Terral, 

fabricados pela Fibrario Comércio e Indústria Ltda., que se diferenciam apenas na 

capacidade de passageiros, um ou dois. Os dois modelos empregavam um chassi tubular 

especialmente projetado, ao contrário de outros fabricantes que usavam plataformas VW 

cortadas. De acordo com o site Planeta Buggy 

(htpp/:planetabuggy.com.br/extintos/terral/index.htm) o chassi teria sido projetado por 

Paulo Sérgio Renha e a carroceria por Eddie Moyna.   

http://www.planetabuggy.com.br/extintos/terral/index.htm
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Figura 453 - O design do Terral 2 é em grande parte definido pela utilização de faróis quadrados. O para-
choque integrado à carroceria de fibra de vidro, juntamente com as lanternas embutidas, são outros elementos 
característicos do veículo. Foto: Revista Quatro Rodas, 1985. Coleção do autor. 

 

O modelo Sport LC também era fabricado pela Bug Rio Comércio e Reparações de Veículos 

Ltda. e também pode ser considerado um veículo híbrido, com características de buggie e de 

veículo esportivo. Os buggies fabricados pela Toy (Toy Veículos e Carrocerias Ltda.) estavam 

presentes num anúncio publicado na mesma edição de Quatro Rodas. Seu design seguia a 

configuração básica dos buggies tradicionais, com a exceção dos faróis quadrados que 

acabavam por definir as linhas básicas dos para-lamas dianteiros. 

 

Figura 454 - Material publicitário da Toy. Percebe-se claramente que apenas os ocupantes dos bancos 

dianteiros dispunham de alguma proteção em caso de colisão. Aparentemente o veículo não dispunha de 
cintos de segurança. Foto: Revista Quatro Rodas, número 281, dezembro de 1983. Coleção do autor. 
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A revista Quatro Rodas também inclui um anúncio do buggy Panda (Panda Com. De Fibra de 

Vidro Ltda.), um veículo extremamente semelhante aos modelos Emis e Toy. 

  

Figura 455 - O buggy Panda aparentemente é dotado de para-choque dianteiro de fibra de vidro, com um 
conjunto de lanternas embutido. Foto: Revista Quatro Rodas, número 281, dezembro de 1983. Coleção do 
autor. 

 

Figura 456 - O anúncio mostra a linha completa de veículos da Pretty. A carenagem para motocicletas 
aparentemente foi montada sobre uma Yamaha. Foto: Revista Quatro Rodas, número 281, dezembro de 1983. 
Coleção do autor. 

 

O guia publicado na edição de dezembro de Quatro Rodas infelizmente não inclui o 

fabricante Pretty (Pretty Car carrocerias de veículos Ltda.), mas um anúncio publicado na 

mesma revista permite conhecer a completa linha de veículos da empresa. Esta era 

composta de um veículo denominado Pretty Calhambeque, cujo design retrô pode ter sido 

inspirados pelos antigos modelos do esportivo britânico MG (uma ideia que também foi 

explorada pela Lafer e seu modelo MP); o Jeep Dakar, classificado pela empresa como “um 

veículo versátil para cidade, praia e campo” e, finalmente, um veículo que, embora presente 

no anúncio, não é mencionado no texto. Trata-se de uma motocicleta dotada de uma 

carenagem cobrindo o banco do condutor, o guidom e parte da frente e das laterais do 
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veículo. Aparentemente tratava-se de um kit que poderia ser instalado sobre motocicletas 

novas ou usadas. 

  

Figura 457 - O Jeep Dakar apresentava um design retilíneo com arestas bem marcadas, em contraste com as 
linhas mais orgânicas presentes na maioria dos buggies. 
Foto:http://planetabuggy.com.br/extintos/pretty/folheto_02.jpg. 

 

No site Planeta Buggy (http://planetabuggy.com.br/extintos/quenia_safari/felipe.htm) 

existem informações e imagens de um veículo chamado Quenia Safari, fabricado por uma 

empresa chamada Engeglass que seria carioca. O carro guarda uma grande semelhança com 

o Jeep Dakar o que poderia sugerir que os moldes da Pretty poderiam ter sido repassados a 

outra empresa que teria modificado o design original e criado um novo veículo. Tal tipo de 

transformação era usual no segmento de veículos de fibra de vidro. 

 

Figura 458 - A configuração básica do Quênia Safari é muito semelhante daquela do Jeep Dakar: design 
retilíneo, para-lamas salientes, carroceria dotada de portas etc, levando a crer que pode se tratar da evolução 
do mesmo veículo. Foto:http://planetabuggy.com.br/extintos/quenia_safari/felipe/kenia2.jpg. 

http://planetabuggy.com.br/extintos/quenia_safari/felipe.htm
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– A matéria especial da revista Quatro Rodas também não menciona o Rey Buggy, fabricado 

no bairro de Cachambi. O veículo apresenta características semelhantes a muitos outros 

modelos analisados previamente e destaca-se pelo grande para-choque de fibra de vidro 

incorporado à parte frontal. Nervuras sobre o capô e os para-lamas também são elementos 

que o distinguem de outros buggies. 

 

Figura 459 – Publicidade do Rey Buggy. Foto: Revista Quatro Rodas, 1983. Coleção do autor. 

 

1984 

– A Aquatec Carrocerias e Reboques, de Volta Redonda, inicia a fabricação de um novo 

modelo de buggy, chamado Vega. A empresa produziu o veículo até 1986, quando os 

moldes foram vendidos para uma empresa paulista (Show Buggy que o fabricou com o nome 

Leblon). O design do Vega era em grande parte determinado pelo formato e a disposição dos 

faróis. O para-choque foi completamente integrado à carroceria, assim como as lanternas de 

sinalização que foram embutidas. Esse modelo apresentava barras anticapotagem 

individuais. 
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Figura 460 - O formato dos faróis criou um desenho completamente diferente para os para-lamas dianteiros. 
Foto: Revista Quatro Rodas, 1985. Coleção do autor. 

 

– A fabricante de buggies Baby coloca no mercado o Laio, um buggy cujo design parecia 

remeter ao conceito explorado pela Tanger e posteriormente pelo Ragge (ver seção 

4.1.10.1.1.1.3.). A própria empresa aplicava ao veículo a denominação “Jeep” ao invés de 

buggy, usada para seus modelos tradicionais. Tal como visto no caso do Quenia Safari, esses 

veículos têm um design diferenciado, afastando-se assim da fórmula dos buggies 

tradicionais. 

 

Figura 461 - Material publicitário do jipe Laio. O design retilíneo também seria utilizado em veículos como o 

Tanger e o Kenya Safari. Foto: Revista Quatro Rodas, 1985. Coleção do autor. 

 

– A Giant’s foi mais uma empresa dedicada à fabricação de buggies a produzir no estado do 

Rio de Janeiro, em Jardim Gramacho (Caxias). A empresa vendia o veículo pronto ou podia 

convertê-lo a partir de plataformas de Fusca, Variant, TL, Brasília ou Karman Ghia TC. O 

material publicitário da Giant’s também informava que o veículo possuía o assoalho e os 



 
 

314 

para-choques confeccionados em fibra de vidro e chassi tubular de projeto próprio. O design 

seguia os padrões tradicionais dos primeiros buggies fabricados no Brasil, derivados dos 

modelos originais norte-americanos. 

 

Figura 462 - A característica mais evidente do buggy Giant’s é o conjunto de faróis montados externamente, tal 
como na primeira geração de buggies fabricados nos EUA. Foto: Revista Quatro Rodas, 1985. Coleção do autor. 

 

Além do modelo tradicional aqui descrito, a Giant’s também produziu uma versão que 

apresentava um design bem mais original, com um capô em formato de cunha. 

 

Figura 463 – Material publicitário do buggy Giant’s. Foto: Revista Quatro Rodas, 1985. Coleção do autor. 
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– A década de 1980 foi o período em que se identificou o maior número de fabricantes de 

buggies em atividade no estado do Rio de Janeiro. Em muitos casos, como pode ser 

comprovado pelo buggy Canyon, o design dos veículos parecia derivar de buggies 

produzidos por outros fabricantes, recebendo apenas discretas modificações. 

  

Figura 464 – Material publicitário do buggy Canyon. Foto: Revista Quatro Rodas, 1985. Coleção do autor. 

 

– Outro fabricante que se encaixa na mesma categoria do Canyon era o Belfusca, fabricado 

no bairro de Pilares. Sua única característica marcante era a presença do conjunto de quatro 

faróis individuais embutidos nos para-lamas. 

 

Figura 465 – Material publicitário do buggy Belfusca. Foto: Revista Quatro Rodas, 1985. Coleção do autor. 
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1986 

– Estima-se que a cidade do Rio de Janeiro chegou a reunir cerca de trinta fabricantes de 

buggies. A determinação de um número preciso é muito difícil. Em conversa informal com o 

autor, Nills Halboth, fabricante do buggy Reno, comentou que muitas dessas fábricas 

produziram apenas poucos veículos, antes de fechar. Muitas vezes os moldes eram 

adquiridos por outros proprietários que lançavam o mesmo veículo, às vezes incorporando 

apenas modificações superficiais. Este parece ser o caso do buggy Boby, fabricado pela 

SPAIC, uma empresa que também produziu uma virtual cópia do MP Lafer originalmente 

fabricado em São Paulo, por sua vez uma réplica do carro esportivo britânico MG. 

  

Figura 466 - O buggy Boby parece reunir características já vistas em outros modelos apresentados nesta seção. 
Foto: Revista Quatro Rodas, 1986. 

 

– Outro exemplo semelhante é o buggy Coyote, anunciado junto com uma cópia da picape 

Tanger (ver seção 4.1.10.1.1.1.3.). Cabe comentar que uma empresa com o mesmo nome 

sediada em São Paulo anunciava na mesma revista uma versão do veículo chamado 

Formigão, evidenciando assim este processo de migração de moldes e projetos. 
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Figura 467 - O buggy Coyote também mescla características já vistas em outros modelos apresentados nesta 
seção. Foto: Revista Quatro Rodas, 1986. 

 

– O Danny Buggy era fabricado no bairro da Penha, juntamente com um kit para 

transformação de Fuscas em versão Baja. Seu design assemelha-se muito àquele dos 

primeiros buggies fabricados na década de 1970, carecendo de originalidade. 

 

Figura 468 – Material publicitário do Danny buggy. Foto: Revista Quatro Rodas, 1986. Coleção do autor. 
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– Seguindo a mesma fórmula de design do Danny Buggy, o Billow SS também não 

apresentava soluções inovadoras, seu design parecia remeter ao Woody de 1972 (verbete 

nesta seção), especialmente no que se refere à montagem dos faróis externamente. 

 

Figura 469 – Material publicitário do Billow SS. Foto: Revista Quatro Rodas, 1986. Coleção do autor. 

 

– A Reno disponibiliza no mercado mais uma versão inovadora de seu buggy tradicional: a 

configuração picape, dotada de uma caçamba fechada com capacidade para até 500 litros. A 

tampa podia ser removida para o transporte de cargas volumosas. Embora posicionada 

diretamente sobre o compartimento do motor, o acesso não era impossibilitado já que a 

caçamba podia ser basculada. Um engenhoso sistema de escoamento não permitia que a 

caçamba fosse inundada, sobrecarregando a suspensão do veículo. 

  

Figura 470 - A versão picape do buggy Reno trafegando em terreno acidentado. Foto: Coleção particular de 

Nils Armin Halboth. 
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1987 

– A Emis Ind. e Com. De veículos Ltda., fabricante do buggy Emis, lança o Emis Jr., um buggy 

em escala reduzida destinado ao público infanto-juvenil. O pequeno veículo apresentava 

acentuada semelhança com o buggy Emis tradicional. 

 

Figura 471 – O minibuggy da Emis. Foto: Revista Quatro Rodas, 1987. Coleção do autor. 

 

– O buggy Atobá era fabricado pela Fábrica de Veículos Caiçara Ltda., localizada no município 

de Duque de Caxias. O material publicitário aqui apresentado destaca as dimensões 

compactas do veículo, resultado do encurtamento da plataforma original. Tal como visto nos 

dois verbetes anteriores, usava faróis retangulares, semelhantes aos usados no Fiat 147. As 

lanternas traseiras pareciam ser as mesmas utilizadas na Kombi, porém dispostas 

horizontalmente. 
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Figura 472 - O buggy Atobá procurava embutir os faróis no capô. Foto: Revista Quatro Rodas, 1987. Coleção do 
autor. 

 

1993 

 – A Tanger disponibiliza no mercado o modelo TR, um veículo de dimensões extremamente 

compactas e cujo design afastava-se da configuração dos primeiros modelos da Tanger e 

parecia retomar a linguagem de um buggy tradicional. 

 

Figura 473 - O Tanger TR apresentava um design bastante original, diverso daquele presente nos primeiros 
modelos do fabricante. Foto: http://planetabuggy.com.br/extintos/tanger/tr/tanger1.jpg. 

 

 

http://planetabuggy.com.br/extintos/tanger/tr/tanger1.jpg
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Conclusões 

A implantação e evolução indústria de buggies no Rio de Janeiro está diretamente ligada à 

crescente popularização da fibra de vidro como matéria-prima e processo de fabricação para 

componentes de veículos. A indústria naval já utilizava o processo desde 1965 e o material já 

havia sido utilizado na fabricação de veículos de competição e protótipos de carros 

esportivos. Originalmente os buggies foram concebidos nos Estados Unidos e Bruce Meyers 

criou o modelo Manx, em 1964, um veículo que foi exaustivamente copiado e serviu como 

base para a instalação de fabricantes em muitos países (incluindo o Brasil). A Glaspac de São 

Paulo iniciou a fabricação de buggies no final da década de 1960, mas, de acordo com 

informações fornecidas por Nils Halboth, o buggy Glaspac era uma virtual cópia do Manx. 

Embora a precedência da fabricação de buggies mais uma vez caiba a São Paulo, o Rio de 

Janeiro acabou por se tornar o principal polo produtor dessa classe de veículos, chegando a 

abrigar mais de trinta fabricantes. A quantidade e diversidade de modelos presentes nesta 

seção poderiam perigosamente confirmar o estereótipo de uma cidade cujo design serve 

apenas aos propósitos de estimular e dar suporte ao hedonismo. As diversas categorias de 

produtos identificadas ao longo desta pesquisa prontamente desmentem tal interpretação, 

mas é inegável que, no caso da fabricação de buggies, a cidade se mostrou um mercado 

fértil para seu consumo. Esse mercado parece ter alcançado o seu ápice durante a década de 

1980, período em que se concentrou grande parte das ocorrências analisadas nesta seção. 

Por outro lado, é possível afirmar que esse grande número de empresas pode ter dado 

origem a um processo de concorrência autofágica que levou ao fechamento da grande 

maioria dos fabricantes. Em depoimento ao autor, Nils Halboth comenta sobre empresas 

que produziram menos de dez unidades e fecharam suas portas logo depois. Das mais de 

trinta empresas identificadas restaram apenas duas (Bugre e Toy), em que pese o nordeste 

brasileiro ter passado a ser o grande polo de fabricação de buggies. Eles também se 

enquadram perfeitamente no modelo semiartesanal de indústria automotiva localizada no 

Rio de Janeiro e a diversidade de fabricantes teve como consequência a adoção de 

estratégias de diferenciação de design. Tal como já comentado anteriormente, as fábricas de 

fundo de quintal utilizavam componentes estandardizados fabricados pelo setor de 

autopeças, tais como faróis e lanternas. O formato, a quantidade e o arranjo desses 

componentes foram utilizados de maneira criativa de modo a encontrar soluções originais 
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que diferenciassem os produtos dos diversos fabricantes. Se, inicialmente, fora suficiente 

apenas copiar os modelos norte-americanos, a concorrência logo impôs um processo de 

diferenciação no design dos buggies. A fórmula básica podia permanecer a mesma, mas os 

veículos logo incorporaram acessórios, equipamentos e características de modo a torná-los 

veículos mais funcionais. Esse processo esteve presente, por exemplo, nos buggies Reno 

fabricados por Nils Halboth, o primeiro fabricante instalado no Rio de Janeiro (Petrópolis) e 

introdutor de soluções de design extremamente originais. 
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4.1.10.1.1.2.4 veículos de competição 

Esta seção foi construída a partir de informações disponíveis na internet e em publicações 

especializadas. Longe de pretender ser um levantamento extensivo dos veículos de 

competição projetados no Rio de Janeiro, ela pretende ilustrar as diferentes categorias de 

veículos desenvolvidas no estado. 

1933 

– É iniciada a fabricação daquele que é considerado o primeiro carro de corridas com projeto 

inteiramente nacional (incluindo seu chassi). O veículo foi fabricado por João Geraldo 

Woerdenbag, proprietário da oficina Wordenbag Motors, situada na Rua do Senado. O carro 

ficou pronto em 1939 e venceu a famosa prova do Circuito da Gávea. 

  

Figura 474 - O protótipo de competição Woerdenbag. Foto: reprodução de detalhe de painel apresentado na 
exposição de automóveis antigos promovida pelo Veteran Car Club do Brasil no Forte Copacabana, em 
setembro de 2010. 

 

1960 

– Reforçando a ideia de uma aparente vocação do Rio para a fabricação de veículos 

destinados ao lazer, Claudio Daniel Rodrigues projeta o Rois-Kart, um projeto 100% nacional, 

como enfatizado pelo material publicitário. 

Figura 475 - Veículo Rois-Kart. Coleção do autor, 1960. 
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1967 

– Em meados da década de 1960, chegava ao Brasil a Fórmula Vê, veículos monopostos de 

competição baseados na mecânica do VW Fusca. No Rio de Janeiro, vários veículos foram 

fabricados, iniciando-se com o carro construído por Alfonso Spadacchini, gerente de uma 

oficina mecânica da rede autorizada VW. O carro foi projetado a partir de planos 

(extremamente básicos) publicados pela revista Auto Esporte, em janeiro de 1965. O carro 

dispunha de chassi tubular e carroceria em chapa metálica. Seu design, baseado em formas 

arredondadas, remetia aos antigos monopostos de motor dianteiro dos anos 1950. Jair 

Amaro construiu outro Fórmula Vê, denominado Jajá Vê, em sua oficina em Bonsucesso; 

esse veículo também dispunha de chassi tubular e carenagem fabricada em chapa metálica, 

embora seu design estivesse mais de acordo com as tendências contemporâneas. O carro foi 

aperfeiçoado transformando-se no Rio-Vê, participando de várias competições ao longo de 

1967. A geração de Fórmulas Vê de 1967 também incluía o Reivel Vê, projetado por Nelson 

Daniel e construído em uma oficina em Campinho. O protótipo também dispunha de 

carroceria de chapa, mas era intenção dos construtores substituí-la por uma de fibra de 

vidro. 

    

Figuras 476 e 477 – Da esquerda para a direita: o Spadacchini Vê e o Reinel Vê. Fotos: 
http://www.webng.com/formulave. 

 

Figura 478 – O Jajá Vê mostrando o chassi tubular e a carenagem metálica. Foto: 
http://www.webng.com/formulave. 
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1970 

 – João Pedro Renha, tio de Paulo Renha, projeta e constrói o GT Renha, um veículo de 

competição montado a partir da mecânica VW Fusca. O carro tinha uma carroceria fechada 

de fibra de vidro. Seu design guardava certa semelhança com alguns carros da categoria 

Esporte protótipo, como o Ford GT 40. 

 

Figura 479 – O GT Renha em ação. Foto: http://farm5.static.flickr.com/4140/4862974651_5236d19e84_o.jpg. 

 

– É criada no Rio de Janeiro a HEVE, uma fábrica de veículos de competição, tendo à frente 

os irmãos Antônio e Herculano Ferreirinha. Antônio havia atuado como mecânico de pilotos 

brasileiros competindo no exterior e ao retornar ao Brasil construiu o protótipo de um 

monoposto que, motivado por sua estranha aparência, foi denominado Patinho Feio. 

Malgrado seu design bizarro, o carro obteve ótimos resultados nas competições, tanto no 

Rio de Janeiro quanto em São Paulo, motivando os irmãos Ferreirinha a iniciar a fabricação 

de veículos de competição. 

  

Figura 480 - A imagem mostra o Patinho Feio já com sua carenagem modificada. 
Foto:http://www.obvio.ind.br/patinho-feio.jpg. 

 

1972 

– Durante a sétima edição do Salão do Automóvel, os alunos do curso de Engenharia 

Mecânica de Automóveis da Universidade do Rio de Janeiro apresentam o projeto de um 

automóvel de competição denominado ENE 272. A sigla ENE deriva do antigo nome da 
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Escola Nacional de Engenharia e o número 272 equivaleria à capacidade cúbica do motor, 

dois litros, associada ao ano do projeto, 1972. O projeto previa a utilização de motor e 

transmissão do Ford Corcel e sua velocidade máxima estava estimada em 200 km/h.  

  

Figura 481 - Maquete do projeto ENE 272. A forma em cunha apresentava maior eficiência aerodinâmica. Foto. 
Revista Manchete, 1972. Coleção do autor. 

 

1973 

– A criação de uma nova categoria de veículos de competição no Brasil, a chamada Divisão 4, 

destinada a protótipos dotados de mecânica (chassi e motores) totalmente nacional, serviu 

como estímulo ao desenvolvimento de projetos nesta área. A HEVE foi uma das empresas 

que obteve um grande sucesso nas competições da Divisão 4, conquistando o 

tetracampeonato da categoria. 

  

Figura 482 - O Heve P5 (#77) e o modelo P4C (#76), 
1972.Foto:http://2.bp.blogspot.com/_vGpcbuf7flQ/Sc01hDvKE9I/AAAAAAAACBM/GdQBoFXaduk/s400/HEVE+
P+4+DOIS+CLOSE+sem+retoques+Aut%C3%B3dromo+do+Rio..jpg. 

 

Figura 483 - Antonio Ferreirinha e o último Heve P6 fabricado. 
Foto:http://3.bp.blogspot.com/_vGpcbuf7flQ/Sc020laNjmI/AAAAAAAACB8/qiDoBJRS4h8/s400/Heve+P+6+e+A
ntonio+Ferreirinha.jpg. 
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1974 

– O estabelecimento de novas categorias de veículos de competição e seu eventual 

patrocínio por parte das grandes montadoras, como foi o caso da Fórmula Super-Vê, que 

recebeu apoio oficial da Volkswagen do Brasil, acabou por estimular a criação de pequenas 

empresas dedicadas ao projeto e construção de veículos de competição. No bairro de Maria 

da Graça, Ronaldo Rossi e Ricardo Achcar iniciaram o desenvolvimento de um monoposto de 

projeto 100% nacional chamado Polar. Vários exemplares foram fabricados; um deles 

pertenceu a Nelson Piquet. 

 

Figura 484 - O Polar apresentava uma carenagem mais complexa, incluindo a cobertura parcial das rodas 
dianteiras e traseiras, assemelhando-se à configuração geral dos carros da Fórmula 1 da época. Foto: 
Enciclopédia do automóvel, volume 7, 1974. 

 

– Antônio Ferreirinha rompe a sociedade com seu irmão e parte para São Paulo onde se 

dedica ao desenvolvimento de monopostos de Fórmula Ford. Seu irmão permanece no Rio 

de Janeiro, instalado na Estrada dos Bandeirantes e continua a fabricação de carros de 

competição. Deve-se chamar a atenção para o fato de que, no caso dos veículos de 

competição, o design é determinado predominantemente pelos requisitos aerodinâmicos, 

existindo pouco espaço para a incorporação de elementos puramente decorativos. 

 

 Figura 485 - Heve Fórmula Super Vê. Foto: Enciclopédia do Automóvel, volume quarto, 1974. 
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1976 

– Inspirados no Tyrrel P-34, um carro de fórmula 1 dotado de seis rodas, Marcos Motta e 

Paulo Renha projetam um kart para a Norma Escapamentos também equipado com seis 

rodas. O curioso veículo foi exposto no Salão do Automóvel de 1976. 

  

Figura 486 - O kart de seis rodas no estande da Norma Escapamentos. Foto de Rodrigo Bmikossiski 
(http://www.centralkart.com.br/kartPR70h.jpg). 

 

1986 

– A Bugre desenvolve um veículo monoposto especialmente concebido para competições de 

autocross. Pilotado por Paulo Cavalcante, esteve presente em várias provas até o ano de 

1993. Em termos de design, eram veículos muito básicos, constituídos de uma estrutura 

tubular do tipo gaiola recoberta com uma carroceria de fibra de vidro. 

 

 Figura 487 - O design do modelo para autocross era extremamente básico, apenas uma simples carenagem 
cobrindo o chassi tubular. Foto: http://www.bugre.ind.br/MyImages/AUTOCROSS.jpg. 
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Conclusões 

O design de veículos de competição é uma atividade extremamente especializada e, tal 

como ocorre nos projetos aeronáuticos, praticamente não existem concessões a detalhes 

supérfluos ou puramente decorativos. Pode-se argumentar que o design de carros de 

competição seria uma vertente explicitamente funcionalista do design industrial, 

distanciando-se dos carros comuns, ainda sujeitos aos apelos do formalismo (styling). No 

entanto, é preciso salientar que o design de veículos de corrida está carregado de forte 

apelo simbólico e acaba por servir como fonte de inspiração para veículos esportivos. 

Embora alguns dos veículos ilustrados nesta seção tenham permanecido no estágio de 

protótipos, por outro lado também foi possível concluir pela existência de uma “indústria de 

carros de competição”, tal como comprovado pela Heve e pela Polar, já que vários de seus 

projetos foram produzidos de forma seriada. 
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4.1.10.1.1.2.5 projetos e carros-conceito 

Esta seção apresenta uma seleção de projetos representativa dos diversos princípios 

estilísticos que pautaram a criação de projetos veiculares no Rio de Janeiro. A seção inclui 

projetos que permaneceram no estágio de modelos e protótipos assim como estudos 

gráficos e maquetes de veículos. Ela foi construída a partir de informações disponíveis nos 

periódicos especializados e a partir de depoimentos concedidos por Joaquim Redig e Ari 

Rocha. 

1954 

– O pintor Enrico Bianco chegou ao Brasil em 1937, proveniente de Roma. Ao se instalar no 

Rio de Janeiro, foi apresentado ao grupo que executava o painel de Cândido Portinari para o 

prédio do Ministério da Educação. O pintor italiano ofereceu sua ajuda a Burle Marx e ao 

casal Inês e Ruben Cassa e acabou por pintar uma mão no painel. Portinari então convidou 

Bianco para continuar o trabalho e, por dezoito anos, tornou-se assistente do artista 

brasileiro. Convidado pela Revista de Automóveis, em sua edição de agosto de 1954, Bianco 

apresentou uma série de esboços de automóveis experimentais, descritos pela revista da 

seguinte maneira: 

REVISTA DE AUTOMÓVEIS apresenta nestas duas páginas, alguns riscos em 

cuja harmonia, elegância e propriedade se reconhece o bom gosto de seu 

criador, Bianco, ilustrador, decorador e pintor, que os oferece aos nossos 

leitores. (p. 25) 

Os estudos de Bianco parecem mesclar elementos típicos do design automotivo de Detroit, 

com características mais sóbrias e elegantes da chamada “línea italiana”. 

     

Figuras 488 e 489 - Estudos do pintor Bianco. Foto: Revista de automóveis, 1954. Coleção do autor. 
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1955 

– Uma das mais intrigantes histórias relacionada ao design automobilístico no Brasil é aquela 

que envolve um carro esportivo criado por Preston Tucker e batizado Carioca. Tucker havia 

conseguido fama e notoriedade ao projetar um carro revolucionário em meados da década 

de 1940. O episódio foi transformado em um filme (Tucker, um homem e seu sonho , dirigido 

por Francis Ford Coppola), tendo Jeff Bridges no papel principal e, como é típico das 

produções de Hollywood, Tucker é apresentado como um injustiçado, derrotado pelas 

grandes corporações de Detroit que não desejavam ver o seu audacioso projeto ser bem 

sucedido. A verdade parece se situar em algum ponto entre a visão de Hollywood e as ações 

judiciais, movidas por uma série de investidores que viram suas economias evaporarem-se 

no malfadado projeto. Arruinado financeiramente, Tucker tentaria uma nova cartada, o 

projeto de um carro, ainda mais audacioso que o sedã de 1948. O projeto foi concebido pelo 

designer Aléxis de Sakhnoffsky e assemelhava-se ao cruzamento de um carro de competição 

com uma lancha. O carro poderia ter sido fabricado no Brasil, como relata o próprio de 

Sakhnoffsky: 

Sabendo da intenção de fabricar este carro, Juscelino Kubistschek, então 

presidente do Brasil e amigo de Preston Tucker, ofereceu incentivos, sob a 

forma de isenção de impostos, se o carro viesse a se produzido em seu país. 

Intrigado com a oferta, Tucker viajou ao Brasil várias vezes e considerou 

realizar o lançamento do carro na América do Sul. Preston e eu concordamos 

em batizar o carro Tucker Carioca – Carioca é o nome da versão de salão do 

samba e também o nome dado aos cidadãos do Rio de Janeiro. (Tucker 

number Two ― The Carioca, Automobile Quarterly, Vol. IV, nº 1, p. 69) 

A definição dada pelo designer para a palavra Carioca é por si só insólita. O projeto 

permaneceu apenas no estágio dos desenhos preliminares e não ficou claro em que parte do 

Brasil o carro seria montado, até porque Tucker morreria de câncer logo depois e o projeto 

foi abandonado. 
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Figura 490 - Concepção artística do Tucker Carioca. Foto: Tucker number Two – The Carioca, Automobile 
Quarterly, Vol. IV, nº 1. 1964. Coleção do autor. 

 

1963 

– Gilson Silveira, morador de Petrópolis participa da primeira edição do prêmio Lúcio Meira 

(ver seção 4.3.2). 

  

Figura 491 - Maquete do projeto de Gilson Silveira que obteve a quinta colocação no Prêmio Lúcio Meira. Seu 
design ainda faz referências ao styling dos anos 1950. Foto: Revista Quatro Rodas, número 30, janeiro de 1963. 
Coleção do autor. 

 

1964 

– Em sua edição de 1964, a comissão julgadora do Prêmio Lúcio Meira concedeu uma 

menção honrosa a um jovem de 18 anos, Joaquim Redig de Campos que projetou um veículo 

esportivo denominado Barra (ver seção 4.3.2). 

  

Figura 492 - Esboços do projeto Barra. O projeto de Redig aproximava-se do design praticado nos estúdios 
italianos como Bertone e Pininfarina. Foto: Joaquim Redig. 
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– O vencedor do Prêmio Lúcio Meira de 1964 foi o paulista Ari Antônio da Rocha, com o 

projeto do Aruanda, um veículo supercompacto cujo design estava muitos anos à frente de 

seu tempo. Ari desejava fabricar o automóvel no Brasil e, nesta ocasião, surgiram planos 

para produzi-lo na Fábrica Nacional de Motores em Duque de Caxias. O então presidente da 

empresa, Coronel Silveira Martins, mostrava-se entusiasmado com a ideia, mas, como foi 

exonerado, os planos para a produção do Aruanda foram abandonados. Pode-se afirmar, 

sem sombra de dúvida, que o Rio de Janeiro perdeu uma excelente oportunidade nesse 

episódio, deixando de produzir um dos clássicos do design nacional. O Aruanda também foi 

um dos destaques da Bienal Internacional de Desenho Industrial de 1968 (ver seção 4.3.4.). 

  

Figura 493 - O protótipo do Aruanda, fabricado pela Fissore, em exposição no Salão deTurin, na Itália, onde 
recebeu o prêmio de projeto mais inovador. Atentar para o piso do stand e seu inconfundível desenho, 
realizado em homenagem ao 4º Centenário do Rio de Janeiro, além de painel com obra do importante pintor 
piemontês Bepe Morino, alusiva ao Corcovado. Foto: capa da revista Il Carrozziere Italiano, Coleção de Ari 
Rocha. 

 

1982  

– Eduardo Resende projeta e inicia a fabricação de um veículo urbano de pequenas 

dimensões denominado Hit. Tal como no caso dos buggies (ver seção 4.1.10.1.1.2.3.), o Hit 

era montado sobre plataforma VW cortada e sua carroceria era moldada em fibra de vidro. 

Imagens publicadas na revista Quatro Rodas 261 (1982, p. 108 e 112) mostram um protótipo 

quase finalizado. Tal como visto em outros veículos fabricados de forma semiartesanal, o Hit 
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fazia uso de componentes disponíveis no mercado, como as lanternas traseiras do VW 

Brasília. Essa estratégia acabava por direcionar o design desses veículos para arranjos que 

deviam, por assim dizer, “se ajustar” a esses componentes estandardizados. 

     

Figuras 494 e 495 – O protótipo inacabado do Hit. Fotos: Revista Quatro Rodas, 1982. Coleção do autor. 

 

1994 

– A exposição retrospectiva da Esdi (ver seção 4.3.4.) teve como uma de suas maiores 

atrações a apresentação de um “carro conceito” em escala real, projetado por Paulo Konno 

(ex-aluno da escola) para a General Motors. Esse modelo já pode ser considerado um 

representante da vertente biomórfica que viria a dominar o design automotivo dos anos 

1990. 

 

Figura 496 – Carro conceito de Paulo Konno. Foto: Catálogo Esdi 30. Coleção do autor. 
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Conclusões 

A história do design automotivo carioca é repleta de protótipos e projetos que não tiveram 

continuidade. Muitos deles estão descritos em outras seções desta pesquisa. Os projetos 

aqui apresentados representam a participação de designers fluminenses no Prêmio Lúcio 

Meira e, no caso do projeto do paulista Ari Rocha, uma oportunidade perdida pela FNM de 

colocar no mercado um veículo que antecipava soluções de design que só se tornariam 

realidade muitos anos depois. O caso do Aruanda coloca em evidência a questão da 

indústria como patrocinadora e viabilizadora de projetos de design. Não existem dúvidas 

quanto às origens paulistas do Aruanda, mas a FNM poderia ter viabilizado o projeto no Rio 

de Janeiro, tal como já ocorrera com o Onça. Os projetos aqui documentados também 

refletem aquele que seria considerado “o estado da arte” do design automotivo em diversas 

épocas. Dessa maneira, é possível identificar influências que incluem desde o styling norte-

americano, a linha escultural dos esportivos italianos e o design biomórfico, em voga a partir 

dos anos 1990. 
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4.1.10.1.2 transporte ferroviário/metroviário 

A extensa bibliografia sobre a história dos bondes e dos meios de transporte no Rio de 

Janeiro foi a base para a construção do segmento inicial desta seção. Para a documentação 

das atividades da Companhia Industrial Santa Matilde, recorreu-se a informações e imagens 

disponíveis na internet. O depoimento dos designers Leonardo Visconti e Roberto 

Verschleisser resgatou a história do projeto dos trens do metrô do Rio de Janeiro. 

1907 

– Durante mais de cinquenta anos o bonde foi o principal meio de transporte de massa da 

cidade do Rio de Janeiro. A cidade esteve na vanguarda da introdução deste meio de 

transporte desde o século XIX, primeiramente com bondes tracionados por mulas ou cavalos 

(1856) e, posteriormente, com a introdução da tração por eletricidade (1892, a primeira 

cidade a fazê-lo na América do Sul). A Light começou a operar o transporte por bondes a 

partir da aquisição de muitas empresas preexistentes. Inicialmente, o material rodante era 

importado, mas no início do século XX essa situação viria a mudar como comenta RABAÇA 

(2008, p.36): 

Nas oficinas da Praça da Bandeira, incorporadas à empresa em 1906, junto 

com a Companhia Vila Isabel, trabalhavam inicialmente cerca de 80 operários 

na fabricação e na manutenção de carrocerias de bondes e de redes de 

distribuição de energia elétrica. A recuperação e o conserto de peças 

evitavam sua importação, com o tempo, as oficinas foram ampliadas e 

tornaram-se auto-suficientes, sendo capazes de produzir integralmente os 

bondes.  

  

Figura 497 - Fabricação de bondes nas oficinas da Light em Vila Isabel, 1909. Foto: Augusto Malta, McDowall 
(2008). 
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Além dos modelos projetados especificamente para o transporte de passageiros, também 

estavam disponíveis bondes destinados a cumprir missões especiais. De acordo com 

DUNLOP (1972, p.42): 

Além dos carros comuns para o serviço diário, havia os chamados bondes de 

distinção para casamentos e batizados, que eram riquíssimos e vistosos. O 

especial de casamento levava os noivos, os padrinhos e alguns convidados 

[...]. O bonde era enfeitado internamente com cortinas de renda branca e 

flores de laranjeira. Casar de bonde era ultra chic. Havia, também, carros 

especiais para enfermos atacados de doenças contagiosas [...] existia ainda, 

bonde mortuário ou papa-defunto, lugubremente negro, com um catafalco1 

e bancos ao derredor; bondes de luxo, para solenidades diversas; bonde 

ceroula forrado com capas brancas amarradas nos balaústres por meio de 

cadarços, para as temporadas líricas; bonde assistência; o caradura ou o 

taioba que custava apenas um tostão etc.  

  

Figura 498 - Bonde assistência, utilizado como ambulância, 1922. Foto: Dunlop, 1972. 

  

Figura 499 - Bonde especial para batizados. Foto: Dunlop, 1972. 

                                                           
1
 Estrado alto sobre o qual se coloca o féretro. Nota nossa. 
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 Figura 500 - Bonde especial para casamentos, 1907. Foto: Dunlop, 1972. 

  

Figura 501 - Bonde Correio da Companhia de carris urbanos, 1907. Foto: Memória da eletricidade, 2003. 

  

Figura 502 - Bonde socorro da Companhia São Cristóvão, 1907. Foto: Memória da eletricidade, 2003. 

  

Figura 503 - Bonde de passageiros conhecido como “Caixinha de fósforo”. Cabe comentar que algumas 
características de design presentes nos bondes foram transmitidas para os primeiros ônibus a operar no Rio de 
Janeiro. A imagem proporciona também uma interessante comparação com a carroceria “Jardineira” da Ciferal 
(seção 4.1.10.1.1.1.). Foto: Memória da eletricidade, 2003. 
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1916 

– A Companhia Industrial Santa Matilde foi fundada pelo avô de Humberto José Pimentel 

Duarte da Fonseca e iniciou suas atividades em Petrópolis. Posteriormente a empresa abriu 

fábricas em Conselheiro Lafayete (MG) e Três Rios (RJ). Inicialmente, a empresa dedicou-se à 

manutenção de equipamentos ferroviários e à fabricação de implementos agrícolas como 

tratores e colheitadeiras (ver seção 4.1.9.1.), mas, a partir dos anos 1950, a empresa inicia a 

fabricação de material ferroviário de projeto próprio, incluindo vagões e trem unidade 

elétrica (TUE ― tipo de composição utilizada posteriormente no metrô do Rio de Janeiro). A 

empresa também abriu uma divisão de estruturas metálicas e lançou um carro esportivo 

(ver seção 4.1.10.1.1.2.1). 

1939 

– Engenheiros da 5ª Divisão Eletrotécnica da Central do Brasil construíram nas oficinas da 

empresa uma locomotiva elétrica. A máquina foi apelidada de “ferro de engomar” em 

virtude de seu design com a cabine de comando elevada situada a meio caminho entre a 

dianteira e a parte de trás. 

1942 

– A Light continuava a produzir em suas oficinas vagões destinados a aplicações 

especializadas, como os modelos para o transporte de carga vistos neste anúncio. 

 

Figura 504 – Vagões da Light para transporte de carga e bagagens. Foto: Revista Avião, 1942. Coleção do autor. 
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1954 

– Durante a década de 1950, a Santa Matilde tornou-se fornecedora de material rodante 

para a Estrada de Ferro Vitória a Minas. Essa composição passou a se conhecida como “Trem 

Rio Doce” após a aquisição da ferrovia pela Companhia Vale do Rio Doce. Para operar o 

serviço, foram adquiridos sessenta e quatro carros de aço carbono fabricados pela Santa 

Matilde. A sequência de fotos a seguir permite concluir que estes vagões procuravam seguir 

o alto padrão de qualidade e design presente nos trens Pullman. 

  

Figura 505 - Carro de aço carbono Santa Matilde B-121 1ª classe, para passageiros do Trem Rio Doce da Estrada 
de Ferro Vitória a Minas, construído em 1954 pela Santa Matilde. Foi o primeiro carro de aço carbono 
construído para formar o “Trem Rio Doce”. Foto: tremriodoce.blogspot.com/2010/15/55.antigos-carros-de-
aco-carbono.para.html. 

  

Figura 506 - Interior do Carro 1ª classe Santa Matilde da Estrada de Ferro Santa Catarina, idêntico ao 1ª classe 
do “Trem Rio Doce”, diferindo apenas no material de forração das poltronas. Foto: 
tremriodoce.blogspot.com/2010/15/55.antigos-carros-de-aco-carbono.para.html. 
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Figura 507 - Carro Administração aço carbono AD-101 do “Trem Rio Doce”. Chama atenção o elemento 
decorativo em formato de pássaro estilizado. Foto: tremriodoce.blogspot.com/2010/15/55.antigos-carros-de-
aco-carbono.para.html. 

 

Figura 508 - Interior do Carro Administração Santa Matilde fabricado em 1954 e destinado ao pessoal da 
Administração da Companhia Vale do Rio Doce. A imagem mostra o salão e as poltronas giratórias, e o padrão 

de luxo e conforto do design de interiores do vagão. Foto: tremriodoce.blogspot.com/2010/15/55.antigos-

carros-de-aco-carbono.para.html. 

 

1959 

– A Santa Matilde realiza uma atualização em seus vagões de passageiros. Externamente, 

percebe-se a colocação de respiradores externos (destinados a ventilar o interior do vagão) e 

“saias” colocadas nas extremidades dos vagões. 

  

Figura 509 - A imagem mostra a atualização de design empreendida nos carros de 1954 a partir de 1959. Foto: 
http://api.ning.com/files/QroPz25UIpVDxUURzU7GWsgxOlegVq5mW-
cFnWIeCUluMbTq5Bu8EZpNxdSFP8vqbCQcshkVZ5gChY-
YG59AkOhC0eckImWJ/TremRioDoceEFVM_Carro1ClasseB124.JPG?width=721 
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1965 

– Em meados da década de 1960 a Santa Matilde já era uma das principais fornecedoras de 

material rodante para as principais ferrovias nacionais. As fotos a seguir são particularmente 

interessantes por mostrar o padrão de design de interiores dos vagões da Santa Matilde. Ao 

contrário das aeronaves de passageiros, os designers de interiores ferroviários não são 

submetidos a tantas restrições de peso e dimensões quanto seus congêneres aeronáuticos. 

Dessa forma, o design de interiores de trens guarda alguma semelhança com soluções 

encontradas em hotéis, como é o caso da presença de cabines com beliches. Por outro lado, 

a limitada largura dos vagões exige soluções inteligentes na cozinha e vagão-restaurante. 

 

Figura 510 - Carro Dormitório-cabine Rede Ferroviária Federal, fabricado pela Companhia Industrial Santa 
Matilde em 1965. Foto: tremriodoce.blogspot.com/2010/15/55.antigos-carros-de-aco-carbono.para.html. 

  

Figura 511 - Interior do Carro Restaurante do “Trem Rio Doce”. Percebe-se que o aproveitamento racional dos 
espaços é de suma importância em virtude da exiguidade do espaço. Foto: 
tremriodoce.blogspot.com/2010/15/55.antigos-carros-de-aco-carbono.para.html. 
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Figura 512 - Interior do Carro Dormitório-cabine RFFSA-Leopoldina DC-211 destacando o corredor, as portas 
das cabines e ao fundo, a poltrona do cabineiro. Foto: tremriodoce.blogspot.com/2010/15/55.antigos-carros-
de-aco-carbono.para.html. 

  

Figura 513 - Interior do Carro 2ª classe Santa Matilde da Estrada de Fero São Luiz-Teresina. O interior deste 
veículo é idêntico ao interior dos carros 2ª classe do “Trem Rio Doce”, e chama atenção a utilização de 

poltronas de madeira em um trem destinado a uma viagem tão longa. Foto: 
tremriodoce.blogspot.com/2010/15/55.antigos-carros-de-aco-carbono.para.html. 

 

1964 

– A retirada de circulação dos bondes do Rio de Janeiro, foi acompanhada de uma 

interessante estratégia em termos de design ou, mais precisamente falando re-design. De 

modo a não simplesmente sucatear a enorme frota de carrocerias então disponível, foram 
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realizados planos para transformá-las em casas, escolas ou mesmo ambulatórios médicos. 

Um protótipo chegou a ser apresentado à Secretaria de Serviços Públicos da Guanabara. 

  

Figura 514 - Vista do protótipo apresentado em 1964. Foto: Rabaça, 2008. 

 

1976 

– Roberto Verschleisser e Leonardo Visconti iniciam o projeto do Metrô do Rio de Janeiro. 

Este projeto dava continuidade ao trabalho desenvolvido para o metrô de São Paulo que 

incluiu o design do painel frontal dos carros. De acordo com reportagem publicada na 

Revista Arte Vogue (1977, p. 128), 

As cabeceiras dos carros foram projetadas sem a preocupação de enfatizar as 

formas aerodinâmicas, uma vez que a frente da composição deve funcionar 

como um pistão a fim de produzir boa ventilação do túnel, forçando o ar com 

o avanço dos carros. 

Inicialmente, os carros do metrô de São Paulo seriam equipados com bancos de madeira que 

pesavam cerca de 60 kg com acabamento em melamina (fórmica). Os designers cariocas, 

então, projetaram um novo modelo de banco em resina de poliéster reforçada com fibra de 

vidro que pesava apenas 6 kg. Para o metrô do Rio de Janeiro, também foram projetadas as 

salas de comando operacional na Central do Brasil e nas estações individuais, além do 

interior dos carros. Muitas das soluções então empregadas no projeto, como os perfis de 

acabamento, foram posteriormente adotadas por outras empresas. 
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Figuras 515 e 516 - Bancos para o metrô de São Paulo. (Esq.) Coleção de Leonardo Visconti. (Dir.) Coleção 
Roberto Verschleisser. 

     

Figuras 517 e 518 - Da esquerda para a direita: painel frontal do carro do Metrô de São Paulo.  A característica 
mais marcante é a composição assimétrica. Coleção Roberto Verschleisser. Painel frontal do carro do metrô do 
Rio, a composição é simétrica e chanfrada. Por possuírem ar condicionado os carros do metrô do Rio não 
precisavam funcionar como pistões de ar. Foto: metrô do Rio de Janeiro. Coleção do autor. 

                           

Figuras 519 e 520 - Da esquerda para a direita: painel do centro operacional (Foto: Leonardo Visconti) e interior 
do carro. Fotos: Metrô do Rio de Janeiro. Coleção do autor.  

   

Figura 521 - Metrô do Rio de Janeiro. Painel de controle do condutor. Foto: coleção de Leonardo Visconti. 
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Figura 522 - A composição mostra outros detalhes do projeto do interior do metrô e dos consoles para as 
estações de controle. Foto: acervo de Leonardo Visconti. 

 

1982 

– A Divisão de Desenho Industrial da Secretaria de Tecnologia Industrial projeta uma 

locomotiva de manobras para a EMAQ ― Engenharia de Máquinas S/A. O projeto tinha 

como objetivos dimensionar o interior da cabine da máquina, a capota do motor, os 

acessórios pertencentes a esse conjunto, bem como os componentes das áreas de circulação 

e proteção. 

  

Figura 523 – Locomotiva EMAQ. Foto: acervo DVDI-INT. 
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Conclusões 

O design dos bondes cariocas refletia os conceitos adotados pela Light, empresa que por 

décadas esteve à frente da exploração deste tipo de transporte no Rio de Janeiro. É possível 

que originalmente esses bondes reproduzissem modelos originários do EUA e Canadá, mas a 

documentação aqui apresentada coloca em evidência uma grande variedade de modelos, 

adaptados para múltiplas funções, a indicar a possível incorporação de soluções de design 

desenvolvidas nas próprias oficinas da Light. As influências externas também são 

perceptíveis nos vagões e locomotivas da Companhia Santa Matilde e percebe-se a intenção 

de replicar as características dos vagões Pullman norte-americanos, considerados o padrão 

de excelência de material ferroviário desde o início do século XX. O projeto mais importante 

foi aquele desenvolvido pelos designers Leonardo Visconti e Roberto Verschleisser, 

inicialmente para o metrô de São Paulo e que teve continuidade no metrô do Rio de Janeiro. 

Ele incorporou inúmeras soluções inovadoras, principalmente no que se refere ao interior 

dos carros, mas é importante também ressaltar o escopo e a abrangência desse projeto, que 

também incluiu intervenções na parte externa dos trens e o desenvolvimento de estações de 

trabalho para condutores e centros de controle para a operação do serviço. Tratava-se de 

um projeto de enorme complexidade e que foi extremamente bem-sucedido, visto que 

muitas composições ainda mantêm o design de interiores originalmente projetado pelos 

designers cariocas, embora a operadora esteja substituindo esses interiores por outro 

projeto. 
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4.1.10.1.3 veículos de tração humana e motocicletas 

O conteúdo desta seção foi elaborado a partir de informações fornecidas pelos designers 

Pedro Zöhrer e Flávio Deslandes e pela divisão de desenho industrial do INT. O material 

referente ao triciclo Renha foi obtido em periódicos especializados.  

1992 

– Pedro Zöhrer e Derek Flinte iniciam o desenvolvimento de bicicletas reclinadas, conhecidas 

fora do Brasil como HPV (Human Powered Vehicles). De acordo com Pedro Zöhrer, em 

depoimento ao autor, o primeiro protótipo foi construído com peças de bicicletas antigas, 

incluindo roda dianteira de 20 polegadas e traseira de 27 polegadas; foi testado nas ladeiras 

do bairro de Santa Teresa, apresentando um ótimo desempenho, chegando a alcançar 56 

km/h. Desde então, Pedro Zöhrer desenvolveu vários modelos diferentes de bicicletas e 

triciclos, incluindo modelos para duas pessoas e modelos para crianças. As bicicletas 

reclinadas apresentam inúmeras vantagens em relação aos modelos convencionais, tais 

como a eliminação de dores nas costas, melhor rendimento biomecânico e melhor 

rendimento aerodinâmico decorrente da menor área frontal. 

  

Figura 524 - O primeiro protótipo de bicicleta reclinada desenvolvida por Pedro Zöhrer. Foto: Pedro Zöhrer. 

 

1995 

– O designer Flávio Costa Leão Deslandes, então estudante da PUC-Rio, inicia o 

desenvolvimento de uma bicicleta com estrutura de bambu. Esse primeiro protótipo foi 

apresentado no 5º Congresso Internacional de Bambu, em 1998. Flavio Deslandes graduou-

se em 1999, apresentando o segundo protótipo de sua bicicleta como projeto final de 

graduação. O designer aplicou os princípios das estruturas tensegrity em seus protótipos e 

também desenvolveu um material compósito (a base de fibras de bambu e resina) usado 
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como elemento de ligação para as diversas partes da estrutura de bambu. Esses projetos 

foram desenvolvidos no LILD da PUC (ver seções 4.2.8.2 e 4.2.12). A partir de 2000 o 

designer desenvolveu versões aperfeiçoadas de suas bicicletas na Dinamarca. 

 

Figura 525 - Bicicleta com o quadro fabricado em bambu. Design de Flávio Deslandes (ex-aluno da PUC). Esse 
produto encontrava-se em produção na Dinamarca, utilizando matéria-prima proveniente do Brasil. Foto: 
acervo do LILD. 

 

1996 

– A Divisão de Desenho industrial do INT desenvolve o protótipo de uma bicicleta do tipo 

“Mountain Bike”, para a empresa Carlos Mendes M.E., empregando materiais compósitos na 

fabricação do quadro. 

    
Figura 526 - Mountain bike projetada pela DVDI do INT. A adoção dos materiais compósitos acabou por gerar 
um aspecto completamente diferenciado no design do quadro desta bicicleta. Foto: acervo DVDI. 

 

 

4.1.10.1.4 Motocicletas e triciclos 

1974 

– O engenheiro Paulo Sérgio Renha foi responsável pelo projeto de vários veículos 

experimentais ou fabricados em série (ver seção 4.1.10.1.1.1.3), além de lanchas (ver seção 
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4.1.10.2.1.). Talvez sua mais conhecida criação tenha sido o “Triciclo Renha”, o primeiro 

veículo desse tipo a ser fabricado em série no Brasil. Utilizava a tradicional mecânica VW e, 

graças ao seu baixo peso (400 Kg), podia alcançar 150 km/h. Tratava-se de um veículo 

híbrido, mesclando características de motocicletas, como a direção por guidom, com a 

tração de um motor de automóvel. O design da carenagem de fibra de vidro, baseado em 

formas orgânicas era mais um exemplo da grande variedade de produtos desenvolvidos no 

Rio de janeiro após a disseminação e popularização deste processo de fabricação. 

 

Figura 527 - Chama atenção a ausência de cintos de segurança e de uma barra anticapotagem. Foto: Revista 
Quatro Rodas, 1978. Coleção do autor. 

 

 

Conclusões 

As bicicletas reclinadas já eram conhecidas fora do Brasil quando Pedro Zöhrer desenvolveu, 

fabricou e comercializou seus próprios modelos, incluindo modelos para dois ocupantes. O 

projeto de Flávio Deslandes pode ser considerado um desdobramento da linha de 

investigação proposta pelo professor José Luiz Ripper no LILD da PUC. Trata-se de um 

projeto representativo do perfil pedagógico implantado no curso de desenho industrial da 

PUC desde a fundação do Departamento de Artes e Design. 
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4.1.10.2. Transportes aquáticos 

Esta seção foi construída a partir de periódicos especializados, catálogos e material 

publicitário dos fabricantes. Profissionais ligados ao projeto e à divulgação das lanchas 

projetadas pelo engenheiro Júlio Silla também forneceram importantes informações sobre o 

design destas lanchas. 

4.1.10.2.1. lanchas, veleiros e embarcações comerciais 

1942 

– De acordo com matéria publicada na revista Náutica 265 (“O veleiro que o tempo levou”, 

setembro 2010, p.69), a história da navegação oceânica esportiva a vela no Brasil teve início 

quando José Cândido Pimentel Duarte encomendou ao escritório norte-americano de 

projetos náuticos Sparkman & Stephens o projeto de um veleiro dotado dos últimos avanços 

tecnológicos disponíveis na época. O barco, batizado “Vendaval”, foi então fabricado no 

estaleiro carioca Brazilian Coal. Nas décadas seguintes o barco passou pelas mãos de vários 

proprietários, dentre eles a Escola Naval, e foi modificado por sucessivas reformas. Cabe 

comentar que a importação ou a contratação de projetos de cascos junto a especialistas 

estrangeiros foi o ponto de partida para o início das atividades de muitos estaleiros do Rio 

de Janeiro. 

  

Figura 528 - O Vendaval durante seus dias de glória. Foto: Revista Náutica, setembro 2010. 
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Tomando como marco inicial a história do “Vendaval” e, de modo a melhor compreender a 

evolução do design nas embarcações presentes nesta seção, seria importante comentar que 

o projeto de uma lancha ou iate envolveria atuação do design (definido como projeto) em 

três diferentes níveis: 

1. O design do casco, competência exclusiva de engenheiros navais, demandando 

conhecimentos profundos de hidrodinâmica. 

2. O design da superestrutura, podendo envolver a colaboração entre engenheiros navais e 

desenhistas industriais. Os requisitos de navegabilidade e segurança estariam no topo da 

escala de prioridades, mas existiria espaço para a incorporação de valores estéticos ao 

design da parte externa da embarcação. 

3. O design de interiores de embarcações dotadas de cabines fechadas. Neste segmento, 

existiriam amplas possibilidades de participação de desenhistas industriais no projeto das 

embarcações. 

Num primeiro momento, constata-se a falta de profissionais habilitados no projeto de 

cascos, suprindo-se então essa carência com a importação de projetos e/ou a contratação de 

especialistas estrangeiros. Por outro lado, o projeto de superestruturas e interiores é 

rapidamente assimilado pelos projetistas nacionais, embora as influências estrangeiras ainda 

se façam presentes. 

A configuração básica (superestruturas) das lanchas analisadas pode inicialmente ser 

dividida entre aquelas que apresentam motores montados externamente (motores de popa) 

e os modelos que dispõe de motorização instalada dentro do casco. Outro aspecto a 

influenciar o design das superestruturas seria a função a que se destina a embarcação: 

lanchas destinadas à pesca em alto mar irão exigir uma configuração diversa daquelas 

destinadas ao mergulho ou ao lazer. Pode-se perceber que, tal como em outras categorias 

de produtos, o designer industrial envolvido no projeto de embarcações terá seu trabalho 

balizado por uma série de requisitos que vão muito além do simples capricho estilístico. 

Com relação ao design de superestruturas é possível dividir as lanchas presentes nesta seção 

em certas categorias, quais sejam: 

1. Lanchas abertas. 
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2. Lanchas dotadas de cobertura sobre o posto de pilotagem. 

3. Lanchas e/ou veleiros dotados de cabines fechadas abaixo do convés superior. 

Os exemplos mostrados ao longo dessa seção permitem identificar várias alternativas de 

configuração para a superestrutura, assim como uma série de soluções de caráter 

puramente estilístico como, por exemplo, o design de para-brisas e vigias. O design de 

interiores geralmente se apresenta como o maior desafio de projeto, tanto em função da 

exiguidade do espaço disponível quanto pela necessidade de acomodar e adaptar 

equipamentos e mobiliário aos contornos do casco, o componente primordial do projeto. 

1956 

– É fundada a Carbrasmar, o mais tradicional fabricante de lanchas do Rio de Janeiro. Até a 

década de 1990, praticamente todas as lanchas da empresa haviam sido projetadas por 

Joachim Küsters, um imigrante alemão que chegara ao Brasil em 1926. Seus primeiros 

projetos foram realizados num estaleiro próprio, no Caju, incluindo veleiros e lanchas. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, projetou lanchas para o transporte de passageiros entre 

o Rio e Niterói. Para a Carbrasmar, projetou lanchas de todos os tamanhos, de 12 a 88 pés. 

Chama atenção a quantidade de projetos desenvolvidos por Küsters e a longevidade de suas 

criações. Mesmo com o encerramento das atividades da Carbrasmar, alguns de seus 

projetos clássicos de cascos continuaram em produção em outros estaleiros. 

1960 

– Como visto anteriormente, a construção naval no Rio de Janeiro não se restringiu apenas 

às embarcações militares fabricadas pelo Arsenal de Marinha ou aos navios cargueiros 

fabricados pelos estaleiros fluminenses. Uma extensa produção de embarcações de lazer 

originou-se de empresas como a Carbrasmar. Percebe-se que nesse primeiro estágio ainda 

se fazia amplo uso de técnicas de carpintaria para a fabricação das superestruturas, o que é 

confirmado pelo ex-diretor geral da empresa, o italiano Giovanni Bernardelli, em entrevista 

concedida em 2007 à revista Náutica. Ao ser perguntado sobre as origens da Carbrasmar, ele 

respondeu: 

Nos anos 60, fazendo barcos de madeira, que era a matéria- prima da época. 

Persistimos com a madeira por um tempo, mesmo quando todos já haviam 



354 

 

migrado para a fibra de vidro. Não era uma questão de tradição, e sim de 

qualidade. Tínhamos carpinteiros, e não meros operários, a fibra gerou 

facilidade de produção e um monte de gente passou simplesmente a copiar 

cascos. Sempre preferi os barcos de madeira. A madeira tem vida ― aliás, 

nasce e vive! Mas hoje é vista como ultrapassada, porque barcos “bons” são 

os de plástico. O curioso é que, quando querem enaltecer o acabamento de 

um barco, os estaleiros revestem o interior deles com madeira. É lógico: 

quem vai querer uma cama de plástico? (Opiniões do ex-chefão in Revista 

Náutica, maio de 2007, p. 34) 

Sobre a questão do design das lanchas, Giovanni Bernardelli lançava um olhar crítico sobre a 

abordagem de projeto de outros fabricantes: 

Hoje a maioria das pessoas compra barcos atraída pela estética, não pela 

qualidade. Um sofá vale mais que o desenho do fundo do casco. Isso é 

perigoso, porque o que faz o barco navegar é o seu casco, e não o sofá. (Ibid) 

      

Figura 529 - Material publicitário da CarbrasMar mostrando a variedade de lanchas de lazer produzidas no 
início da década de 1960. Foto Revista Manchete, 1960. Coleção do autor. 

 

1965 

– De acordo com o I Catálogo de Lanchas Nacionais (1983, p.22), a Carbrasmar começou a 

empregar a fibra de vidro como material construtivo em 1965. Tal informação coloca a 

indústria naval carioca na vanguarda do uso deste processo de fabricação em escala seriada, 
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antecipando-se à indústria de carrocerias de ônibus e aos fabricantes de buggies e carros 

fora de série. 

1970 

– No início da década de 1970, a construção de lanchas e veleiros no Rio de Janeiro 

continuava em grande parte monopolizada pela Carbrasmar, mas outros estaleiros também 

atuavam nesse mercado, entre eles a Estructofibra (modelos Corisco, Califórnia, Hidro V e 

Singrão) e a DM Náutica (modelos DM 11’, DM Cabinado e DM 32’).  Já nesse momento, 

percebe-se o uso cada vez mais disseminado da fibra de vidro como matéria-prima básica 

para a fabricação de lanchas. 

 

 

 

Figura 530- Fotos: revista Quatro Rodas, 1970. Coleção do autor. 

 

1971 

– Joachim Küsters projeta a lancha classificada pela imprensa especializada como “o mais 

duradouro caso de sucesso de uma lancha brasileira” (Barcos que são sucesso até hoje, in 

Revista Náutica, dezembro de 2005, p. 57), a Carbrasmar 32. Esse modelo já incorporava a 

chamada flybridge, uma ponte de comando instalada sobre o teto da cabine principal. 
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Tamanho foi o sucesso desta lancha que seu design foi atualizado cinco vezes e ela 

continuava em produção em 2005, fabricada pelo estaleiro Sedna. 

  

Figura 531 - Carbrasmar 32, primeira versão. Foto: Revista Náutica, 2005. 

 

1973 

– A crescente popularização da fibra de vidro como material construtivo para a indústria 

naval permitiu o estabelecimento de um grande número de empresas dedicadas à 

fabricação de embarcações de pequeno porte. Uma dessas embarcações era o “Pedalinho”, 

uma embarcação impulsionada por roda d’água e acionada por pedais, que se tornou 

extremamente popular em passeios pela Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio de 

Janeiro.  

  

Figura 532 - A publicidade do estaleiro Indusfibra menciona que o projeto do “Pedalinho” teria sido aprovado 
pela Marinha. Foto: Revista Quatro Rodas Mar, edição especial, 1973. Coleção do autor. 

1974 

– Roberto Verschleisser e Leonardo Visconti projetam uma versão embarcada da Mobralteca 

(ver seção 4.2.10.1.1.1.5), chamada Barcoteca, destinada a operar nos rios da Amazônia. 
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Essas versões não foram fabricadas. O projeto previa uma configuração do tipo catamarã 

(casco duplo), ideal para a navegação fluvial. 

   

Figura 533 - Vista em perspectiva da Barcoteca. Foto: Coleção de Roberto Verschleisser. 

 

1975 

– Inicialmente a Carbrasmar empregava a madeira de lei como matéria-prima básica para a 

fabricação de suas lanchas. Um exemplo foi a Carbrasmar 18, inteiramente fabricada com 

compensado naval de madeiras provenientes da Amazônia. Era mais um projeto de Joachim 

Küsters e seu design já podia ser definido como uma abordagem retrô. 

     

Figura 534 e 535 - O convés coberto de pranchas de madeira remetia ao design clássico das lanchas dos anos 
1930 e 1940. Fotos: Revista Náutica, 2006. 

 

1976 

– De acordo com a imprensa especializada (“Os reis do passado”, in Revista Náutica, 

dezembro de 2006, p. 86), “O Brasília 32 foi o primeiro veleiro oceânico brasileiro de fibra de 

vidro a ser construído em série nos idos de 1976”. Até 1988 cerca de 300 unidades haviam 
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sido produzidas. Esta observação é de extrema importância, pois marca a transição da 

fabricação usando as técnicas tradicionais de carpintaria naval para a fabricação baseada na 

tecnologia da resina de poliéster reforçada com fibra de vidro. Esta tecnologia já tinha sido 

responsável pelo surgimento de um parque industrial dedicado à fabricação de buggies (ver 

seção 4.1.10.1.1.2.3.) e iria também contribuir para transformar a construção naval.  

  

Figura 536 - Veleiro Brasília 32. A fibra de vidro iria proporcionar um caráter de fabricação seriada à produção 
de lanchas e veleiros, liberando os projetistas dos limites impostos pela carpintaria naval semiartesanal. Foto: 
revista Náutica, 2006. 

1978 

– O engenheiro naval Miguel Pomar desenvolve uma nova classe de embarcação a vela, o 

Dingue. O barco deveria ser leve e pequeno o suficiente de modo a permitir seu transporte 

sobre um automóvel VW Fusca. Era uma embarcação multifuncional que aliava estabilidade 

e facilidade de operação, permitindo sua utilização por crianças, adultos e idosos, tanto para 

o lazer quanto para regatas. Possuía área vélica reduzida, pontal alto, boca larga, popa 

planejada para permitir a eventual instalação de um motor e área de flutuação maior do que 

a de barcos com as mesmas dimensões. Foi o primeiro veleiro monotipo (com normas 

definidas) projetado e fabricado no Brasil. O veleiro transformou-se em sucesso comercial e 

deu origem a uma nova classe de embarcações esportivas de competição. Miguel Pomar 

produziu o barco até 1985. 

  

Figura 537 - Regata da classe Dingue. Foto: http://www.hobbys.com.br/velejar/dingue.jpg 
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1982 

– Uwe Peter Kohnen, designer formado pela Esdi, foi um dos responsáveis pela 

popularização do esporte da canoagem no Brasil. No início da década de 1980, Uwe iniciou a 

fabricação de caiaques através de uma empresa por ele criada, a CANOAC. Três modelos de 

caiaques foram fabricados, um modelo para surf, um biplace e o modelo tradicional, para 

um ocupante. A CANOAC também projetou e produziu uma série de equipamentos e 

acessórios para a prática da canoagem, incluindo remos e vestimentas. 

 

Figura 538 - Caiaque Canoac destinado a prática do surf. Foto: do autor. 

 

1983 

– De acordo com matéria publicada no I Catálogo de Lanchas Nacionais (1983, p. 8), a Cobra 

foi uma das empresas que recorreu aos serviços de projetistas de cascos estrangeiros, no 

caso o italiano Franco Harrauer, responsável pelo projeto do modelo Monte Carlo 32, uma 

lancha que se destacou nas provas de velocidade durante a década de 1980. As lanchas da 

Cobra Náutica acima de 32 pés empregavam em sua fabricação a tecnologia de laminação de 

fibra de vidro sobre balsa desidratada. 

 

Figura 539 – Monte Carlo 32. Foto: Revista Náutica, 2006. 

 

– O oceanógrafo Paulo Tupynambá cria a Consub Equipamentos e Serviços Ltda., empresa 

pioneira no desenvolvimento de veículos submersíveis no Brasil. Ela fabricou o primeiro 

submarino-robô do país, o Tatuí, usado pela Petrobrás para avaliações em áreas de 
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prospecção a mil metros de profundidade. Também desenvolveu o Argos, um submarino de 

lazer feito sob encomenda para o Hotel Portogalo, de Angra dos Reis.  

 

Figura 540 – O submarino Argos. Foto: http://www.gruposynthesis.com.br/. 

   

Figura 541 - O ROV Tatuí encontra-se preservado no SUBSEA7 (instalação da Petrobras), na Ilha da Conceição, 
em Niterói. Foto: Engenheiro Hugo Camerini. 

1984 

– O modelo 280 da Carbrasmar parece ser uma evolução do modelo 32. Atentar para o para-

brisa basculante montado na cabine de comando. 

 

Figura 542 - Lancha Carbrasmar 280. Foto: Revista Motor 3, 1984. 

 

1985 

– Em “Os reis do passado” (in Revista Náutica, dezembro de 2006, p. 90), o modelo DM 38 

“[...] revolucionou o mercado com seu desenho agressivo e bem avançado para a época”. A 
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lancha chamava atenção por conta do para-brisa acentuadamente inclinado e o uso de 

vidros fumê nas superfícies transparentes. 

 

Figura 543 - Embora o design da DM 38 fosse classificado como inovador, em linhas gerais não é radicalmente 
diferente da Carbrasmar 280. Foto: revista Náutica, 2006. 

 

– A Cobra Sub havia iniciado uma divisão náutica ainda nos anos 1970 e, em meados da 

década de 1980, colocava no mercado sua lancha mais bem-sucedida até então, a Marbella 

22. De acordo com o site da empresa (www.cobrasub.com.br), “[...] um barco de esporte e 

laser (SIC), confortável, ágil e prático, que modificou os conceitos da época e que se tornou 

um marco na história da Náutica no Brasil.” Segundo informações fornecidas pelo fabricante, 

a Marbella 22 veio a ser o barco com o maior número de unidades vendidas no Brasil. 

 

Figura 544 - Detalhe de material publicitário. Foto: Revista Ele & Ela, 1985. 

 

1986 

– O engenheiro, designer e piloto Paulo Sérgio Renha (ver seções 4.1.10.1.1.1.3. e 

4.1.10.1.4.) inicia um novo empreendimento, desta feita no setor da construção naval, a Real 

Boats. A primeira lancha projetada por ele foi a Angra 22. Posteriormente, seriam projetadas 

a Summer 18, considerada um sucesso de vendas e mais tarde a Wings 36. Sua empresa viria 

a projetar e fabricar milhares de embarcações e conquistar prêmios em competições.  

http://www.cobrasub.com.br/
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Figura 545 - Detalhe de material publicitário mostrando a primeira geração de lanchas da Real Boats. Foto: 
Revista Mergulhar, 1989. 

 

1987 

– O estaleiro Mares funcionava no bairro da Penha, junto ao Mercado São Sebastião. Tal 

como outros estaleiros cariocas, também recorreu a projetos de cascos realizados por 

especialistas estrangeiros, como o neozelandês Scott Robinson e o norte-americano Tom 

Fexas. Os primeiros produtos da empresa foram as lanchas Mares 30 e a Mares 45, 

especificamente projetadas para a pesca oceânica. 

– O velejador Roberto de Mesquita Barros (conhecido como “Cabinho”), um projetista 

autodidata, inicia sua carreira de designer naval. Sua empresa, a Roberto Barros Yacht 

Design, era formada por sua esposa Eileen Barros e a filha Astrid, engenheira naval. 

Posteriormente, o marido de Astrid, o engenheiro naval Luis Gouveia foi incorporado à 

equipe. Os primeiros projetos da empresa foram o Tahiti 16, o Rio 20 e o Atoll 23. A empresa 

elaborou projetos para estaleiros do Rio de Janeiro, do Brasil e do exterior. De acordo com o 

site da empresa (www.yachtdesign.com.br), “Até onde sabemos somos os únicos yacht-

designers brasileiros que já projetaram barcos de cruzeiro que deram a volta ao mundo”. 

  

Figura 546 - Especificações técnicas do veleiro Rio 20. Foto: 
http://www.hobbys.com.br/centraldeveleiros/rio20.jpg. 

http://www.yachtdesign.com.br/
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1989 

– Um tema recorrente na análise dos projetos de lanchas e veleiros fabricados nos estaleiros 

fluminenses é a questão da autoria dos projetos. Como foi visto no primeiro verbete da 

seção, era comum a participação de projetistas internacionais no projeto das embarcações. 

Isso se poderia então se concluir pela inexistência de um projeto nacional (e por extensão 

fluminense) no design das embarcações oriundas do Rio de Janeiro. A questão pode ter sido 

esclarecida numa entrevista concedida à revista Mergulhar (Nº 7, 1989, p. 4-8) por parte de 

Eduardo Souza Ramos e Roberto Martins, sócios do estaleiro Riostar. Essa empresa produziu 

uma ampla gama de embarcações e recorreu aos serviços do projetista naval norte-

americano Tom Fexas. Perguntados sobre até onde ia a participação de Fexas no projeto de 

seu então mais recente lançamento, a  Riostar 47, eles responderam: 

O Tom Fexas desenhou toda a parte técnica do barco, o projeto do deck por 

baixo (que envolve a hidrodinâmica), o plano de linhas, bem como os 

sistemas hidráulico, elétrico e de reforço interno [...]  A Souza Ramos fez o 

desenho do deck, do interior e do painel, bancos e ergonometria. (p. 4) 

Podia-se concluir então que o projeto de uma lancha ou veleiro, tal como projetos de 

veículos e aeronaves, necessariamente envolveria a participação de engenheiros e 

designers, cada um com áreas de ação claramente definidas. Os designers atuariam na 

chamada interface do produto, a área de contato comum entre usuário e produto (daí a 

menção à ergonomia durante a entrevista) e os produtos resultantes desse trabalho 

cooperativo se encaixariam, portanto, na chamada categoria de projetos interdisciplinares. 

 

Figura 547 - A Riostar 47. A empresa intencionalmente ocultou a parte inferior do casco (projetado por Tom 
Fexas), o elemento mais importante do projeto de um barco. Foto: Revista Mergulhar, 1989. 
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– É lançado ao mar o veleiro polar Paratii, com o qual o velejador Amyr Klink realizou sua 

expedição ao Ártico e à Antártida. O barco foi projetado por Roberto Barros “Cabinho” e 

pelo engenheiro Gabriel Dias seguindo as especificações de Amyr Klink. Roberto Barros havia 

iniciado o projeto de barcos com casco metálico no início da década de 1980, com o veleiro 

Multichine 37, empregando aço em sua construção. O Paratii foi fabricado em alumínio por 

exigência de Amyr Klink, embora sua construção tenha sido patrocinada pelo Grupo Vilares. 

O Paratii recebeu o prêmio Tillman, concedido pelo Royal Cruising Club a veleiros que se 

tenham destacado em explorações nas regiões polares. O barco também seria premiado no 

Brasil (ver seção 4.3.2.). 

 

Figuras 548 e 549 - O casco metálico do Paratii durante a construção. Foto: Klink, 1992. 

 

Figura 550 - O design de interior do Paratii foi um dos aspectos mais importantes do projeto, já que o velejador 
passaria mais de um ano realizando sua expedição aos polos. Foto: Klink, 1992. 

 

– No final da década de 1980, o estaleiro Dawal projetou e fabricou três modelos de lanchas 

de grandes dimensões (41 e 53 pés). O acabamento interno das lanchas empregava peroba 

do campo e cedro e as ferragens eram em aço inox. O estaleiro foi criado por Davi e Walter 

Moreira, filhos do dono da DM Náutica. 
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Figura 551 - Lancha Dawal Luxor 41. Foto: Coleção de Paulo Roberto d’Abreu Pereira. 

 

Figura 552 - Lancha Dawal Premiata 53. Foto: Coleção de Paulo Roberto d’Abreu Pereira. 

 

1990 

– A mais de seu pioneirismo, o estaleiro Carbrasmar também se destacou pelo projeto de 

lanchas de grandes dimensões, como o modelo Carbrasmar 58 aqui ilustrado. Essa enorme 

lancha (17,80 metros), outro projeto de Joachim Küsters, coloca em evidência o trabalho dos 

designers de interiores que deveriam dotar essas embarcações com o padrão de conforto 

presente em uma residência. Assim, percebe-se que o design de interiores náuticos começa 

a estabelecer paralelos com projetos de arquitetura. 

 

Figura 553 - Concepção artística da Carbrasmar 58. Atentar para o design orgânico e curvilíneo, uma tendência 
que ganharia força nos anos 1990. Foto: Revista Náutica 1990. 

 

– O estaleiro Brasília Náutica foi uma das empresas que fabricou veleiros de cruzeiro durante 

a década de 1990. Esse tipo de embarcação, aqui representado pelo modelo Spring 25, 

necessariamente envolve a participação de mais de um especialista em seu projeto: o 

projetista de velas, uma área não afeita ao desenho industrial. O estaleiro carioca recorreu 

ao projetista português Tony Castro para definir o desenho do casco. 
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Figuras 554 e 555 – O veleiro Spring 25 em ação. Foto: Revista Náutica, 2006. A planta mostra o arranjo interno 
do mesmo barco. Foto: Revista Mergulhar, 1990. 

 

– O engenheiro Júlio Correa Silla, criador do Ragge (ver seção 4.1.10.1.1.1.3.), cria uma 

divisão náutica de sua empresa, dedicada ao projeto e fabricação de lanchas. Seu primeiro 

projeto foi a lancha Fishing 450, cujo projeto de casco contou com a participação de Joachim 

Küsters, o projetista da Carbrasmar. O projeto das lanchas Ragge também contou com a 

colaboração de Paulo Roberto d’Abreu Pereira. Posteriormente, essas lanchas viriam a ser 

comercializadas pela Mesbla Náutica sob a denominação Alternativa, marca associada a 

diversas linhas de produtos (incluindo roupas esportivas, calçados e material náutico) da 

conhecida loja carioca, configurando assim uma estratégia pioneira de branding. Cabe 

também comentar que a passagem da fabricação de veículos utilitários (ou buggies) para a 

construção de barcos não era um evento isolado. A tecnologia da fibra de vidro possibilitava 

a estas empresas desenvolverem diversas categorias de produtos. 

  

Figura 556 - Material de divulgação da Ragge Fishing. Foto: Coleção de Aldemar d’Abreu Pereira. 
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1991 

– Durante a nona edição do Salão Náutico, foi apresentada uma lancha com um design 

diferenciado, a Ultran 3300 S. Seu projeto era autoria de Carlos Palmeira e, de acordo com a 

revista Náutica, 

Fabricado pela Ultran Enterprise, a Ultran 3300 é o primeiro modelo lançado 

no Brasil da série “no Wood system”, um tipo de construção que não leva 

qualquer tipo de madeira. Em seu lugar são usados materiais sintéticos 

importados e resina epóxi modificada, formando uma espécie de sanduíche, 

juntamente com mantas e tecidos de fibra de vidro e carbono impregnadas 

com resina Derakane. (Revista Náutica, maio de 1991, p. 75) 

A revista também mencionava que o design da Ultran 3300 seguia a chamada [...] “linha 

“Power cruiser”, bastante em evidência nos Estados Unidos e Itália”. Um olhar atento 

permite concluir que o original design da lancha parecia se inspirar no design biomórfico 

praticado por Luigi Colani e na linguagem retrô do Streamlining, especialmente alguns 

projetos do visionário designer norte-americano Norman Bel Geddes. 

 

Figura 557 - A linha retrô-futurista da Ultran 3300 incluía inclusive as chamadas speed stripes, frisos paralelos 
cromados colocados na lateral do casco, uma assinatura típica do Art Déco e do Streamlining. Já a saída de 
gases lateral é muito semelhante a certas soluções vistas nos projetos de Luigi Colani. Foto: Revista Náutica, 
1991. 

  

Figura 558 - A Ultran 3300 media 10,20 metros de comprimento e podia transportar até doze passageiros de 
dia ou seis para pernoite. Seu design destacava-se fortemente entre as concorrentes. Foto: Revista Náutica, 
1991. 
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– A Carbrasmar lança o modelo 26, outro projeto de Joachim Küsters. Projetada para 

cruzeiros médios, podia transportar até oito pessoas de dia ou duas para pernoite. Uma 

característica típica do design naval era o fato de a empresa permitir que o proprietário 

acompanhasse a construção da lancha, o que decorria do caráter semiartesanal do processo 

de fabricação. 

  

Figura 559 - Vistas da lancha Carbrasmar 26. Foto: Revista Náutica, 1991. Coleção do autor. 

 

1992 

– No início da década de 1990, o Rio de Janeiro já dispunha de um grande parque industrial 

voltado para a fabricação de embarcações de lazer. Tal como havia ocorrido com os buggies 

(ver seção 4.1.10.1.1.2.3.), o emprego da resina de poliéster reforçada com fibra de vidro 

parece ter sido um fator determinante para a difusão deste tipo de empresa. Nesse 

momento, a Carbrasmar continuava a ser uma das protagonistas, mas o mercado 

encontrava-se então disputado por muitos outros estaleiros. Cabe comentar que muitas 

empresas recorriam a projetos realizados fora do Brasil, como é o caso da Cobra que 

chamava atenção para o “exclusivo design italiano” de seu modelo Ibiza 40’. A construção 

naval não seria o único setor da atividade projetual fluminense a recorrer à importação de 

projetos como forma de adquirir know-how  e tecnologia que depois serviriam como ponto 

de partida para o desenvolvimento de projetos inteiramente nacionais. Esse tipo de 

estratégia também pode ser encontrado no setor de fabricação de ultraleves (ver seção 

4.1.10.3.2.). 
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Figura 560 - Lancha Cobra Ibiza 40. Foto: Revista Náutica, 1992. 

 

Outra empresa que recorreu ao projeto de designers estrangeiros foi o estaleiro Riostar: 

contratou o designer norte-americano Tom Fexas que acabou por projetar vários modelos 

de lanchas para a empresa. 

 

 Figura 561 - Lancha Riostar Fast 275. Foto: Revista Náutica, 1992. 

 

Figura 562 - A Carbrasmar fabricava lanchas oceânicas de grandes dimensões, dotadas de cabines internas e 
um grau de conforto não disponível em embarcações menores. A instalação da ponte de comando no topo da 
cobertura das cabinas deveria proporcionar ampla visibilidade. Foto: Revista Náutica, 1992. 
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Figuras 563 e 564 - O estaleiro Squalo Yachts era o fabricante das lanchas Runner 5000 e 7000 vistas na 
montagem acima. Foto: Revista Náutica, 1992. 

 

Figura 565 - Na mesma classe das lanchas da Squalo, situavam-se as lanchas fabricadas pelo estaleiro Rival 
Marine Ind. Náutica Ltda., cuja publicidade mencionava “[...] suas formas arredondadas, seu design 
aerodinâmico e sua popa moderna e atraente”. A menção à aerodinâmica pode se relacionar com a instalação 
do aerofólio sobre a cabine de comando, um componente cuja função parece ser puramente decorativa. Foto: 
Revista Náutica, 1992. 

 

Figura 566 - A cidade de Petrópolis também chegou a abrigar fabricantes de lanchas, como é o caso da Pointer. 
Esse barco apresenta uma configuração semelhante a dos botes infláveis (dois flutuadores paralelos), mas ao 
contrário destes, era fabricado em fibra de vidro. Foto: Revista Náutica, 1992. 

 

Figura 567 - Lancha Flash 275 da Real Power Boats. Foto: Revista Náutica, 1992. 
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– O estaleiro Ragge cria a lancha Alternativa 630, um modelo extremamente bem-sucedido 

comercialmente (mais de 1.000 unidades fabricadas) e elogiado pela excelente 

navegabilidade de seu casco. Embora fosse uma lancha de dimensões modestas, ela 

dispunha de grandes paióis sob os bancos da proa, capazes até de acomodar uma pessoa. A 

lancha ainda dispunha de defletores de vento para o piloto e o acompanhante. Com o 

encerramento das atividades da Mesbla Náutica, ela passou a ser fabricada por outros 

estaleiros como o Phoenix Vip, também do Rio de Janeiro. 

 

Figura 568 - Foto: Revista Náutica, 2006. 

 

1993 

– A década de 1990 testemunhou o desenvolvimento de muitos projetos de embarcações de 

lazer no Rio de Janeiro. Como visto no verbete anterior, fabricantes tradicionais como a 

Carbrasmar então dividiam o mercado com outros estaleiros como o Mares e a Tecnoboats. 

A Carbrasmar apresentava nessa ocasião o modelo 37, mais um projeto de Joachim Küsters. 

De acordo com a Revista Náutica (março de 1993, p. 30), o projeto de interiores contou com 

a colaboração de um especialista, Marcel Maison e chamava atenção pela amplitude dos 

espaços. 

  

Figura 569 - Lancha Carbrasmar 37. É interessante perceber que a publicidade da empresa mencionava o termo 
“design avançado” de seus produtos enfatizando a importância do componente estético como fator 
diferenciador de seus produtos. O design da superestrutura apresenta um conjunto de linhas fluídas e 
orgânicas, uma tendência que também podia ser observada em outras categorias de produtos. Também chama 
atenção a plataforma de observação colocada na extremidade da proa. Foto: Revista Náutica, 1993. 
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Figuras 570 e 571 – Carbrasmar 37. Fotos: Revista Náutica, 1993. 

– O design de interiores e acabamento das lanchas Carbrasmar eram responsabilidade de 

Renato Carlevaris. Em matéria publicada no I Catálogo de Lanchas Nacionais (1993, p.7) ele 

comentava sobre o estágio de desenvolvimento do design de lanchas no Brasil naquela 

ocasião: 

Estamos dando enormes passos em termos de acabamento ― explica Renato 

Carlevaris. Nossas lanchas são muito sofisticadas, não ficam devendo em 

nada às italianas. Este aperfeiçoamento só foi possível graças à experiência 

acumulada. No caso da Carbrasmar, muitas modificações foram sugeridas 

pelos próprios usuários. 

Esta análise contribui para melhor definir o espaço de atuação dos designers nos projetos 

náuticos e põe em evidência a questão da customização, decorrente, por sua vez, das 

particulares características do processo de fabricação de lanchas. Naquela época, o estaleiro 

produzia anualmente cerca de mil lanchas dos modelos intermediários (menos de seis 

metros) e cerca de 500 unidades das demais categorias e ainda 36 unidades de lanchas de 

serviço. A empresa produzia lanchas de até 28 metros, como o modelo 90. 

 

Figura 572 – Carbrasmar 90. Foto: I Catálogo de Lanchas Nacionais. Coleção do autor. 
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― O estaleiro Tecnoboats foi criado em Cabo Frio pelos irmãos Reinaldo e Cid Jardim com o 

propósito de fabricar lanchas de pequeno porte e custo acessível, porém dotadas de todos 

os recursos de segurança. Seus modelos foram submetidos à avaliação do American Bureau 

of Shipping, entidade classificadora norte-americana. Ela concedeu aos barcos o conceito de 

“insubmersíveis”, o que levou o estaleiro a estabelecer a garantia de dez anos para seus 

produtos. 

 

Figura 573 - A lancha Miami Cruiser 4.9 era fabricada pelo estaleiro Tecnoboats e foi projetada por Leonardo 
Vitorino e a Coni Consultoria Naval. A configuração dessa lancha a tornava apropriada para a prática do esqui-
aquático. Foto: Revista Náutica, 1993. 

 

Figura 574 - A Fishing 4.9, fabricada pela Tecnoboats também foi projetada por L. Vitorino/Coni Consultoria. 
Foto: Revista Náutica, 1993. 

 

Figura 575 - A lancha Mares 30, fabricada pelo estaleiro Mares, possui cobertura flexível sobre a cabine de 
comando, permitindo que ela seja removida em caso de necessidade. O deck montado na popa torna-a ideal 
para a prática do mergulho. Foto: Revista Náutica, 1993. 

 

– Além da grande variedade de lanchas, iates, veleiros e embarcações de pequeno porte, os 

estaleiros fluminenses também produziram outros produtos destinados às atividades 

náuticas, como é o caso do deck flutuante visto a seguir. 
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Figura 576 - Este produto, chamado Ísola, fabricado pelo estaleiro Navis, é um elemento flutuante, destinado a 
enseadas e lagos. Era fabricado em fibra de vidro. Foto: Revista Náutica, 1993. 

 

– O estaleiro Mares foi um dos responsáveis pela introdução de um novo design de cascos, 

projetados pelo neozelandês Scott Robinson, o catamarã. Essa configuração era 

particularmente indicada para lanchas de grandes proporções e a empresas iniciara a 

fabricação um modelo de 50 pés e apresentava planos para uma enorme lancha de 70 pés. 

 

Figura 577 - Concepção artística do catamarã Mares 70. Foto: Revista Náutica, 1993. 

 

– A sequência de verbetes desta seção parece indicar a predominância de lanchas 

destinadas ao lazer e ao esporte no portfólio dos estaleiros cariocas. No entanto, muitas 

destas empresas também se dedicaram à fabricação de lanchas de serviço, utilizadas por 

instituições como a Capitania dos Portos, bombeiros e as forças armadas. Alguns estaleiros 

como o Delfino, especializaram-se na fabricação de cascos em chapa de aço, incluindo uma 

embarcação de desembarque de caminhões ou tropas conhecida como “Caminhão do Mar 

41”. 
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Figura 578 – Caminhão do Mar. Foto: I Catálogo de Lanchas Nacionais. Coleção do autor. 

 

O tradicional estaleiro DM Náutica também produziu lanchas que podiam ser empregadas 

tanto para uso esportivo quanto para uso militar, como atividades de patrulha. 

 

Figura 579 – DM Trawler 64. Foto: I Catálogo de Lanchas Nacionais. Coleção do autor. 

 

O estaleiro Marazul (criado em 1980) foi pioneiro na fabricação de embarcações do tipo 

traineira, especialmente adequadas para a pesca. 

 

Figura 580 – Trawler 56. Foto: I Catálogo de Lanchas Nacionais. Coleção do autor. 

 

Desta maneira, com referência ao design náutico carioca, percebe-se que estava 

razoavelmente segmentado, produzindo embarcações para diversas atividades. 
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1994 

– A importância do setor naval fluminense pode ser avaliada pela realização de feiras 

específicas desde a década de 1980. São Paulo também organizaria um evento semelhante, 

ainda sob a euforia do plano econômico que estabilizou a moeda em 1994. Na ocasião os 

fabricantes cariocas estiveram representados por marcas tradicionais como Carbrasmar e 

Cobra. 

 

Figura 581 - Lancha Carbrasmar 40. Seu design é praticamente idêntico ao do modelo 37 analisado 
anteriormente. Uma das assinaturas visuais dos dois modelos são as vigias em formato oval. Foto: Revista 
Náutica, 1994. 

 

Figura 582 - Concorrendo diretamente com a Carbrasmar 40 estava a versão atualizada da Ibiza 40 fabricada 
pela Cobra. É possível constatar que o design da cabine de comando foi atualizado incorporando as linhas 
orgânicas e o aerofólio. Foto: Revista Náutica, 1994. 

 

Figura 583 - Lancha Runner 330 da Squalo. É possível perceber que o aerofólio podia ser utilizado para fixar 
faróis e antena de rádio. Esta lancha também dispunha de vigias de formato oval, acompanhando a linha 
estabelecida pela Carbrasmar. Foto: Revista Náutica, 1994. 
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Figura 584 - O estaleiro Rival fabricava a lancha Angra 30 e outras embarcações variando de 18 a 36 pés. Aqui 
também aparece a “assinatura visual” do aerofólio. Foto: Revista Náutica, 1994. 

  

Figura 585 - O Cobracat, fabricado pela Cobra era uma embarcação de pequenas dimensões do tipo catamarã. 
Também era dotado de um aerofólio, desta feita montado na popa do barco. Foto: Revista Náutica, 1994. 

  

Figura 586 – Embora o Corisco possa apresentar um design despretensioso, ele introduz uma tecnologia 
inovadora em sua fabricação, a moldagem por injeção. Foto: Revista Náutica, 1994. 

 

– A tradicional fabricante de lanchas Carbrasmar anunciava uma interessante promoção na 

Revista Náutica (Nº 74, 1994): uma pesquisa de mercado entre seus clientes e leitores da 

revista. Sob o mote “Aqui na Carbrasmar, o design você decide”, procurava-se conhecer as 

preferências desses consumidores quanto ao design da superestrutura do modelo 
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Carbrasmar 37. A lancha era apresentada como uma evolução do modelo 32, apresentando 

como melhorias a fabricação integral em fibra de vidro (externa e interna), desempenho do 

casco melhorado e características de uso ampliadas: recreio, pesca de alto mar e cruzeiros. 

  

Figura 587 - Cinco opções de arranjo de superestrutura eram oferecidas aos leitores: conservadora, atrevida, 
moderníssima, pescadora e afinada. A sequência de desenhos é extremamente didática, evidenciado o espaço 
de atuação de um desenhista industrial no projeto de uma lancha. Este espaço poderia ser definido de maneira 
simplista como da linha do convés para cima (e, é claro, o design de interiores). Foto: Revista Náutica, 1994. 

 

Figura 588 - O resultado da enquete promovida pela Carbrasmar na Revista Náutica foi apresentado na 13ª 
edição do Salão Náutico do Rio de Janeiro. Tratava-se da Carbrasmar 36 e a opção escolhida pelos leitores foi a 
versão “Moderníssima”. Foto: Revista Náutica, 1995. 

 

1995 

– A Carbrasmar coloca no mercado dois novos modelos de lanchas voltados para a pesca e 

para o lazer. Os dois modelos foram projetados por Joachim Küsters e, de acordo com as 
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definições propostas na pesquisa discutida no verbete anterior, seu design situava-se entre o 

que a empresa classificava como “atrevido” e “moderníssimo”. Cabe comentar a longuíssima 

associação da empresa com seu projetista. 

  

Figura 589 - Carbrasmar 42. O design da parte superior da superestrutura apresenta linhas orgânicas (design 
biomórfico), assinatura visual do design dos anos 1990. Foto: Revista Náutica, 1994. 

 

– Por ocasião do Salão Náutico de 1995, também eram apresentadas pela segunda vez as 

lanchas de um novo estaleiro: o Sea Wolf. As lanchas eram apresentadas pela publicidade 

como “[...] o mais novo lançamento da Philippe Martin”, uma conhecida grife de vestuário. 

Esta definição parece indicar a tentativa de replicar a estratégia de branding posta em 

prática pela Mesbla Náutica com sua marca Alternativa e a participação da grife no design 

das lanchas provavelmente limitava-se à pintura das mesmas. 

 

Figura 590 - Lancha Sea Wolf “assinada” por Philippe Martin. Foto: Revista Náutica, 1995. 

 

1996 

– Em meados da década de 1990 é torna-se visível a consolidação de um parque industrial 

naval fluminense dedicado à fabricação de embarcações destinadas ao lazer. Considerando-

se apenas os fabricantes de lanchas motorizadas que empregavam a fibra de vidro como 

tecnologia principal, foi possível listar os seguintes fabricantes e as dimensões das lanchas 

que fabricavam (expressas em pés): 
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Fabricante Medidas em pés 

1. Caprice Náutica 16 

2. Carbrasmar 25 a 120 

3. Cobra Sub 16 a 56 

4. Corisco 16 a 20 

5. Cruiser Marine 36 

6. Estrutural Estaleiro 65 a 130 

7. Falcon Boats 17 a 18 

8. HD Marine 18 a 26 

9. Intermares 20 a 50 

10. Mares 30 a 60 

11. Mega Yachts 30 a 100 

12. Naval Construções e Reparos 32 

13. Nobel Mariner 14 

14. Pointer Náutica 14 a 19 

15. Premium Power Boats 30 

16. Ranger Boat 7 a 18 

17. Real Power Boats 16 a 41 

18. Red Scorpion 15,5 a 20 

19. Rio Star 23 a 85 

20. Sea Wolf 20 a 23 
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21. Sky & Sea 12 a 19 

22. Squalo Yachts 18 a 33 

23. SSM reparos e Construções 

Navais 

32 a 50 

24. Tecnoboats 16 a 18 

25. Ventura 20 a 26 

Fonte: Anuário Náutico Brasileiro Nº 1, 1996. 

A seguir são apresentadas imagens representativas dos produtos fabricados por 

alguns destes estaleiros. A sequência permite identificar a variedade de soluções 

estilísticas e a ampla diversidade de modelos disponíveis, abrangendo desde 

barcos de pequenas dimensões até enormes iates para clientes de altíssimo poder 

aquisitivo.   

Os dados também suscitam a comparação com outro setor industrial carioca dedicado ao 

segmento de produtos para o lazer. Numa primeira análise, é possível concluir que o setor 

naval dedicado à fabricação de embarcações de lazer acabou por superar o número de 

fabricantes de buggies, muito embora as lanchas destinavam-se ao segmento do mercado 

com maior poder aquisitivo. 

 

Figura 591 - Lancha Squalo Eclipse 260. Foto: Dossiê Nautico Brasileiro Nº 1, 1996. 
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Figura 592 - Lancha Squalo Runner 330. Foto: Dossiê Nautico Brasileiro Nº 1, 1996. 

 

Figura 593 - Lanchas Revolution 41 e Eagle 220 da Real Power Boats. Foto: Revista Náutica, 1998. 

 

Figura 594 - Lancha Carbrasmar 40. Foto: Dossiê Nautico Brasileiro Nº 1, 1996. 

 

Figura 595 - Lancha Corisco 16. Foto: Dossiê Nautico Brasileiro Nº 1, 1996. 



383 

 

 

Figura 596 - Lancha Pointer 6.00. Foto: Dossiê Náutico Brasileiro Nº 1, 1996. 

 

– Um saudável desdobramento da consolidação do parque industrial naval fluminense foi o 

estabelecimento de estúdios dedicados ao projeto de design de interiores naval. A consulta 

à mesma fonte citada anteriormente pôde identificar as seguintes empresas que realizavam 

projetos nessa área: Gradel & Meggiolaro, Maison Marschausen e Martha Carvalho. 

  

Figura 597 - Detalhe de publicidade do estúdio de Christiana Lynch Meggiolaro e Maria Luiza de Faria Gradel. 
Foto: Anuário Náutico Brasileiro Nº 1, 1996. 

 

1998 

– Lorenzo Cardoso de Souza, na época estudante de engenharia naval da UFRJ, retoma a 

fabricação do veleiro Dingue, originalmente projetado por Miguel Pomar. Para esse 

propósito, foi criada a empresa Holos, instalada no Polo Náutico da UFRJ. A versão 

aperfeiçoada do Dingue dispunha de um compartimento isolado termicamente para bebidas 
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e alimentos e outro estanque destinado à bagagem. Cerca de 4.300 unidades foram 

fabricadas no Brasil e o barco também passou a ser comercializado em Portugal. 

 

Figura 598 - Publicidade da Holos. Foto: Revista Mar & Mar, 2000. Coleção do autor. 

 

– O escritório NSC Design desenvolve o Eco Boat, uma embarcação projetada para remover 

detritos flutuantes como garrafas plásticas. Foi colocado em uso na baía de Guanabara, 

patrocinado por uma série de empresas. 

      

Figuras 599 e 600 - Maquete do Eco Boat. Foto: Revista Arc Design, maio/junho 1998. Coleção do autor. 

 

2000 

– A Mesbla Náutica, através de sua marca Alternativa continuou a comercializar as lanchas 

originalmente projetadas pelo engenheiro Júlio Silla do estaleiro Ragge. Cabe comentar que, 

tal como mencionado anteriormente, o projeto do casco era o componente mais importante 

na concepção de uma lancha e geralmente era executado por um especialista na área. Uma 

vez determinada a configuração básica do casco, diferentes modelos de superestrutura 

podiam ser montadas sobre um mesmo casco. Essa estratégia projetual foi empregada com 

sucesso pelas lanchas originalmente projetadas pela Ragge (Alternativa). 
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Figura 601 - Publicidade das lanchas Alternativa 500 e 550. O texto menciona o “design inteligente e atual”, 
referindo-se ao aproveitamento do espaço interno e à linguagem biomórfica do design, vertente que dominava 
o design de muitas categorias de produtos. Foto: Coleção de Paulo Roberto d’Abreu Pereira. 

  

Figura 602 - Publicidade da lancha Alternativa 630. O casco maior permitia duas configurações sendo que uma 
delas dispunha de cabine. O aproveitamento racional e inteligente dos espaços internos é um dos requisitos do 
bom design naval e tal característica era mencionada no discurso publicitário. Foto: Coleção de Paulo Roberto 
d’Abreu Pereira. 
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Figura 603 - Tal como acontece no design automotivo, configurações diversas destinam-se a utilidades diversas, 
o design de lanchas também apresenta diferentes configurações de cascos e superestruturas, destinadas a 
cumprir tarefas específicas como uso recreativo ou pesca, como é o caso da lancha Alternativa 650 Fishing, 
especialmente projetada para a pesca. Foto: Coleção de Paulo Roberto d’Abreu Pereira. 

 

– O estaleiro Cobra, em colaboração com Guto Indio da Costa e Martin Britel, projeta a 

lancha Cobra 42 Express. Foi a primeira lancha brasileira a incorporar um teto retrátil e 

janelas laterais que podiam ser abertas e seu design apresentava características que 

remetiam ao biomorfismo. 

  

Figura 604 - O design de lanchas foi mais um segmento do mercado explorado pelo escritório de Guto Indio da 
Costa. Foto: Mosley, 2004. 
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Conclusões 

A trajetória da construção naval voltada para embarcações de lazer guarda semelhanças 

com o segmento de fabricação de buggies, pois se tratava de mais um ramo de atividade 

que testemunhou rápido crescimento e expansão, acabando por reunir um número de 

estaleiros que superou o número de empresas dedicadas à fabricação de buggies. Essa 

expansão está mais uma vez ligada ao emprego da tecnologia da fibra de vidro como 

processo de fabricação universalmente adotado pelos estaleiros fluminenses. TUMMINELLI 

(2005, p.29) localiza em 1957 o início da fabricação de barcos em fibra de vidro e o processo 

chegaria aos estaleiros cariocas em meados da década de 1960. A passagem da madeira 

para a fibra de vidro é percebida no design das lanchas pela possibilidade de incluir 

curvaturas compostas no projeto de conveses e superestruturas, embora requisitos de 

resistência estrutural exigissem ainda a presença de arestas e nervuras. De 1990 em diante é 

possível perceber que o modismo do chamado “design biomórfico” acentua a tendência de 

designs dotados de formas orgânicas e curvilíneas. De modo geral, o design das 

embarcações fluminenses seguia as principais tendências estilísticas presentes no design 

internacional, até porque muitos dos cascos fabricados no Brasil foram projetados por 

designers internacionais. Caberia especular se esta semelhança com os padrões 

internacionais de design não seria fruto das mesmas contingências que levaram os designers 

de carros fora de série e esportivos cariocas a procurar dotar seus produtos de 

características formais semelhantes às dos produtos importados, cujo acesso era dificultado 

pela legislação aduaneira em vigor. Certamente a abertura comercial do Brasil veio a incluir 

também a importação de lanchas e a instalação de estaleiros internacionais no Brasil. A 

grande diversidade de modelos não se faz acompanhar por igual diversidade em termos de 

design. Para um leigo, torna-se difícil perceber as sutis diferenças de desenho presentes em 

lanchas de tamanho e função semelhantes produzidas por diferentes fabricantes e, por 

vezes, esse espaço de diferenciação parece ser mais perceptível no design de interiores, 

como confirmado pela presença de escritórios especializados nesta categoria de projetos. 

Em termos de originalidade, o projeto mais importante seria o Dingue, uma classe de veleiro 

nova. A quantidade e diversidade de fabricantes e modelos de embarcações identificados 

nesta seção colocam em pauta mais uma vez o estereótipo do Rio de Janeiro como uma 

cidade cujo design estaria eminentemente a serviço da satisfação de um estilo de vida 
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hedonista. Embora as embarcações de lazer constituam a maioria das ocorrências listadas 

neste capítulo, também foram identificados modelos destinados a usos comerciais, o que 

contribuiria para desmontar a tese da existência de um “complexo industrial-hedonista” 

instalado no Rio de Janeiro. Porém, é inegável que o perfil socioeconômico da cidade criou 

um ambiente propício para a evolução destes tipos de atividades industriais. 
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4.1.10.3 Transportes aéreos 

Para a construção desta seção recorreu-se à bibliografia especializada, a periódicos de época 

e informações disponíveis nos sites dos fabricantes. 

4.1.10.3.1 aviões e tecnologia aeronáutica 

1903 

– O dirigível concebido por José do Patrocínio (ver seção 4.0.1.) tomava forma em um galpão 

no bairro de Inhaúma. De acordo com BARROS (2006, p.180), 

Era de concepção nova, em que não estava previsto o uso de lastro de 

qualquer espécie. O equilíbrio seria obtido pela ação de hélices 

cuidadosamente localizadas. O balão estava sendo financiado com o auxílio 

de recursos federais.  

 

Se tivesse sido finalizado, o dirigível Santa Cruz teria 45 m de comprimento por 9m de 

diâmetro. Sua construção se arrastava desde o final do século XIX. José do Patrocínio 

investiu todos os recursos disponíveis, vendendo todos os seus bens para financiar sua 

construção, o que o levou à completa penúria no processo. O galpão onde a aeronave era 

construída foi visitado por Santos Dumont e pelo então Presidente da República, Campos 

Sales. José do Patrocínio faleceu em 1905; os restos do Santa Cruz foram vendidos como 

sucata. 

 

  
Figura 605 - Vista lateral do dirigível Santa Cruz. Foto: Barros, 2006. 
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1913 

– O aviador Lopes Cansado construiu nas oficinas do Campo dos Afonsos o protótipo de uma 

aeronave, batizado de Christina. O avião usava motor e componentes de fabricação 

francesa, mas o projeto era de sua autoria (baseado em planos de um Blériot). Existe uma 

controvérsia quanto ao seu estágio final de desenvolvimento visto que a foto mostra o 

protótipo inacabado. Alguns autores afirmam que a aeronave foi terminada e realizou vários 

voos, mas pouco se sabe sobre seu destino final. 

  
Figura 606 – Aeronave Christina. Foto: Pereira, 1997.  
 
 

1914 

– João d’Alvear constrói o protótipo de um monoplano (reportagem na revista Fom Fom de 

novembro de 1914). O avião foi testado no Campo dos Afonsos e mostrou-se bastante 

estável. Segundo BARROS (Ibid, p. 200), “[...] o Alvear ficou para a história como o primeiro 

avião prático de projeto e construção brasileira.” Um segundo protótipo com dois lugares foi 

construído, mas acabou destruído durante seu voo inaugural realizado no Derby Club do Rio 

de Janeiro. Foi patenteado sob o número 8564, 23/12/1914. Cabe comentar que o primeiro 

voo de uma aeronave construída no Brasil aconteceu em São Paulo (Osasco), em 1910, mas 

a aeronave São Paulo, projetada e construída por Demetrie Sensaud de Lavaud, era 

diretamente inspirada no Blériot XI francês. 
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Figura 607 – Aeronave Alvear. Foto: Pereira, 1997.  
 
 

1918 

 – O industrial português Joaquim Pedro Domingues da Silva, diretor da fábrica de móveis 

Red Star e membro da diretoria do Aero Club Brasileiro, resolve iniciar a fabricação de 

hélices para aeronaves. Testes bem-sucedidos foram realizados com a Hélice Radical na 

presença de oficiais militares, representantes do Clube de Engenharia e do governo, mas a 

fabricação de hélices não teve continuidade. 

  

Figura 608 – Hélice Radical. Foto: Revista da Semana, 1918. Coleção do autor. 

 

1940 

– A Companhia Nacional de Navegação Aérea (ver seção 4.2.11.3) projeta o HL-1, também 

produzido em série. Essa bem-sucedida família de aeronaves, utilizadas para treinamento, 

ligação e turismo foi fabricada nas versões HL-1, HL-1A, HL-1B e HL-1C, perfazendo um total 

de cerca de 140 unidades produzidas. Três unidades do modelo HL-1 foram utilizadas pela 
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FAB de 1942 a 1953. Um exemplar foi doado ao piloto paraguaio Elias Navarro. Tratava-se de 

uma aeronave especialmente modificada, dotada de tanques extras de combustível e seria 

utilizada para a quebra de recordes. Com ele, Navarro realizou um voo entre Rio e Buenos 

Aires e outro entre Assunção e o Rio, batendo recordes sul-americanos e mundiais para 

aeronaves de sua classe. Várias unidades foram exportadas para o Paraguai, Bolívia, Uruguai 

e Chile. 

   

Figura 609 - A imagem mostra o HL-1 sobrevoando a Ilha do Viana, sede da CNNA. Pintura do artista plástico 
norte-americano Stephen Calhoun Smith, reproduzida sob forma de material publicitário. Foto: Revista Avião, 
1942. Coleção do autor. 

 

– Mário Torres, ex-oficial da aviação naval cria o avião Torres 5 Mutuca, construído numa 

garagem em Bonsucesso, configurando assim um caso de fabricação puramente artesanal, a 

chamada “indústria de fundo de quintal”. Torres já havia projetado e construído hélices e 

quatro outros aviões, mas o Mutuca foi sua criação mais bem-sucedida. A fuselagem era 

feita de tubos de aço soldados e recoberta de tela enquanto as asas e o leme foram 

confeccionados em freijó. O avião realizou seu primeiro voo no Aeroclube do Brasil, em 

Manguinhos, no dia 30 de dezembro de 1940. 
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Figura 610 - A imagem mostra o Mutuca junto com seu criador e seu piloto de testes. Foto: Revista Flap 
Internacional, fevereiro 1976. 

 

1942 

– É realizado o primeiro voo do protótipo do HL-6, outra aeronave fabricada em vários 

modelos (HL-6, HL-6A, HL-6B e HL-6B Cauré), perfazendo um total de 51 unidades. 

   

Figura 611 - No verso do original, pode-se ler “Companhia Nacional de Navegação Aérea – Organização 
Henrique Lage – Patrimônio Nacional”. Foto: Coleção do autor. 

 

– O suboficial da FAB, sargento R. Caldas, projetou um avião monoplace dotado de asas 

dobráveis que facilitavam seu transporte e acomodação em hangares. Iniciativas como essa 

e o Mutuca evidenciam que, tal como na indústria automotiva, também existiram casos de 

aeronaves concebidas e fabricadas fora do ambiente industrial no Rio de Janeiro. 

1943 

– Voa o protótipo do HL-8, o primeiro trimotor brasileiro, projeto da fábrica de Henrique 

Lage. Foi concebido como avião comercial com a capacidade para até dez passageiros, mas 

não chegou a ser produzido em série.   
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Figura 612 – Desenho de três vistas do HL-8. Foto: Brigole, 1943. Coleção do autor. 

 

1948 

– Em 30 de novembro de 1948 desaparecia a primeira indústria aeronáutica brasileira, a 

CNA. Ao longo de sua existência produziu 234 aeronaves de diversos modelos. 

4.1.10.3.2 ultraleves 

1980 

– A Ultraleve Indústria e Comércio Ltda. fabrica o Gavião, um ultraleve monoplano de asa 

alta e estrutura tubular metálica recoberta de fibra de vidro. Poucos exemplares foram 

produzidos. 

  

Figura 613 – Gavião. Foto: Pereira, 1997. 

 

1982 

– Criada por um grupo de pilotos e empresários a Microleve, empresa carioca que se 

dedicou à fabricação de aeronaves ultraleves. Inicialmente a Microleve produziu sob licença 

o ultraleve QuickSilver MX, uma aeronave projetada nos EUA. A empresa viria a se tornar a 

maior fabricante de aeronaves ultraleves da América Latina. Assim, inicia-se um novo ciclo 
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da indústria aeronáutica carioca, dessa feita na categoria de aeronaves esportivas e de lazer. 

É interessante notar que a configuração geral dos ultraleves vistos nesta seção (aeronaves 

de estrutura aberta, com asas recobertas de tecido e passíveis de serem montadas por seus 

próprios donos) resgata soluções originalmente propostas por Santos Dumont em seu 

Demoiselle (projeto Nº 19) de 1907. Santos Dumont aperfeiçoou seu invento e jamais 

requereu patente, permitindo assim que qualquer aficionado pudesse fabricá-lo, iniciando 

assim a febre dos ultraleves. Segundo Jarret (2006, p. 32) “Alberto Santos-Dumont’s delicate 

Demoiselle (”Damselfly”) monoplane was the true ancestor of all ultralights. O delicado 

monoplano Demoiselle (Donzela) foi o verdadeiro ancestral de todos os ultraleves. (Jarrett, 

2006, p. 32, tradução nossa) 

 

Figura 614 -Versão aperfeiçoada do Demoiselle (projeto Nº 20) exposto no Grand Palais (Paris), em 1909. Foto: 
Barros, 2003. 

 

1986 

– A partir de um processo de aperfeiçoamento do Quicksilver MX, a Microleve projeta sua 

primeira aeronave de projeto 100% nacional, conhecida como ML-200. 

 

Figura 615 - Microleve ML -200. Observar a estrutura aberta e a pequena carenagem cobrindo apenas uma 
parte do posto de pilotagem. Foto: Pereira, 1997. 

 

– A Microleve lança o modelo ML-300, destinado tanto ao voo esportivo quanto para outras 

atividades como patrulhamento de fazendas e rebanhos e pulverização agrícola. Esta nova 
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possibilidade de emprego da aeronave (além do voo desportivo) era uma característica 

inovadora e até então não explorada no Brasil. Foi um dos mais bem-sucedidos ultraleves 

brasileiros. 

  

Figura 616 – O Microleve ML-300 dispunha de dois assentos dispostos lado a lado. Foto: Pereira, 1997. 

 

1988 

 – A Microleve apresenta mais um projeto inovador: o ultraleve anfíbio Corsário. Ao 

contrário de seus antecessores que dispunham de estrutura tubular aberta, o Corsário 

incorporava uma fuselagem de fibra de vidro. Graças ao trem de pouso escamoteável, ele 

também podia pousar em terra. Cabe comentar que a partir de aeronaves como esta, o 

conceito original de Santos Dumont começa a dar lugar a aeronaves cada vez mais 

sofisticadas e complexas, aproximando-se assim do design tradicional de pequenos aviões. 

1990  

– Caracterizando o processo de constante aperfeiçoamento e evolução de suas aeronaves, a 

Microleve lança o Corsário MK II, com o casco redesenhado e o ML-400, um ultraleve biplace 

dotado de cabine carenada.  

     

Figura 617 - Vista aérea do Corsário Mk II. Já é possível distinguir a configuração básica de um hidravião 
tradicional. Foto: Pereira, 1997. Figura 618 - O Microleve ML-400. É importante salientar que as transformações 
de design percebidas no design dos ultraleves também se justificavam pelo emprego de novos materiais e 
tecnologias de fabricação. Foto: Pereira, 1997. 
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1993 

– O processo que levou à criação de empresas dedicadas à fabricação de ultraleves no Rio de 

Janeiro geralmente iniciava-se a partir da fabricação, sob licença, de aeronaves produzidas 

no exterior. Esta foi a origem da Vector Ultralight que entrou no mercado com o modelo Fox 

Mono, originalmente projetado nos EUA.  Tomando como base projetos estrangeiros, as 

empresas nacionais, incluindo a Vector, iniciaram um processo de aperfeiçoamento e 

modificações que acabaria por levar a projetos quase que inteiramente projetados no Brasil 

e não raro apresentando características de desempenho melhores do que aquelas presentes 

nos projetos que lhes deram origem. Este era o caso do Fox V4, dotado de cabine aberta 

para dois tripulantes. 

 

Figura 619 - Detalhe de material publicitário do Fox V4. A carenagem da cabine era fabricada em fibra de vidro. 
Foto. Revista Flap Internacional, 1993. 

 

– A Vector apresenta mais um modelo de ultraleve baseado em sua bem-sucedida linha de 

produtos. O modelo Fox V5 apresentava uma configuração de cabine com os dois tripulantes 

instalados lado a lado. Muitos usuários davam preferência a este arranjo em lugar da 

configuração tandem (assentos montados longitudinalmente), pois permitiria uma 

comunicação mais eficiente entre os dois tripulantes. 
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Figura 620 - Detalhe de material publicitário do Fox V5. A imagem mostra claramente o novo design da cabine 
de tripulantes com os assentos montados lado a lado. Foto: Revista Flap Internacional, 1995.  

 

1998 

– Iniciam-se o projeto e a construção do protótipo de uma nova aeronave desportiva 

carioca, o SeaMax, fabricado pela Airmax Construções Aeronáuticas Ltda. e projetado por 

Miguel de Oliveira de Fonseca Rosário. De acordo com o site da empresa 

(www.airmax.com.br): 

A concepção do design exterior do Sea Max foi um desafio, pela harmonia 

entre sua beleza e suas eficiências hidrodinâmica e aerodinâmica. Desde o 

início de sua concepção o objetivo era projetar uma aeronave singular que 

além de ter uma ótima performance em voo e na água, teria um design 

moderno e sutil. 

É surpreendente a afirmativa de que a forma externa da aeronave também tivesse sido 

concebida levando em conta considerações estéticas. Existem pouquíssimas instâncias em 

que designers tenham interferido de forma minimamente significativa na definição da forma 

externa de aeronaves. Este é um território praticamente exclusivo dos engenheiros 

aeronáuticos. A afirmativa parece estar mais sintonizada com o discurso publicitário, mas 

esta não era a única menção ao design na apresentação da aeronave: 

http://www.airmax.com.br/
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O design interior foi planejado considerando conforto e acessibilidade dos 

comandos, que foram dispostos em pontos estratégicos apresentando 

acionamentos simples rápidos e eficientes. (www.airmax.com.br) 

Neste caso não existiria nenhuma dúvida, o projeto de painéis de controle aeronáutico é 

uma das instâncias onde o trabalho do desenhista industrial é imprescindível. 

  

Figura 621 - O SeaMax assume definitivamente a linguagem formal de um pequeno avião. Foto: 
http://www.airmax.com.br/galeria/airmax/images/foto16.jpg. 

 

2000 

– A Microleve inicia os de testes de uma nova versão do Corsário, naquela época a aeronave 

anfíbia mais vendida no Brasil. O Corsário MK-5 realizou os primeiros ensaios em voo, 

incluindo testes no solo e na água, montado com motor Rotax de 100 HP. Os primeiros 

aparelhos foram exportados para a Coreia do Sul. 

  

Figura 622 - O anfíbio Corsário Mk-5.  Esta versão aproxima-se mais ainda da configuração de um “avião em 
miniatura”, ao incorporar uma cabine fechada. Foto: http://www.microleve.com.br/images/corsmk41.jpg. 

 

4.1.10.3.3 planadores 

1945 

– O piloto José Carlos de Barros Neiva projeta e constrói no Aeroporto de Manguinhos um 

planador biplace de treinamento chamado Monitor. Após testes realizados no Ministério da 

http://www.airmax.com.br/galeria/airmax/images/foto16.jpg
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Aeronáutica ele foi homologado (em 1950) e colocado em produção. Até 1955 vinte 

exemplares tinham sido produzidos. Seu design refletia as técnicas de fabricação baseadas 

no uso de madeira compensada. 

 

Figura 623 - O design do Monitor ainda não apresentava o refinamento aerodinâmico visto em outros modelos 
analisados nesta seção. Foto: http://i53.tinypic.com/2928j21.jpg. 

 

1953 

– Antônio de Almeida Barros projeta um planador de competição, o AB-1, inteiramente 

construído com madeiras nacionais. Participou do Campeonato de Voo a vela em 1954, onde 

obteve um excelente desempenho, o que levou à encomenda de três unidades.  

  

Figura 624 - Neste modelo já se percebe uma integração mais harmoniosa entre a asa e a fuselagem. Foto: 
Pereira, 1997. 

 

1955 

– José Carlos Neiva projeta um novo modelo de planador, o BN-1, uma versão aperfeiçoada 

do planador AB-1, projetado por seu primo, Antônio de Almeida Barros. A nova versão 

também era fabricada em madeira compensado, mas seu design demonstrava um 
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acentuado refinamento aerodinâmico. Após este projeto Neiva transferiu sua fábrica para 

São Paulo. 

 

Figura 625 - Neste modelo o piloto ainda mantinha uma postura ereta, mas a integração entre asa e fuselagem 
era feita de maneira mais eficiente. O prolongamento do leme ao longo do dorso da fuselagem, longe de ser 
um capricho estético, resultava em melhor controle lateral. Foto: Pereira, 1997. 

 

1958 

– Antônio de Almeida Barros projeta o planador Fofoquinha. O protótipo foi doado ao Clube 

de Voo a Vela do Rio de Janeiro. Neste planador é possível perceber que a busca pela 

máxima eficiência aerodinâmica determina a diminuição da área frontal da aeronave, o que, 

por sua vez, implica em posicionar o piloto em uma posição reclinada, permitindo assim 

diminuir o diâmetro total da fuselagem.  

  

Figura 626 - O planador Fofoquinha. Foto: Pereira, 1997. 

 

 

 

 

Conclusões 

Aeronaves são uma categoria de produtos cujo projeto apenas em parte relaciona-se ao 

desenho industrial. Da mesma forma que o projeto de uma embarcação envolve 

prioritariamente os conhecimentos de um engenheiro naval, responsável pelo projeto do 
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casco, e em menor grau a participação do designer, especialmente no design de interiores, os 

projetos aeronáuticos encontram-se quase que exclusivamente na alçada de engenheiros 

aeronáuticos. Ainda assim é possível identificar a existência de interfaces (zonas de contato 

entre usuários e o produto) claramente definidas no projeto de aeronaves. Painéis de 

controle, poltronas, bagageiros e outros componentes devem ter necessariamente seus 

projetos adequados aos operadores e usuários das aeronaves. O projeto de interfaces 

aeronáuticas é um ramo do design que envolve um alto grau de especialização, além de 

necessariamente exigir detalhados estudos ergonômicos para a sua elaboração, 

estabelecendo assim o contato direto com a atividade do desenho industrial. No entanto é 

importante esclarecer que, embora o público leigo tenha a tendência de associar a forma 

externa das aeronaves ao trabalho de designers, talvez estimulado pelo forte apelo estético 

destas formas, como confirmado pelo supersônico Concorde, considerado um símbolo quase 

universal de beleza, existe pouquíssimo espaço para intervenções puramente estéticas no 

design da parte externa das aeronaves. Por várias ocasiões a historiografia do design 

brasileiro incluiu aeronaves como exemplos do “bom design nacional”. A mostra “O design no 

Brasil – história e realidade” (SESC Pompéia, 1982) incluiu em seu catálogo os aviões 

Bandeirante e Ipanema, ambos fabricados pela Embraer, enquanto a mostra “Desenho 

industrial - Tradição e ruptura” teve em seu catálogo outro produto da Embraer, o turbo 

hélice Brasília. A indústria aeronáutica também foi uma das categorias contempladas quando 

da realização da I Bienal Brasileira de Design (Curitiba, 1990), premiando o motoplanador 

Vesper II, fabricado pela Quintzo Aeronáutica de Belo Horizonte. Esta seção permitiu 

estabelecer a precedência do Rio de Janeiro como pólo pioneiro na fabricação em escala 

industrial de aeronaves (vide as empresas de Henrique Lage) e também pôs em evidência, 

em tempos mais recentes, mais um segmento do design fluminense eminentemente 

dedicado ao lazer, a indústria de ultraleves. Desta forma a indústria de ultraleves, juntamente 

com buggies, carros esportivos e lanchas, constituiriam um fortíssimo argumento a validar o 

estereótipo do design carioca a serviço do hedonismo. Mais do que um estereótipo, este 

perfil demonstra a inteligente busca por nichos de mercado adequados ao perfil da cidade e 

do estado. 
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4.1.11. Material bélico 

Esta seção foi construída em grande parte a partir de informações disponíveis em periódicos 

especializados, na bibliografia específica sobre as indústrias navais, aeronáuticas e de 

blindados além de fotografias da coleção do autor. 

4.1.11.1. veículos 

1965 

– O desenvolvimento de um veículo blindado com projeto 100% nacional foi iniciado por um 

grupo de alunos do IME ainda em 1958, tal como relatado por Expedito Carlos Stephani 

Bastos, pesquisador de assuntos militares da Universidade Federal de Juiz de Fora 

(http://www.ecsbdefesa.com.br/defesa/arq/Art%2081.htm). Esse veículo militar recebeu a 

denominação “Cutia” (sua denominação oficial era: carro militar de reconhecimento VETE T-

1 A-1) e sua fabricação foi encomendada a FNM.  Segundo Expedito Bastos: 

O Cutia foi revolucionário não na sua concepção, mas na forma encontrada 

para sua fabricação, pois utilizava diversos componentes oriundos da 

indústria automotiva brasileira, recém criada e uma grande novidade para 

nós. 

Embora o Cutia possa ter sido uma importante experiência no sentido de capacitar a então 

incipiente indústria bélica carioca, do ponto de vista do design não faz sentido projetar um 

veículo deste tipo sem uma cobertura blindada. Tal como foi configurado, ele seria 

extremamente vulnerável a ataques com granadas ou mesmo um simples coquetel molotov. 

  

Figura 627 - O protótipo do FNM Cutia em testes. Foto: 
http://alfafnm.files.wordpress.com/2008/06/cutiaemtestestesnafnm-arquivo-castroesilva-
nov1965.jpg?w=445&h=293 
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1977 

– A Jamy, Sociedade Industrial de Equipamentos Especiais, já havia desenvolvido uma linha 

de veículos destinados ao combate a incêndios em portos e aeroportos (ver seção 

4.1.10.1.1.1.4.) quando voltou suas atenções para o desenvolvimento de veículos militares 

para o exército brasileiro. Inicialmente foi proposto o projeto de um blindado leve de pneus 

com tração integral (4X4), adaptado para missões de reconhecimento em qualquer tipo de 

terreno. O projeto permaneceu no estágio de desenhos de concepção e nenhum protótipo 

foi fabricado. 

   

Figura 628 - Concepção artística do veículo de reconhecimento da Jamy. Foto: Veículos Militares Brasileiros. 
Aquarius Editora, 1983. 

 

1978 

– A empresa Sociedade Industrial de Equipamentos Especiais Ltda (Jamy) em parceria com 

engenheiros do IME (Instituto Militar de Engenharia) e do CTEx – Centro Tecnológico do 

Exército, desenvolveu um veículo militar do tipo “mula mecânica”, destinado ao transporte 

de carga e capaz de servir como plataforma de armas. De acordo com ANDRADE e 

FERNANDES (1983, p.41), o protótipo, conhecido como “Safo”, apresentava engenhosas 

soluções mecânicas que permitiam que o comprimento total do veículo fosse reduzido, 

facilitando assim o seu transporte por aviões e seu lançamento por paraquedas. Como prova 

da inesgotável versatilidade da mecânica Volkswagen, o protótipo utilizava um motor de 

Fusca com 1300 CC. Dois protótipos foram fabricados e testados em 1979/80, mas o veículo 

não foi produzido em série. 
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Figuras 629 e 630 - Os desenhos e a foto demonstram a capacidade do Safo de portar diferentes tipos de 
armamentos. Fotos: Veículos Militares Brasileiros. Aquarius Editora, 1983. 

 

1979 

– A Jamy desenvolve mais um veículo experimental para o exército brasileiro, o jipe “Safo 

Comando”, destinado a substituir os antigos jipes Dodge norte-americanos e os jipes 

fabricados pela Ford do Brasil. De acordo com ANDRADE e FERNANDES (1983, p.55), o 

veículo apresentava uma série de soluções inovadoras para a época como, por exemplo, a 

colocação do motor na parte traseira e a utilização do álcool como combustível 

(provavelmente o primeiro veículo militar a fazer uso deste combustível alternativo). O 

veículo foi exaustivamente testado pelo exército brasileiro e apresentou um desempenho 

bastante satisfatório, no entanto não foi feita nenhuma encomenda e o projeto ficou no 

estágio de protótipo. 

   

Figura 631 - O Safo Comando era um veículo capaz de ser lançado de paraquedas. Foto: Veículos Militares 
Brasileiros. Aquarius Editora, 1983. 
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4.1.11.2 embarcações 

1901 

– Novos experimentos com modelos de submarinos são realizados na Escola Naval (ver 

seção 4.0.1). Desta feita o autor dos projetos é o engenheiro Luís de Melo Marques e os 

testes foram realizados na presença do Presidente da República, Campos Sales. No Museu 

da Marinha, na Praça XV, encontra-se um modelo do submarino projetado por Luís de Mello 

Marques. 

 

Figura 632 - Submarino de Luís de Mello Marques. Foto: Acervo do Serviço de Documentação da Marinha.  

 

1908 

– Entre 1905 e 1908, o engenheiro Emílio Júlio Hess, desenvolve o projeto de um submarino 

dotado de um revolucionário sistema de propulsão. Ele empregava um motor a vapor que 

funcionava de forma convencional na superfície e operava através de reações exotérmicas 

quando submerso. O projeto foi avaliado pelo estaleiro britânico Fairfield Shipbuilding and 

Engineering, daí resultando a denominação Hess-Fairfield. Infelizmente nenhum modelo foi 

construído. 

1982 

– O governo brasileiro cria a ENGEPRON (Empresa Gerencial de Projetos Navais), vinculada a 

Marinha do Brasil e estabelecendo parcerias com empresas privadas. A ENGEPRON estava 

envolvida com o comércio de embarcações, fossem elas desenhadas pelo escritório ou 

projetadas em cooperação com outras empresas e governos, seguindo suas especificações. 

A empresa fazia uso das instalações do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. 
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Figura 633 - Entre os projetos da ENGEPRON figurava o Navio Escola Brasil U 27. Foto: 
http://www.naval.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/12/U27-Brasil.jpg 

 

1986 

– Após quase cem anos, o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro volta a fabricar 

embarcações de combate de projeto 100% nacional. Eram as Corvetas da Classe Inhaúma e 

as  três primeiras unidades foram fabricadas no AMRJ: Inhaúma, Jaceguai e Barroso, 

seguidas de mais duas construídas no estaleiro Verolme, em Angra dos Reis. 

  

 Figura 634 - Corveta da classe Inhaúma fabricada pelo estaleiro Verolme. Foto: Brazilian Defence Equipment 
1988-1989. Coleção do autor. 

 

4.1.11.3 aeronaves 

1918 

– Marcos Vilela constrói o Aribu, uma aeronave destinada ao treinamento militar. No mesmo 

ano constrói o Alagoas, protótipo biplace demonstrado no Campo dos Afonsos. 

Curiosamente os dois assentos do Alagoas eram dispostos lado a lado ao invés da disposição 

tradicional, em tandem. As duas aeronaves foram adquiridas pelo exército em 19 de maio de 

1919 e empregadas para treinamento. Os projetos de Marcos Vilela são particularmente 

importantes em virtude do alto grau de nacionalização dos materiais empregados em sua 
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construção e pela pesquisa desenvolvida para se chegar a estes materiais. O inventor 

realizou um sistemático estudo das características das madeiras nacionais até optar pela 

ingarana como matéria-prima ideal para as hélices das aeronaves. ANDRADE (1982, p. 383) 

afirma que Vilela Júnior fabricou mais de 25 hélices nos fundos de sua casa, no Realengo. 

Para realizar o entelamento do Aribu, ele empreendeu estudos dos materiais disponíveis, 

acabando por escolher uma tela de algodão produzida pela Fábrica de Tecidos de 

Sapopemba. Este tecido foi premiado com a Medalha de Ouro da Exposição de Buenos Aires 

de 1918. Até o verniz empregado no entelamento foi desenvolvido pelo inventor. 

  

Figura 635 - A foto mostra o Aribu e seu criador (sob a ponta da asa, do lado direito) Marcos Vilela. Foto: 
Coleção do autor. 

 

1920 

– O industrial e armador Henrique Lage inicia suas atividades no ramo da construção 

aeronáutica. Constrói nas instalações da Companhia Nacional de Navegação Costeira, na Ilha 

do Viana, o monomotor Rio de Janeiro projetado pelo capitão do Exército Louis Etienne 

Lafay, instrutor de pilotagem da Missão Militar Francesa. A aeronave realizou seu primeiro 

voo em 15 de maio de 1920, quando atingiu 2.200 metros de altitude em 25 minutos. 

Posteriormente realizou um voo de longa distância até São Paulo e bateu o recorde sul 

americano de permanência no ar, ao voar por dez horas e trinta e cinco minutos sobre o 

Campo dos Afonsos em setembro do mesmo ano. 

1922 

– Como parte das comemorações ao Centenário da Independência, o Capitão Etienne Lafay 

projeta a aeronave batizada Independência, também construído nas instalações da 

Companhia Nacional de Navegação Costeira. Ela realizou seu primeiro voo no Campo dos 
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Afonsos, em 25 de maio de 1922. Foi o primeiro avião de dois motores construído no Brasil e 

tinha autonomia de três horas de voo, transportando até cinco passageiros. 

1935 

– Henrique Lage cria a Companhia Nacional de Navegação Aérea para projetar, construir e 

vender aviões na Ilha do Viana (Niterói), situada na baía de Guanabara. Criou também a 

Fábrica Brasileira de Aviões onde foi fabricado o Muniz M-7, o primeiro avião fabricado em 

série no Brasil, projeto de Antônio Guedes Muniz. O protótipo do M-7 foi construído no 

Parque Central de Aviação (Campo dos Afonsos). Outros dez exemplares foram fabricados na 

Ilha do Viana. Utilizados pela Aviação militar de 1937 a 1941. Sete unidades foram 

repassadas à FAB e empregadas para treinamento. O último exemplar existente do M-7 

(número do fabricante 13) encontra-se preservado no Museu Aeroespacial, no Campo dos 

Afonsos. 

  

Figura 636 - Muniz M-7. Foto: Coleção do autor. 

 

1937 

– A Companhia Nacional de Navegação Aérea produz o M-9 (versão modificada do Muniz M-

7), uma aeronave de treinamento primário. Quarenta unidades foram produzidas, 

basicamente utilizadas pela Aviação Militar (de 1939 a 1941) e posteriormente pela FAB (de 

1941 a 1945). Embora o número de aeronaves fabricadas possa parecer pequeno, para os 

padrões da época já se tratava de uma produção em escala industrial. A principal mudança 

em relação ao M-7 que o precedeu era a instalação de um motor mais possante de seis 

cilindros. É importante ressaltar que embora as indústrias de Henrique Lage dominassem o 

ciclo de projeto e fabricação de aeronaves militares, o Brasil ainda dependia da importação 
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de motores para propulsionar estes aparelhos. O projeto destas aeronaves deveriam então 

prever a utilização de diferentes motores, como é o caso do M-9. 

  

Figura 637 - Muniz M-9. Foto: Coleção do autor. 

 

1950 

– Chega ao Brasil o engenheiro austríaco Paul Baumgartl, que havia projetado helicópteros 

portáteis para a Luftwaffe (Força Aérea Alemã) durante a II Guerra Mundial. Foi trabalhar na 

Fábrica do Galeão, onde deu continuidade a um projeto iniciado na Alemanha, o PB-59. A 

partir dele criou as versões aperfeiçoadas: PB-61, PB-62 e finalmente o PB-63, construído e 

testado em voo em 1953. Ele voou pela primeira vez em 1953 e realizou vários testes nos 

seis meses que se seguiram, mostrando bons resultados. Um contato com o Parque de 

Material Aeronáutico do Galeão, como é hoje conhecida a antiga Fábrica do Galeão, 

informou que o protótipo teria sido destruído em um acidente.  

  

Figura 638 - Concepção artística do PB-63 sobrevoando o Aeroporto Santos Dumont. Ilustração digital de Daniel 
Uhr. 
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1960 

– No início da década de 1960 a Marinha Brasileira adquiriu o porta-aviões Minas Gerais. Foi 

criada então, em São Pedro d’Aldeia, a Companhia Brasileira de Aeronáutica, cuja missão 

consistia em projetar e construir aeronaves para a Marinha. A empresa construiu o Niess 7-

250 Fragata (projetado pelo paulista Marc Niess), mas seu protótipo, já pronto, foi 

sucateado antes do primeiro voo, em 1961. 

 

Figura 639 - Caso tivesse entrado em operação, Fragata teria sido a primeira aeronave embarcada projetada e 
construída no Brasil. Existe um ressalto no cockpit traseiro, destinado ao instrutor, uma tentativa de melhorar 
sua visibilidade e não um capricho estilístico. Foto: Pereira, 1997. 

 

1964 

– Engenheiros da Fokker Indústria Aeronáutica construíram nas oficinas do Galeão o 

protótipo 8 FG Guanabara, derivado do T-22. Possuía o trem de pouso retrátil e tanques de 

combustível na ponta das asas. Esta foi mais uma, dentre muitas experiências, em que um 

projeto nacional foi desenvolvido a partir do aperfeiçoamento de um produto estrangeiro. 

  

Figura 640 – Protótipo Guanabara. Foto: Pereira, 1997. 
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4.1.11.4 armas leves 

1975 

– Por iniciativa de Olympio Vieira de Mello, é criada a empresa Mekanika Indústria e 

Comércio Ltda., como propósito de fabricar uma submetralhadora projetada pelo próprio 

Vieira de Mello. A arma foi batizada com o nome de “Uru” e foi exaustivamente testada no 

campo de provas do exército brasileiro, na Restinga da Marambaia. Após algumas 

modificações sugeridas pelos técnicos do Exército, a arma foi aprovada para produção em 

1977. O início de produção sofreu um grande atraso e a arma acabou sendo fabricada pela 

Vigorelli do Brasil, situada em São Paulo. De acordo com OLIVE (1981), 

A arquitetura da “Uru” é revolucionária e oferece uma facilidade de 

desmontagem até então desconhecida, prescindindo totalmente de qualquer 

tipo de ferramenta. Nem pinos nem parafusos são usados em sua montagem. 

Assim, a arma pode ser desmontada até seu último detalhe, empregando-se 

exclusivamente as mãos, em cerca de 45 segundos! Incluídas a coronha e o 

carregador, a “Uru” possui apenas 17 peças. (in Revista Defesa Latina, nº 11, 

1981) 

    

Figuras 641 e 642 - A foto maior mostra a metralhadora Uru desmontada e à direita é possível constatar as 
pequenas dimensões da arma utilizada pelas forças armadas e policiais brasileiras. Fotos: Revista Defesa Latina 
Brasil, número 11, 1981. Coleção do autor. 

 

1979 

– Desde 1968 engenheiros do IME (Instituto Militar de Engenharia), situado na Praia 

Vermelha, vinham realizando estudos visando o desenvolvimento de uma metralhadora de 

calibre 7,62 mm para as forças armadas brasileiras. O projeto, denominado “Maria Bonita”, 
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foi interrompido em 1972, sendo retomado posteriormente pela empresa Mekanika 

Indústria e Comércio, com o apoio do Instituto de Pesquisas e Desenvolvimento do Exército. 

O protótipo (denominado Uirapuru) foi finalizado em 1979 e submetido a testes no Campo 

de Provas da Marambaia. Segundo OLIVE (1980): 

Outros detalhes fazem da “Uirapuru” uma arma extremamente atraente. Em 

termos industriais, por exemplo, ela pode ser fabricada com o maquinário já 

em uso corrente no parque industrial brasileiro. Seu reduzido número de 

peças (da ordem de 65 por cento a menos que qualquer similar) influi 

diretamente na simplicidade de fabricação e na redução de custos.  E este 

mesmo número de peças a torna, operacionalmente, bem mais confiável. (in 

Revista Brasil Defesa – junho de 1980, p. 7) 

      

Figuras 643 e 644 - Duas vistas da metralhadora Uirapuru. Fotos: Revista Brasil Defesa, junho 1980. Coleção do 
autor. 

 

1983 

– Uma nova empresa carioca aventura-se no mercado de armas leves destinadas às forças 

armadas brasileiras. O Laboratório de Projetos de Armamento Automático – LAPA 

desenvolve o protótipo de uma submetralhadora. Ela apresentava algumas características 

inovadoras em termos de design, tal como comenta OLIVE (1983), 

Seu corpo é feito com material plástico de alta resistência, o que assegura 

superfícies suaves e manuseio agradável [...] De projeto recente e desenho 

moderno, a nova submetralhadora SM modelo 02 do Laboratório de Projetos 

de Armamento Automático Ltda. certamente possui características 

interessantes, que a situam numa boa posição entre as demais armas de sua 

classe hoje no mercado. (Revista Tecnologia & Defesa - maio 1983, p. 14) 

Chama atenção a explícita menção aos aspectos de design e de ergonomia da arma, também 

levada a teste na Restinga da Marambaia. 
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Figura 645 - A foto evidencia as dimensões compactas da submetralhadora LAPA. Foto: Revista Tecnologia & 
Defesa, 1983. Coleção do autor. 

 

 

 

Conclusões 

A historiografia do design e particularmente a do design brasileiro, relutam em reconhecer 

os produtos originários da indústria bélica como relacionados à atividade do design 

industrial. A explícita e inquestionável existência de interfaces homem/máquina nesses 

produtos seria suficiente para justificar a presença de designers no projeto destes 

equipamentos. José Carlos Bornancini, um dos mais importantes designers brasileiros, 

realizou inúmeros projetos de armas leves para a Taurus. Em 2010 era testado o fuzil Imbel 

IA-2, cujo design foi em parte desenvolvido na divisão de desenho industrial do Instituto 

Nacional de Tecnologia. Esses exemplos comprovam que a exclusão dos armamentos da 

bibliografia sobre design é motivada exclusivamente por ideologia. O conjunto de verbetes 

presentes nesta seção demonstra uma razoável diversidade nesse segmento da indústria, 

mas percebe-se que, enquanto os ramos navais e aeronáuticos chegaram a produzir 

equipamentos bélicos em escala industrial (destacando-se as atividades do Arsenal de 

Marinha), o mesmo não chegou a acontecer com os blindados e armas leves projetados no 

Rio de Janeiro. Chama atenção o número de protótipos abandonados mesmo depois de 

testados com sucesso pelo exército brasileiro, a indicar que seu abandono deveu-se mais a 

razões políticas e econômicas do que a falhas em seu design. 
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4.1.12. Construção civil 

Esta seção foi em grande parte construída com informações disponíveis no website da 

Fabrimar. A documentação dos projetos do escritório Verschleisser/Visconti foi obtida a 

partir de depoimentos feitos ao autor, assim como o designer José Ripper relatou ao autor 

as atividades do LILD. 

4.1.12.1. componentes 

1975 

– Roberto Verschleisser e Leonardo Visconti, com a colaboração de Pedro Speranza, 

projetam um sistema de caixa de descarga embutida para a Montana. Este projeto envolveu 

não só o design da carenagem, como também o mecanismo de funcionamento. A empresa 

estava especialmente preocupada com o problema do vandalismo e os designers criaram 

então um engenhoso sistema que dispensava a utilização de parafusos externos. O produto 

também era vendido acompanhado de um gabarito de instalação, que permitia um encaixe 

perfeito na parede, uma solução muito comum hoje em dia, mas certamente inovadora para 

a época. Para a mesma empresa, Roberto Verschleisser e Leonardo Visconti também 

projetaram uma caixa de descarga externa, fabricada em plástico soprado. 

       

Figura 646 - Perspectiva explodida do mecanismo de acionamento da válvula. Foto: Acervo de Leonardo 
Visconti. Figura 647 - Vista do conjunto montado. Foto: acervo Roberto Verschleisser. 
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Figuras 648 e 649 - Caixa de descarga externa. Fotos: Acervo de Leonardo Visconti. 

 

4.1.12.2 metais sanitários 

1962 

– É fundada a Fábrica Martins, que viria a ser conhecida como Fabrimar, uma das mais 

importantes fabricantes de metais sanitários do Brasil. Inicialmente, a empresa produzia 

válvulas e botijões. 

1972 

– A Fabrimar lança suas primeiras linhas de metais sanitários cromados: “Vesper”, “Sirius” e 

“Aquarius”. Na mesma ocasião, a empresa apresentava no mercado um chuveiro com fluxo 

regulável. É interessante perceber que o discurso publicitário do produto já menciona o 

design a o afirmar “Mas não foi só para exibir sua beleza que publicamos seu retrato nesta 

página de revista” (Livro do ano Casa & Jardim, 1972). Do ponto de vista tecnológico, chama 

atenção o fato de os produtos da Fabrimar serem forjados, proporcionando maior 

resistência e durabilidade. 
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Figura 650 - Material publicitário da Fabrimar apresentando suas linhas de metais sanitários. O modelo Sirius 
tem um design extremamente limpo e despojado. Foto: Livro do Ano de Casa & Jardim, 1972.   

  

Figura 651 - Pode-se constatar que o chuveiro Fabrimar apresentava um design limpo e despojado, 
contrastando com produtos similares ainda dotados de um design francamente antiquado. Foto: Revista 
Manchete, 1972. 

 

1974 

– A Fabrimar amplia sua linha de metais sanitários ao desenvolver a linha “Pratika”, 

especialmente concebida para o uso em cozinhas. Essa linha de produtos destacava-se pelo 

acionamento por meio de alavancas, melhorando assim os aspectos de usabilidade do 

produto. 
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Figura 652 - Linha Pratika da Fabrimar. O acionamento por alavancas permitia que as torneiras pudessem ser 
acionadas mesmo estando com as mãos ocupadas. Foto: 
http://www.fabrimar.com.br/imagens/empresa/Fotos_Historico/70/dec70_02.jpg. 

 

1977 

– A Fabrimar apresenta a ducha higiênica Aquajet, destinada a substituir o bidê. Com a 

tendência de diminuição da área dos apartamentos, a remoção do bidê apresentava-se 

como uma alternativa para aumentar a área disponível dos banheiros, contribuindo assim 

para o uso crescente de equipamentos como este. 

   

Figura 653 - Ducha Aquajet da Fabrimar. Foto: 
http://www.fabrimar.com.br/imagens/empresa/Fotos_Historico/70/dec70_04.jpg. 

 

1980  

– A Fabrimar coloca no mercado a Aquamagic, a primeira torneira eletrônica acionada por 

fotocélula fabricada no Brasil. Esse tipo de produto era especialmente adequado para o uso 
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em banheiros públicos, contribuindo para evitar o desperdício de água. No mesmo ano a 

empresa lança o chuveiro “Relax”, dotado de dispositivo regulador do jato d’água. 

 

Figura 654 - Torneira eletrônica Aquamagic. Material de divulgação da Fabrimar. 
Foto:http://www.fabrimar.com.br/imagens/empresa/Fotos_Historico/80/dec80_02.jpg. 

   

Figura 655 - Chuveiro Relax com jato regulável. Foto: 
http://www.fabrimar.com.br/imagens/empresa/Fotos_Historico/80/dec80_03.jpg. 

 

1981 

– A Fabrimar lança uma das mais bem-sucedidas e populares (em termos de longevidade e 

vendas) linhas de metais sanitários, a “Digital Line”, dotada de um sistema aperfeiçoado de 

instalação, ideal para locais apertados e de difícil acesso. 

  

Figura 656 - Material de divulgação da Fabrimar para a linha Digital Line. Foto: 
http://www.fabrimar.com.br/imagens/empresa/Fotos_Historico/80/dec80_04.jpg. 

http://www.fabrimar.com.br/imagens/empresa/Fotos_Historico/80/dec80_02.jpg
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1990 

– A Fabrimar inicia a fabricação de componentes (linhas Sirius, Vesper e Cosmos) utilizando 

plásticos de engenharia. O emprego de matérias-primas termoplásticas permitia a confecção 

das peças em uma vasta gama de cores e também tornava as peças mais resistentes aos 

efeitos da corrosão causada pela proximidade com o mar. 

1993 

– A Fabrimar apresenta as linhas Oggi e Domani, disponíveis numa variedade de cores. 

Fabricadas em termoplástico de engenharia, resistente à corrosão e altas temperaturas, 

dispensavam o uso de ferramentas para sua instalação, a ligação com o bico era feita através 

de encaixes de pressão e com os registros laterais por meio de luvas telescópicas 

rosqueadas, que preveniam variações entre as furações da bancada. Chama atenção a 

preocupação da Fabrimar com um aspecto do design muitas vezes negligenciado: a 

facilidade de instalação e manutenção dos equipamentos. A linha “Domani” recebeu uma 

importante premiação (ver seção 4.3.2.). Na mesma época, a empresa apresentava a válvula 

de descarga “Flux”, disponível em várias cores e também premiada (ver seção 4.3.2.). 

 

Figura 657 - Material de divulgação da linha Oggi e do sistema Baseclic de montagem.Foto: 
http://www.fabrimar.com.br/imagens/empresa/Fotos_Historico/90/dec90_04.jpg. 

        

Figura 658 - Da esquerda para a direita: a linha Domani foi projetada por Janet Alexandra Robinson. Foto: 
Revista Design e interiores, janeiro/fevereiro 1994. Figura 659 - A válvula Flux. Foto: 
http://www.fabrimar.com.br/imagens/empresa/Fotos_Historico/90/dec90_06.jpg. 

http://www.fabrimar.com.br/imagens/empresa/Fotos_Historico/90/dec90_04.jpg
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4.2.12.3. pré-fabricação 

1960 

– Sérgio Rodrigues desenvolve um sistema modular para a construção de casas pré-

fabricadas. O projeto de Sérgio Rodrigues é um interessante exemplo da interação entre o 

design e a arquitetura. Ele teve início em 1959 e um protótipo foi exposto no MAM, a 

convite de sua diretoria (ver seção 4.4.1). Na ocasião, o projeto foi apresentado ao 

presidente da República, Juscelino Kubitschek. Conhecido como sistema SR2, ele deu origem 

a mais de duzentas unidades, montadas entre os anos de 1960 e 1965. O sistema assim era 

descrito em trechos de seu texto de divulgação: 

O sistema SR2 consiste na elaboração de projetos arquitetônicos e técnicas 

de usinagem e montagem, baseando-se na criação de espaços a partir de 

uma estrutura independente, de componentes industrializados em madeira 

maciça e painéis de vedação especiais. Sua planta baixa desenvolve-se a 

partir de uma malha ortogonal em módulos de 1,20 X 1,20 m. A possibilidade 

de expansão tanto horizontal como vertical, assim como o acréscimo de uma 

série de outros elementos arquitetônicos com as mesmas características 

industriais (varandas, terraços, balcões, pérgolas, muxarabis ou mesmo 

qualquer efeito decorativo), permite a clientes e arquitetos usuários a 

individualização de seus projetos, o que é difícil em outros métodos 

construtivos tradicionais de casas pré-fabricadas. Cada casa é um novo 

projeto. Dez casas com o mesmo programa podem ter aspecto bem 

diferenciado. (CALS, 2000, p. 163) 

  

Figura 660 - Imagem do protótipo da casa pré-fabricada, quando de sua exposição no MAM. Publicada na 
revista Módulo 23, 1961. Coleção do autor. 



422 

1977 

– A Santa Matilde desenvolve um sistema de acampamento portátil, de estrutura modular, 

empregando componentes de fibra de vidro (estrado e painéis). O projeto é de autoria de 

Roberto Verschleisser, Leonardo Visconti e José Luís Mendes Ripper. 

        

        

Figuras 661 a 664 - Este conjunto de desenhos mostra a sequência de montagem do acampamento modular. 
Fotos: acervo Roberto Verschleisser. 

 

1986 

– É implantado na PUC-Rio o Laboratório e Oficina de Treinamento e Desenvolvimento de 

Protótipos (LOTDP), coordenado pelos professores José Luiz Ripper e Ana Branco. Esse 

laboratório dedicou-se à pesquisa e investigação na área de tecnologias apropriadas. Ao 

longo de quase duas décadas de trabalho, desenvolveu uma série de técnicas e produtos 

especialmente concebidos tendo em mente a realidade socioeconômica e o estágio de 

desenvolvimento material de vastos setores do Brasil, ainda não plenamente alcançados 

pela industrialização. Dentre as linhas de pesquisa desenvolvidas no LOTDP, destaca-se a 

utilização do bambu como matéria- prima construtiva de estruturas e implementos dos mais 

diversos tipos. Particularmente interessante é a fusão dos princípios físico-construtivos 

defendidos por Buckminster Fuller, com uma visão ecológica do design. A seleção de 

projetos apresentada a seguir representa apenas uma pequena parcela da enorme produção 
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do laboratório, hoje conhecido pela sigla LILD (Laboratório de Investigação em Living 

Design). Nas palavras de José Luis Ripper em depoimento ao autor: “Os projetos não devem 

ser vistos como idéias isoladas e sim elementos constituintes de um sistema integrado de 

técnicas e tecnologias, das quais podem ser geradas múltiplas aplicações na área do design”. 

Cabe comentar que o modelo de investigação praticado pelo LILD também se inspirava nas 

propostas de Victor Papanek (ver seção 4.3.3.) associadas ao conceito de “tecnologias 

alternativas”. 

 

Figura 665 - Barraca de feira, design de Mário Seixas. Foto: LILD. 

     

Figuras 666 e 667 - Da esquerda para a direita: modelo físico de estrutura tensegrity. Detalhe de junta de 
amarração de estrutura tensegrity. Fotos: LILD. 

      

Figuras 668 e 669 - Da esquerda para a direita: Montagem da estrutura de uma capela construída em bambu, 
barro e sapê (Andrelândia MG). Projeto de José Luis Ripper e Marcelo Fonseca e Silva (ex-aluno da PUC-Rio); a 
capela terminada. Este projeto é representativo da interação entre áreas limítrofes do desenho industrial e da 
arquitetura. Fotos: LILD. 
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4.1.12.4 design de ambientação 

1917 

– Alberto Santos Dumont constrói uma casa em Petrópolis, a qual denomina A encantada. O 

célebre inventor introduz uma série de ideias curiosas no projeto de sua residência. A escada 

externa foi configurada de modo a forçar o usuário a iniciar a subida usando exclusivamente 

o pé direito. Ao descer inverte-se a posição, ficando a pessoa obrigada a usar o pé esquerdo. 

Na sala de estar encontra-se um móvel de dupla função, um misto de estante e mesa. Com 

exceção das cadeiras, todos os móveis são fixos. No banheiro existe um chuveiro cujo 

aquecedor é operado a base de álcool. No terraço, existe um observatório astronômico. Esse 

projeto parece reproduzir as ideias de Le Corbusier, ao visualizar a casa como uma “máquina 

de morar”.  

  

Figura 670 - Maquete da Encantada realizada pela Divisão de Desenho Industrial do INT. Foto: INT. 

 

1940 

– Lúcio Costa realiza o projeto de ambientação interna do Park Hotel, em Nova Friburgo. 

Desse projeto faz parte um conjunto de móveis, incluindo a espreguiçadeira vista na foto. 

Em 1985, o Park Hotel foi declarado parte integrante do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, sendo reconhecido como um marco da introdução da arquitetura moderna no 

Brasil. 
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Figura 671 - Espreguiçadeira do Park Hotel. Foto: Catálogo Park – Hotel Friburgo. 

 

1977  

– Roberto Verschleisser e Leonardo Visconti, juntamente com Pedro Speranza e João 

Nascimento, criam o projeto de design de interiores do Shopping Boa Viagem em Recife. 

Dentre os muitos componentes do projeto, destacam-se as luminárias do teto, em chapa de 

alumínio, as cestas coletoras de lixo, em fibra de vidro, bancos, floreiras, cinzeiros e um 

grande vitral (10mX20m). 

    

Figuras 672 e 673 - Da esquerda para a direita: perspectiva da escadaria, ao fundo, no teto pode-se ver o vitral 
de grandes dimensões. Vista do conjunto de luminárias do teto. Fotos: acervo Roberto Verschleisser. 

 

 

 

Conclusões 

O segmento dos materiais de acabamento para a indústria da construção civil começou a 

ganhar visibilidade a partir das grandes exposições sobre o design brasileiro realizadas em 

São Paulo na década de 1980. Em tempos mais recentes, a instituição de premiações de 

design especificamente voltadas para produtos concebidos e fabricados no estado do Rio de 
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Janeiro acabou por reconhecer o esforço da Fabrimar, uma empresa cuja atuação chegou a 

incluir produtos para a irrigação entre suas atividades. Mais do que as qualidades estéticas, 

os produtos Fabrimar destacavam-se pela preocupação em aperfeiçoar as operações de 

instalação e manutenção de suas linhas de produtos, privilegiando assim os aspectos 

ergonômicos do projeto, muitas vezes negligenciados em produtos que tendem a 

sobrevalorizar os valores estéticos em detrimento da usabilidade. As atividades do LILD 

descritas nesta seção complementam o conteúdo de outras seções e explicitam o modelo de 

investigação e pesquisa empreendido por esse laboratório da PUC-Rio, em grande parte 

derivado do conceito das tecnologias apropriadas (ou alternativas) e que acabou por se 

tornar um dos elementos a determinar o perfil pedagógico do curso de desenho industrial 

da referida universidade. 
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4.1.13. Outros 

Nesta seção foram incluídos produtos e projetos representativos de diversas categorias, 

incluindo artigos esportivos, artigos de papelaria e material de escrita e acessórios 

automotivos. A seção foi criada de modo a não excluir da pesquisa categorias de produtos 

cujo baixo número de ocorrências encontradas não justificaria a criação de seções 

específicas. O material levantado teve como origem periódicos especializados, publicações 

institucionais e informações disponíveis na internet. 

1949 

– Chega ao Brasil o italiano Américo Santarelli. Ele viria a ser o fundador da Cobra Sub, o 

primeiro fabricante brasileiro de artigos para a pesca submarina. 

1954 

– O imigrante alemão Paul Buschle, juntamente com Reynaldo Bluhm, Adolfo Nickele e 

Walter Aquino fundam a Cia. de Canetas Compactor, a primeira fabricante de canetas do 

Brasil, situada em Nova Iguaçu. A fábrica começou a funcionar em 1955, com maquinário 

importado da Alemanha e montando canetas projetadas na Compactor alemã. 

1964 

– A Cobra Sub inicia a fabricação de equipamentos de mergulho e caça submarina. De 

acordo com o site da empresa (www.cobrasub.com.br), 

Em meados da década de 60, no Brasil, a fabricação de artigos esportivos 

dirigidos ao mar era praticamente inexistente, em estágio pré-industrial. Os 

poucos e dedicados aficionados do mar dependiam de trabalhosas e sinuosas 

operações de importação para a obtenção de sua cobiçada aparelhagem de 

mergulho. 

A empresa rapidamente tornou-se líder desse segmento de mercado, tanto no Brasil quanto 

na América Latina. 

 

 

http://www.cobrasub.com.br/
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1968 

– De acordo com GUTENBERG (1989, p.47) o coronel José Freire Parreiras Horta foi o 

introdutor das pranchas de surfe fabricadas a partir de blocos de espuma de poliuretano no 

Brasil, utilizando tecnologia norte-americana originalmente desenvolvida por Gordon Clark. 

Durante a década de 1950, os surfistas cariocas fabricavam suas pranchas artesanalmente 

usando compensado naval. O coronel Parreiras montou nos fundos de sua casa a São 

Conrado Plásticos Ltda., empresa que deteve o monopólio na fabricação de blocos de 

poliuretano por cinco anos. 

 

Figura 674 - Esta prancha fabricada pela São Conrado Surfboards apresenta o bico arredondado, semelhante ao 
dos antigos “pranchões” de madeira. Foto: GUTEMBERG, 1989. 

 

1972 

– Dieter Buschle, filho do fundador da Compactor vem para o Brasil e assume o posto de 

diretor técnico da empresa. A partir deste momento, ele projeta novos modelos de canetas. 

– No início da década de 1970, a Cobra Sub já produzia uma vasta gama de produtos 

destinados ao mergulho e à pesca submarina, incluindo trajes de neoprene, máscaras de 

mergulho, nadadeiras, facas e arpões. A exceção ficava por conta dos aparelhos de 

respiração autônoma (conhecidos como aqualungs), que ainda eram importados. 
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Figura 675 - Com exceção do aqualung, todos os produtos presentes na imagem foram projetados pela Cobra 
Sub. Foto: Revista Quatro Rodas, 1972. 

 

1973 

– De acordo com a revista Quatro Rodas edição Especial Mar (dezembro de 1973, p. 42), o 

Rio de Janeiro dispunha de apenas uma indústria dedicada à fabricação de pranchas de 

surfe, situada no bairro da Taquara, em Jacarepaguá. Ela fabricava pranchas da marca Haiti, 

incluindo os modelos Hot Dog, Smi Gun, Swallow e Gun e sua produção alcançava quarenta 

pranchas por dia. De acordo com a revista, “Os outros fabricantes do Rio fazem suas 

pranchas em regime de artesanato e são em sua grande maioria entusiastas do surf”. A 

reportagem de Quatro Rodas parece ignorar a existência da São Conrado Surfboards. 

1977 

– O Grupo de Desenho Industrial da STI desenvolve o projeto do chamado “Pacote Paraná”, 

a pedido do CTA. Esse projeto consistia de uma carenagem para acomodar o conjunto 

formado por uma turbina movida a álcool e um gerador. Tratava-se de um conjunto gerador 

de eletricidade para ser utilizado em locais não conectados a rede elétrica. O projeto era 

composto por um chassi, duas tampas frontais, nove tampas moduladas e uma unidade de 

componentes eletrônicos. 
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Figura 676 - Percebe-se que o Grupo de Desenho Industrial da FTI adotou uma solução extremamente simples, 
constituída de painéis de chapa dobrada. Foto: Publicação Grupo de Desenho Industrial, 1979. Coleção do 
autor. 

 

– O Grupo de Desenho Industrial desenvolve o projeto de um sacarímetro, um equipamento 

ótico-eletrônico destinado a determinar a concentração de açúcar em amostras. O projeto 

surgiu a partir de um convênio estabelecido entre o INT/MIC e o departamento de Física 

Quântica do Instituto de Física da Unicamp. De acordo com a publicação Grupo de Desenho 

Industrial (1979), 

O projeto do sacarímetro pôde comprovar a possibilidade da integração do 

desenho industrial na pesquisa científica, desenvolvendo o projeto de 

produto original e tecnologicamente adaptado à produção.  

     

Figuras 677 e 678 - Mais uma vez a solução formal adotada pelo GDI foi extremamente simples. Este projeto e 
o que o precede foram as primeiras realizações da equipe de design da FTI. Foto: Publicação Grupo de Desenho 
Industrial, 1979. Coleção do autor. Protótipo do sacarímetro. Foto: Revista Modulo 12 – 13, Departamento de 
diseño industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, 1983.  

 

1978 

– O GDI da FTI, a convite do Centro Tecnológico do Couro, Calçados e Afins (RS), desenvolveu 

o projeto de um flexômetro, um equipamento destinado a testar o comportamento do 

couro em baixas temperaturas. O projeto envolveu requisitos especiais quanto à 

temperatura de operação (- 46°) e facilidade de visualização das amostras testadas. 
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Figura 679 - A ilustração demonstra que o GDI procurou manter uma unidade formal nos três projetos 
desenvolvidos em 1977/78, mesmo se tratando de produtos de natureza completamente diversa e clientes 
diferentes. Foto: Publicação Grupo de Desenho Industrial, 1979. Coleção do autor. 

 

– Dieter Buschle projeta a caneta Super Status. Seu design era extremamente semelhante ao 

da caneta Cross norte-americana, porém o custo era menor. O designer desenvolveu e 

patenteou um sistema de acionamento que utilizava apenas três peças plásticas enquanto 

os modelos concorrentes usavam até dezesseis peças de metal. 

 

Figura 680 - Caneta Compactor Super Status. Foto: Compactor, 2004. 

 

1979 

– A COPPE/UFRJ, em conjunto com a Fundação de Tecnologia Industrial, desenvolve um 

sistema de antropômetros (instrumentos utilizados para a medição de variáveis 

antropométricas). Eles seriam utilizados no levantamento antropométrico realizado em 1979 

(ver seção 4.3.5).  

1983 

 – A Procar, tradicional fabricante de bancos reclináveis para automóveis situada no 

município de São João de Meriti, comemorava seu trigésimo aniversário publicando um 

anúncio em que um par de bancos reclináveis é montado sobre o dorso de um elefante. 

Embora o excesso de vincos presentes no material de forração possa sugerir um 
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acabamento desleixado, na verdade tratava-se de uma tendência de design presente na 

época.  

   

Figura 681 - Detalhe de material publicitário da Procar. Foto: Revista Motor 3, 1983. Coleção do autor. 

 

– O conceito de “customização” de veículos não é novo. Desde muito tempo estavam 

presentes indústrias que produziam kits, geralmente fabricados em fibra de vidro, 

destinados a modificar veículos padrão. No Rio de Janeiro, a Spoiler (ver seção 

4.1.10.1.1.2.3.) era uma destas empresas, responsável por um kit de transformação 

destinado ao Maverick produzido pela Ford do Brasil. Ao final das modificações, o carro 

recebia um capô de abertura similar aquele do Jaguar XKE e sua aparência era radicalmente 

modificada. O anúncio aqui reproduzido informava que os responsáveis pelo projeto eram 

Vander Homero e Vitor Tibério. 

   

Figura 682 - Material publicitário da Spoiler – Peças esportivas fiberglass (situada em Vicente de Carvalho RJ). 
Após a transformação o Maverick resultava quase irreconhecível. Foto: Revista Motor 3, nº 32, fevereiro de 
1983. Coleção do autor. 
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― Inúmeras empresas dedicaram-se à fabricação de coberturas de fibra de vidro para 

instalação em veículos de caçamba aberta (picapes). No Rio de Janeiro, a “Coberturas 

Removíveis América” comercializava uma versão dotada de janelas móveis e tampa 

basculante cuja publicidade afirmava possuir “design bonito e aerodinâmica projetada para 

maior economia de combustível”. Essa última afirmativa deve ser vista com reservas, pois só 

poderia ser comprovada em testes realizados em túnel de vento, um tipo de instalação não 

disponível a empresas de pequeno porte.  

 

Figura 683 - A multiplicidade de arestas, planos superpostos e cantos vivos representam a antítese das formas 
aerodinâmicas eficientes. Foto: Revista Quatro Rodas, 1983. Coleção do autor. 

 

1984 

― Dando continuidade ao processo iniciado em 1979, A DVDI do INT desenvolveu um 

conjunto de equipamentos destinados a levantamentos antropométricos. Esses 

equipamentos foram utilizados na pesquisa antropométrica da população economicamente 

ativa do Rio de Janeiro (ver seção 4.3.5). Este projeto estendeu-se até o ano de 1987. 

  

Figura 684 - Pedímetro utilizado no levantamento antropométrico de 1985/86. Foto: Catálogo 30 anos da 
Divisão de Desenho Industrial 1975/2005. 
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― A Compactor cria a esferográfica 0.7, classificada pela empresa como “[...] aquela que 

melhor representa a evolução de um segmento de canetas no país [...]”. O comentário 

parece se referir ao processo de transição vivenciado pela Compactor, quando da passagem 

das canetas tinteiro, fabricadas por usinagem, para as canetas esferográficas fabricadas em 

plástico injetado. 

  

Figura 685 - A esferográfica Compactor 0.7. Foto: Compactor, 2004. 

 

1990 

– O escritório Tátil Design (Fred Gelli e Joana Angert) desenvolve um conjunto de utensílios 

para escritório fabricados em cartão de alta gramatura. O sistema incluía peças como um 

porta-canetas (Esfera) e um fichário para cartões de visita (Arco). Recebeu uma importante 

premiação (ver seção 4.3.2.). 

 

Figura 686 - O porta-canetas Esfera e o fichário Arcos eram fabricados pelo próprio escritório. Foto: Mosley, 
2004. 

 

1992 

– Elio Grossman desenvolve o relógio Ponte. Seu design reflete a crescente presença de 

manifestações pós-modernas no design brasileiro. Cabe comentar que, embora muitas 
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empresas e profissionais brasileiros nunca tivessem compreendido e incorporado por 

completo os valores do design modernista, ainda assim a vertente pós-moderna, com suas 

graves contradições, encontrou terreno fértil para se manifestar nos anos 1990. Pode-se 

argumentar também que no início da década de 1990 o próprio design pós-moderno já não 

seria mais novidade e a pura transferência do discurso para o Brasil, dissociada dos 

condicionantes que lhe deram origem na Europa, soava mais como puro modismo. 

  

Figura 687 – relógio Ponte. Foto: acervo Elio Grossman. 

 

– O escritório Axis Design desenvolve o projeto de um balcão móvel para a venda de 

cachorro-quente. O projeto foi desenvolvido por Celso Santos, Romy Hayashi e Dirk Peter. 

1995 

– A designer e ergonomista Venétia Santos (ver seção 4.3.5.) e a arquiteta Liane Flemming 

desenvolveram um conjunto de manequins antropométricos informatizados utilizando 

padrões da população brasileira. Esses manequins poderiam ser aplicados no 

desenvolvimento de ambientes e estações de trabalho, para realizar estudos de visualização 

em cinemas e auditórios, interiores de veículos e outras aplicações. Cabe comentar que 

desta forma pretendia-se suprir uma lacuna nos estudos antropométricos desenvolvidos no 

Brasil que, até então, dependiam de manequins baseados em medidas antropométricas 

europeias e americanas. 
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1999 

– O escritório de Guto Indio da Costa dedica-se quase que exclusivamente ao projeto de 

produtos, embora também desenvolva projetos gráficos de embalagens se solicitado por 

seus clientes. Ao longo de mais de uma década de atuação, os produtos projetados pelo 

escritório conquistaram inúmeras premiações nacionais e internacionais (ver seção 4.3.2.). 

Chama atenção a diversidade de produtos desenvolvidos neste período, incluindo desde 

sofisticados equipamentos urbanos até simples instrumentos de escrita, como a caneta Surf, 

para a Compactor (projeto de Guto Indio da Costa, Martin Birtel e Elena Golebiowski). 

  

Figura 688 - A linguagem formal da caneta Surf remete ao design do computador Imac, projetado por Jonathan 
Ive, em 1998, como pode ser percebido no uso de peças plásticas coloridas e transparentes. Foto: Grunow, 
2008. 

 

– O escritório HOK Design e inovação (Célio Teodorico, Claudia Habib e Federico Hess) 

projeta o primeiro equipamento automático para a venda de CDs desenvolvido no Brasil. A 

máscara de plástico reforçado incorporava formas orgânicas, estabelecendo um contraste 

marcante com as linhas geométricas do gabinete de chapa metálica. 
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Figura 689 - O painel frontal de resina plástica reforçada ocultava o gabinete metálico. Foto: catálogo Brasil faz 
Design, 2000.  

 

2000 

– Guto Indio da Costa também desenvolveu projetos para o tradicional fabricante de artigos 

náuticos Cobra Sub. Para a empresa foi projetado o arpão Arbalete. 

  

Figura 690 - O projeto do arpão Arbalete envolveu a resolução de aspectos ligados à ergonomia e usabilidade 
do produto, especialmente no que se refere ao design da pega. Foto: Grunow, 2008.  

 

– Hans Donner cria um relógio de pulso em comemoração aos 500 anos do descobrimento 

do Brasil. O design do mostrador reproduzia a mesma solução empregada pelo designer nos 
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relógios torre instalados em diversos pontos do Brasil para acompanhar a contagem 

regressiva para o dia 22 de abril de 2000. Essa foi uma das incursões do designer gráfico no 

campo do desenho de produtos. 

  

Figura 691 – Relógio de Hans Donner. Coleção do autor. Foto do autor. 

 

 

 

Conclusões 

Como a comprovar a tendência do design carioca a identificar nichos de atuação voltados 

para atividades ligadas ao lazer, esta seção apresenta uma pequena seleção de produtos 

voltados para a pesca submarina, em sua grande maioria originários da Cobrasub. Deve-se 

ter em mente que a empresa foi fundada por um imigrante e que o design desses produtos 

certamente foi influenciado por produtos similares disponíveis fora do Brasil. Essa linha de 

desenvolvimento também pôde ser identificada nos produtos originários da Compactor, 

outra empresa fundada por imigrantes alemães cujo design intencionalmente procurava 

replicar tendências internacionais. Curiosamente, as duas empresas recorreram ao designer 

carioca Guto Indio da Costa quando decidiram criar produtos mais em sintonia com 

tendências contemporâneas de design. 
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4.2. Atividades de ensino e pesquisa 

Esta seção foi construída a partir de uma grande variedade de fontes. O arquivo histórico do 

MAM-RJ forneceu documentos que permitiram descrever o processo de criação da Escola 

Técnica de Criação. Essa narrativa foi complementada com informações presentes na 

bibliografia especializada, especialmente o livro Esdi – biografia de uma ideia, também 

utilizado como referência para descrever o processo de implantação da escola carioca. O 

autor colheu depoimentos de professores diretamente ligados à criação e ex-chefes de 

departamento da Escola de Belas Artes da UFRJ, da PUC-Rio, da Faculdade Silva e Souza, da 

UNIVERCIDADE e do curso de design de produto da Universidade Estácio de Sá para 

reconstruir o processo de criação destes cursos. As atividades didáticas ligadas à ergonomia 

foram obtidas na internet. 

 

1915 

– A Revista Fom Fom documentou as atividades do Liceu de Artes e Ofícios e sua mudança 

para o prédio da Avenida Rio Branco. Dignos de menção são os cursos de confecção de flores 

artificiais e desenho de ornatos, destinados ao público feminino. 

       

Figuras 692 e 693 – Atividades educativas no Liceu de Artes e Ofícios. Fotos: Revista Fom Fom 1915. Coleção do 
autor. 
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1933  

– Por iniciativa de Eliseu Visconti, é criado o curso de Arte Decorativa (nos mesmos moldes 

do curso de Eugène Grasset), parte integrante da escola Politécnica do Rio de Janeiro. O 

curso durava três anos e visava a formar artistas, decoradores, professores em ensino técnico 

profissional e operários-artistas. Eliseu Visconti descrevia os propósitos desse curso da 

seguinte maneira: 

Sob o ponto de vista artístico-industrial, seu ensino é uma fonte para as 

pessoas que estudam as Belas-Artes e para aqueles que se destinam a seguir 

uma profissão em que o Desenho é o principal elemento. Sob o ponto de 

vista do professorado, ele instrui e propõe-se pelo capto de suas 

modalidades e exercícios pedagógicos, a formar professores de desenho em 

artes aplicadas e decorativas. (Irma Arestizabal, Catálogo Eliseu Visconti e a 

Arte Decorativa, p. 32) 

Mais uma vez a figura de Eliseu Visconti, professor da disciplina Artes decorativas, 

destacava-se como um importante pioneiro do design brasileiro, dessa feita no campo do 

ensino (ver seção 4.0.1.). 

  

Figura 694 - Eliseu Visconti (ao centro, na primeira fila) cercado pelos alunos do curso de Arte Decorativa. Foto: 
Catálogo Eliseu Visconti e a Arte Decorativa. 
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1935  

– É criada a Universidade do Distrito Federal. A UDF era formada pelos institutos de Ciência, 

Filosofia e Letras e Artes, Educação, Economia e Direito. O Instituto de Artes oferecia os 

cursos de arquitetura, urbanismo e paisagismo, pintura mural e escultura monumental. 

Entre os aspectos pioneiros do projeto pedagógico do Instituto de Artes, estava o ensino 

artístico voltado para as artes industriais, incluindo o projeto de decoração de interiores. 

Com o advento do Estado Novo, em 1937, a escola é fechada pelo governo, classificada 

como um antro de comunistas. Cabe comentar que quatro anos antes, em abril de 1933, os 

nazistas haviam fechado a Bauhaus alegando motivos semelhantes.  

1939  

– A Escola Técnica do Exército (posteriormente transformada no Instituto Militar de 

Engenharia) abria o primeiro curso de engenharia aeronáutica do país, uma iniciativa que ia 

ao encontro da tradição carioca de fabricação de aeronaves.  

1950  

– É criado o Instituto Municipal de Belas-Artes, destinado ao ensino das artes e suas 

aplicações técnicas e industriais. Estavam previstos cursos de pintura, escultura, gravura de 

medalhas e pedras preciosas, artes de prensa, história da arte, elementos de arquitetura, 

artes decorativas e desenho. Em 1963 o IBA foi instalado no Parque Lage (palacete onde 

residiu Henrique Lage) e, após 1975, passou a se chamar de Escola de Artes Visuais. 

1951 

– Criado o Clube dos Decoradores do Rio de Janeiro. Seu objetivo era reunir pessoas 

interessadas no estudo da arte aplicada à decoração. O Clube oferecia cursos sobre estilos, 

adornos, desenho técnico, projetos, história da arte e artesanato. 

1953 

– No Memorial Descritivo do projeto do pavilhão de exposições do MAM (projeto do 

arquiteto Affonso Eduardo Reidy), já se faz menção à Escola Técnica de Criação. O MAM 

elaborou um folheto intitulado “O MAM e o projeto moderno de Affonso Eduardo Reidy” do 

qual se reproduz trecho do referido memorial: 
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Ainda no pavimento térreo do mesmo corpo, funcionará a Escola Técnica de 

Criação. Suas instalações compreendem, além de locais destinados aos 

serviços administrativos, salas de aulas e ateliês diversos, laboratório 

fotográfico, clicheria, encadernação, cantina para estudantes, etc. 

1956 

– De acordo com o Professor Pedro Luiz Pereira de Souza (1996, p.3), “*...] as idéias de uma 

escola de design no Rio de Janeiro e a implantação da Hfg Ulm, Hochschule für Gestaltung-

Ulm, são quase contemporâneas”. No caso brasileiro, o MAM desempenharia um 

fundamental papel no processo que levaria à criação da Escola Superior de Desenho 

Industrial, um dos primeiros cursos regulares de design do Brasil e da América do Sul. Esse 

processo teve início com o encontro, em 1956, entre a então diretora-executiva do MAM, 

Niomar Moniz Sodré Bittencourt, e Max Bill (fundador e primeiro reitor da HfG Ulm), 

decisivo para a implementação da Escola Técnica de Criação, nome pelo qual seria conhecida 

a futura escola de design do MAM. Posteriormente, Tomás Maldonado (professor e reitor de 

Ulm, de 1964 a 1967) foi encarregado da elaboração da estrutura curricular da escola. 

Iniciou-se um conjunto de obras que visava a adaptar o bloco-escola ao projeto da Escola 

Técnica de Criação, mas o plano não teve continuidade. Nos arquivos do MAM existe um 

documento intrigante. Trata-se de um conjunto de folhas de papel almaço, manuscritas e 

numeradas. Infelizmente, o documento não é datado ou assinado. Seu conteúdo 

aparentemente detalha a organização curricular de um curso de design, semelhante ao 

programa inicial da HfG Ulm, inclusive com a instituição de um curso básico, precedendo as 

habilitações de comunicação e desenho industrial. Em uma das páginas são listadas 

designações possíveis para o curso, reproduzidas a seguir em sua grafia original. Chama 

atenção a grafia em maiúsculas e o sublinhado do primeiro título. A menção a um curso 

superior pode ser um indicativo de que este documento já faz parte do processo que levou à 

criação da Esdi. A estrutura desse curso era assim detalhada: 
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Figura 695 – A estrutura pedagógica previa três habilitações. Foto: Arquivo do MAM. 

 

Figura 696 – Detalhamento do curso fundamental. Foto: Arquivo do MAM. 

 

Figura 697 - Detalhamento do curso fundamental. Foto: Arquivo do MAM. 
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Figura 698 – Detalhamento das disciplinas. Foto: Arquivo do MAM. 

 

Figura 699 – Detalhamento das disciplinas. Foto: Arquivo do MAM. 

 

Figura 700 – Detalhamento das disciplinas. Foto: Arquivo do MAM. 
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Figura 701 – Detalhamento das disciplinas. Foto: Arquivo do MAM. 

 

Especialmente interessante é a menção ao projeto da colher à cidade (item 3), um lema que 

também permeava os corredores da HfG Ulm. A ideia de se criar um curso de design seria 

retomada nos anos 1960 e dela resultaria a criação da Escola Superior de Desenho Industrial. 

1958 

– Acontece a inauguração do bloco-escola do MAM, o pavilhão de exposições só seria 

concluído em 1967.  

– Chega ao Brasil Karl Heinz Bergmiller, ex-aluno da HfG Ulm e colaborador de Max Bill. 

Inicialmente radicado em São Paulo, trabalharia intensamente para a criação da Esdi. O 

alemão Karl Heinz Bergmiller é um importante personagem na história do design brasileiro, 

desempenhando um papel decisivo no processo de instalação e consolidação do design no 

Brasil. Formado pela HfG Ulm (Hochschule für Gestaltung – Escola Superior da Forma), foi 

colega dos brasileiros Alexandre Wollner (um ex-aluno do IAC-MASP) e Almir Mavignier na 

referida escola. Trabalhou com o artista plástico e designer suíço Max Bill (o primeiro diretor 

da Escola de Ulm). De posse de uma bolsa de estudos, desembarca no Brasil e prontamente 

se associou à equipe do Forminform, o pioneiro escritório de design brasileiro. Desenvolveu 

trabalhos profissionais para empresas como  D.F.Vasconcellos, Gelomatic, Ambiente e 

Escriba. Participou ativamente dos planos de criação da Escola Superior de Desenho 

Industrial (Esdi), tornando-se professor da mesma após o início de suas atividades, em 1963. 

Em 1960, participou com o arquiteto Joaquim Guedes e Ruben Martins, de um concurso de 
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design de mobiliário promovido pela loja Ambiente. Seu projeto de um sofá-cama de casal 

conquista o primeiro prêmio. Em 1968 assumiu a direção do IDI/Instituto de Desenho 

Industrial do MAM, na época com a missão específica de organizar a primeira Bienal 

Internacional de Desenho Industrial. Pode-se concluir então que Bergmiller atuou, 

decisivamente, nos três eixos de desenvolvimento do design nacional: prática profissional, 

ensino e divulgação. 

1959 

– A Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro cria o curso de 

Engenharia Naval. 

– A Escola Técnica de Criação, já mencionada no memorial descritivo do projeto da nova 

sede do MAM, concebida por Affonso Eduardo Reidy, é novamente mencionada em texto do 

próprio Reidy, publicado no Boletim Informativo do MAM (Nº 17, janeiro de 1959, não 

paginado): 

Ainda no pavimento térreo do mesmo corpo, funcionará a Escola Técnica de 

Criação. Suas instalações compreendem, além dos locais destinados aos 

serviços administrativos, salas de aula e ateliers diversos, laboratório 

fotográfico, tipografia, clicheria, encadernação, cantina para os estudantes, 

etc. No segundo pavimento deste corpo ficarão o restaurante e o terraço 

jardim, que se comunicará com a galeria de exposições. 

Na mesma publicação, encontra-se a reprodução de discurso proferido pelo professor Carlos 

Flexa Ribeiro, em setembro de 1958, durante seminário de estudos da UNESCO sobre a 

função educativa dos museus. Entre os temas abordados, encontra-se um trecho que 

detalha os propósitos da ETC: 

Desejo agora explicar de que modo pensamos ampliar o programa do museu, 

no que concerne à organização de uma escola, por intermédio da qual 

queremos estabelecer de uma maneira sistemática as condições capazes de 

favorecer a atividade criadora do homem moderno. No seu projeto, o Museu 

assumiu a responsabilidade de manter uma escola que terá uma tese cultural 

própria, e que se chamará “Escola Técnica de Criação”. Por que incluir no 
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programa deste museu uma escola? Em primeiro lugar, porque pensamos 

que no Brasil de hoje é urgente preparar um grupo de artistas de nível 

superior, digamos universitário, para encarregar-se da concepção de formas 

novas que serão utilizadas pela indústria nascente do país. É necessário ir ao 

encontro da indústria que há alguns anos se desenvolve no Brasil e que não 

pode progredir desamparada no plano artístico. Para isso é necessário formar 

equipes de homens capazes pelas suas qualidades imaginativas e pela 

preparação técnica, de criar formas novas que sejam socialmente eficazes e 

adaptadas às condições nas quais se desenvolve a vida hoje. 

A seguir, o discurso de Flexa Ribeiro detalha o projeto pedagógico da escola: 

É evidente que o programa dessa escola, subentende que se deverá 

abandonar de uma maneira radical a concepção de ensino artístico que se 

desenvolveu antigamente e a que se chama “As Belas-Artes”. Nele se 

renuncia a todo cotejo teórico de natureza acadêmica, que decorre dessa 

concepção e cuida-se de formular um novo programa educativo. Esse 

programa está, em síntese, contido na idéia da educação integral de 

indivíduos para realizar um trabalho inovador nos dois sentidos: no domínio 

das comunicações visuais entre os homens e no terreno do equipamento 

material da vida moderna. 

É curioso perceber certa contradição entre os dois trechos do discurso. Em sua primeira 

parte afirma-se a necessidade de contar com “artistas de nível superior”, enquanto na 

continuidade do discurso elimina-se qualquer conexão com as “Belas Artes”. A seguir, Flexa 

Ribeiro menciona um lema que também foi exaustivamente difundido pela Escola de Ulm: 

Poder-se-ia dizer: “desde o livro até a televisão” ou, como disse Walter 

Gropius, “desde a colher até a cidade” isto é, desde os instrumentos 

domésticos até a urbanização. 

O discurso é encerrado com o detalhamento da organização da escola e o detalhamento das 

disciplinas de seu currículo, podendo se estabelecer um paralelo com o currículo do IAC 

(Instituto de Arte Contemporânea – São Paulo), que a precedeu e o currículo da Esdi, que a 

sucedeu: 
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Essa escola cuja organização passo a descrever sumariamente para finalizar, 

terá dois departamentos: o departamento de comunicação visual, que terá 

ele mesmo duas seções: uma seção de comunicação visual e outra que se 

chamará seção de informação e edição. Esta mesma sala, onde nos 

encontramos nesse momento, destina-se especialmente às Artes Gráficas da 

Escola. Portanto, dois departamentos ― um departamento de Comunicação 

Visual, Informação e Edição e um outro departamento de Desenho Industrial 

e Construção. Os cursos terão uma duração de quatro anos. Um curso 

fundamental de dois anos é previsto para todos os alunos. A partir do 

terceiro ano, o aluno deverá escolher um dos dois departamentos de 

especialização. 

Os alunos deverão ter entre 18 e 28 anos. Os estudos serão pagos; prevê-se 

um serviço de bolsas de estudos para estudantes de reconhecidas aptidões. 

O curso fundamental tem por finalidade facilitar o primeiro contato com a 

concepção cultural e pedagógica da escola e preparar o aluno na teoria e na 

prática das disciplinas essenciais da Visão. É um curso intensivo de 

preparação intelectual e técnica que se desenvolverá em três seções. As duas 

primeiras incluirão um trabalho teórico, associado ao trabalho de atelier e a 

terceira um trabalho unicamente teórico. A iniciação visual efetuar-se-á pelo 

estudo de todos os elementos da linguagem plástica, no conjunto das 

relações de forma, espaço e cor. 

A análise do texto permite concluir tratar-se de uma proposta curricular mais detalhada do 

que aquela presente no IAC. É possível perceber que as especificidades de um currículo de 

uma escola voltada, exclusivamente para o design1, já se fazem presentes, talvez como 

consequência do input trazido por Tomás Maldonado e Otl Aicher. Em linhas gerais, a 

estrutura curricular já é muito semelhante àquela que seria implantada na Esdi: 

                                                           
1
 Curiosamente, o texto menciona um departamento de desenho industrial e construção, embora não fique 

claro se o modelo de construção citado seria o mesmo praticado pela escola de Ulm, a pré-fabricação a partir 

de componentes modulares e estandardizados. O texto “Ulm-Rio: questões de projeto” (disponível em 
www.anparq.org.br/congressos/index.php/ENANPARQ/.../67/219) de Ana Luiza Nobre defende a ideia de que 

a ausência de um departamento de construção industrializada na Esdi seria uma das evidências de que o 

modelo ulmiano não teria sido adotado em sua totalidade quando da formulação do projeto pedagógico da 

escola carioca. 

http://www.anparq.org.br/congressos/index.php/ENANPARQ/.../67/219
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De outro lado, será necessário desenvolver o espírito crítico pela obtenção de 

um grau básico de formação cultural de alta qualidade. A sociologia, a 

Morfologia, a História Cultural do Século Vinte, a História da Técnica, a 

Antropologia Cultural e a Semântica Visual, serão algumas das disciplinas 

teóricas. É preciso reconhecer que essa escola não poderá instalar-se sem a 

ajuda de bons professores. Pensamos contratar para certas matérias, 

professores estrangeiros, principalmente os técnicos. 

O ensino será ao mesmo tempo teórico e prático. A Escola poderá produzir e 

vender o que ela produzir. Manterá um contato estreito com o mercado de 

encomendas da produção, desde o cartaz de propaganda até os produtos 

industriais. 

 

As disciplinas teóricas mencionadas no texto mais uma vez colocam em evidência as 

conexões com a HfG Ulm. O currículo da escola alemã foi pioneiro na tentativa de 

proporcionar um caráter “científico” ao ensino do design, principalmente sob a direção de 

Tomás Maldonado. Em oposição ao projeto pedagógico da Bauhaus, fundamentado em 

premissas artísticas, ele propunha a transição para um modelo científico-operacional tendo 

como base uma metodologia objetivo experimental2. 

                                                           
2
 Ver o texto de Dagmar Rinker “Design de produtos não é arte – Contribuição de Tomás Maldonado à criação 

de um novo perfil profissional” no catálogo Modelos de Ulm, 2006, p.6. 
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Figura 702 – Esquema pedagógico da ETC. Foto: Souza, 1996. 

 

1962 

– O governo do Estado da Guanabara cria um grupo de trabalho encarregado de estabelecer 

e propor as bases para a criação de um curso de desenho industrial. Essa comissão era 

constituída por Wladimir Alves de Souza, diretor da Faculdade Nacional de Arquitetura da 

Universidade do Brasil, Maurício Roberto, presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil 

(IAB), e Lamartine Oberg, diretor do Instituto de Belas Artes. A comissão elaborou uma 

proposta de currículo para o curso, composto de um primeiro ano Fundamental, comum a 

todos os estudantes e dois anos subsequentes, compreendendo a especialização nas 

habilitações de programação visual e desenho de produto. Num documento enviado à 
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Assembleia Legislativa, (Apresentação do “currículo” à Assembléia Legislativa do estado da 

Guanabara (Estudo prévio), 1963), o então Governador da Guanabara, Carlos Lacerda, 

informa as disciplinas que faziam parte deste plano curricular: 

Metodologia Visual, desenho Técnico, Arte Tipográfica, Desenho a mão livre 

(croquis), Perspectiva, Metodologia, Sociologia, Teoria da Percepção, História 

da Cultura do Século XX, Teoria da Produção, Tecnologia, Pesquisas 

Operacionais, Teoria da Ciência, Fisiologia Aplicada, seminário da História do 

Desenho Industrial do Século XX, Sociologia da Sociedade Industrial e a 

Revolução Industrial, Mecânica, Direitos autorais e royalties, Semiótica, 

História da Arquitetura e História da Arquitetura de interiores e do Mobiliário 

a partir da Revolução Industrial. 

No mesmo documento, o Governador informa a chegada de Jay Doblin, designer norte-

americano que havia trabalhado com Raymond Loewy e diretor do Illinois Institute of 

Technology, em Chicago (1949-1959), justificando assim a presença do renomado designer 

no Rio: 

Espera-se, da vinda do Sr. Jay Doblin, uma ampla troca de idéias acerca da 

formulação do curso de modo a, desde o início, aproveitarmos a experiência 

já realizada no exterior a respeito de uma atividade ainda não existente no 

ensino universitário de toda a América do Sul. (Apresentação do “currículo” à 

Assembleia Legislativa do estado da Guanabara (Estudo prévio), 1963) 

– Por iniciativa de Carlos Flexa Ribeiro, secretário de educação do governo Carlos Lacerda, é 

criada a Esdi ― Escola Superior de Desenho Industrial (decreto 1443, de 25 de dezembro de 

1962). Em 1962, havia sido constituída uma comissão encarregada da elaboração do 

currículo da escola, que acabou por ser modificado até a adoção do modelo definitivo, 

influenciado pela estrutura da HfG Ulm. A escola inicia seu funcionamento em 22 de julho de 

1963. O folheto de divulgação da Esdi assim descrevia seus objetivos: 

Formar, através de uma educação técnica, científica, artística e cultural, 

profissionais de nível universitário que possam atender às duas exigências de 

nossa sociedade industrial: planejamento de produtos (Industrial design) e 

planejamento de meios de comunicação (graphic design). (MORAIS, 1995, p. 

274) 
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1966 

– O professor Itiro Iida inicia os planos para a criação de um núcleo de desenho industrial na 

Escola de Engenharia da UFRJ. 

1967 

– Artur Lício Pontual (ver seção 4.3.5.) leciona desenvolvimento de projeto na Esdi, onde 

permanece até 1969. 

1968 

– Quando o Instituto de Desenho Industrial do MAM foi criado, em 1968 (ver seção 4.3.5.), 

previa-se entre suas atividades a instalação de um curso de pós-graduação. Documento, não 

datado, existente nos arquivos do MAM detalha os propósitos e a estrutura deste curso: 

finalidade do curso 

o curso de pós-graduação, com sua estrutura flexível integra o aluno num 

novo método de trabalho: a equipe interdisciplinar para investigação 

industrial, baseada na permuta de idéias e informações entre as várias 

especialidades de cada um. 

isso possibilita a preparação básica de profissionais vinculados à realidade 

econômica, tecnológica e social, dotados de visão global e capacitados a 

atuar como orientadores de processos industriais e como consultores sobre 

instalações e investimentos públicos e privados, promoções e volumes de 

vendas e comissões de estandardização e exportação. (preservou-se a grafia 

original em minúsculas) 

Nesse mesmo documento, era detalhada a estrutura do curso e seu projeto pedagógico: 

atividades didáticas 

as atividades didáticas se desenvolvem em cursos de nível de pós-graduação 

para um grupo de 20 a 30 alunos. 

os cursos são abertos a designers, arquitetos, engenheiros, publicitários, 

pedagogos e demais especialistas engajados do processo sócio-econômico-

cultural brasileiro. 
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os alunos se dividem em equipes de 4 a 8 elementos, funcionando em cada 

equipe como orientador, um designer com larga experiência profissional e 

didática. cada equipe informa os demais integrantes do instituto sobre o 

andamento do projeto em seminários periódicos. 

serão desenvolvidos trabalhos concretos, definidos pela própria equipe junto 

à coordenação do idi. os trabalhos podem ser relacionados com as atividades 

do idi (exposições, centro de desenho industrial, informação) ou podem ser 

solicitados por entidades oficiais ou particulares. 

no desenvolvimento do projeto serão feitas visitas e estágios em empresas, 

sendo solicitados conferencistas e consultores especiais. Os resultados finais 

constarão da revista idi. 

os pós-graduados receberão certificados e o idi se encarregará de promovê-

los junto à indústria ou serviço público. (preservou-se a grafia original) 

O curso do IDI nunca se tornou realidade e não é do conhecimento do autor se negociações 

com o MEC chegaram a ser iniciadas visando a sua instalação. Algumas questões de extrema 

relevância são identificadas no texto aqui reproduzido. Chama atenção o caráter 

eminentemente prático do curso, diferindo por completo dos cursos de mestrado em design 

que viriam a ser implantados muitos anos depois. A proposta do IDI assemelha-se à linha de 

atuação do Grupo de Desenho Industrial (posteriormente Divisão de Desenho Industrial) 

criado no Instituto Nacional de Tecnologia (ver seção 4.3.5.). A proposta pedagógica do 

curso parece reproduzir o modelo de ensino então existente na Esdi, especialmente no que 

se refere aos projetos de conclusão de curso e, dessa forma, poderia ser caracterizada uma 

superposição de objetivos. A própria ideia da implantação de uma pós-graduação num 

momento em que a própria graduação ainda não se encontrava completamente consolidada 

(a Esdi havia formado apenas uma turma), parece ao mesmo tempo, corajosa e não factível. 

Karl Heinz Bergmiller, em entrevista ao autor, comentou sobre as atividades didáticas do IDI: 

O IDI planejou e realizou somente cursos específicos, mas não de caráter 

acadêmico. Por exemplo, o curso para “planejamento de embalagens” foi 

ministrado a partir das pesquisas que resultou no “manual para 

planejamento de embalagens”. O curso era dirigido aos responsáveis pelo 

planejamento de embalagens dentro das indústrias; tinha uma duração de 
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quatro semanas, em tempo integral. Foi ministrado nas cidades Recife, Rio de 

Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Os candidatos enviados pelas empresas 

foram selecionados mediante de uma entrevista e receberam um certificado 

na conclusão do curso. Os professores eram designers (integrantes do IDI), 

engenheiros de embalagem, especialistas em marketing; era completado por 

um apoio técnico da indústria. A pesquisa que resultou no manual para 

planejamento de embalagens, a exposição “embalagem design e consumo” e 

o curso para ”planejamento de embalagens” foram patrocinados pelo 

Ministério da Indústria e do Comercio / Secretaria de Tecnologia Industrial.  

– O Mestrado em Engenharia de Produção da COPPE-UFRJ introduz a disciplina de 

ergonomia em seu currículo. Na mesma época, por iniciativa do professor Franco Lo Presti 

Seminério, a ergonomia passava a fazer parta da área de psicologia do trabalho do Instituto 

Superior de Estudos e Pesquisas Psicossociais (ISOP) da Fundação Getúlio Vargas. 

1971 

– A ideia da criação de um curso de desenho industrial na Universidade Federal do Rio de 

Janeiro partiu do professor Quirino Campofiorito, chefe do departamento de Artes 

Decorativas da Escola Nacional de Belas Artes, em meados da década de 1950. Seus planos 

também incluíam a criação de um curso de artes gráficas. Essas iniciativas seriam retomadas 

no início dos anos 1970, quando o professor Francisco Ferreira convidou Roberto 

Verschleisser e Sérgio de Mendonça Andrade para organizarem o curso de desenho 

industrial. A primeira turma ingressou no ano de 1971, ainda na antiga ENBA, na Rua Araújo 

Porto Alegre. Posteriormente, o curso transferiu-se para as instalações que hoje ocupa, na 

Ilha do Fundão (EBA – Escola de Belas Artes). O autor lecionou nesta instituição de 1992 a 

1994. 

– O professor Itiro Iida torna-se responsável pela disciplina de ergonomia na Esdi. 

– O professor e especialista em ergonomia Colin Palmer foi indicado pelo Conselho Britânico 

para exercer a função de professor visitante do Programa de Engenharia de Produção da 

COPPE na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele desempenharia esta função até 1972. 

Sua passagem pela UFRJ foi um evento de extrema importância para o ensino e divulgação 

da ergonomia no Brasil (ver seções 4.3.3. e 4.3.4.). 
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1974 

– O professor Itiro Iida inicia o projeto de um curso de Mestrado em Engenharia do Produto 

na UFRJ. Cabe comentar que durante muitos anos este curso foi uma das poucas alternativas 

em termos de pós-graduação stricto senso para os profissionais de design do Rio de janeiro. 

1975 

– O Instituto Superior de Estudos e Pesquisas Psicossociais (ISOP) da Fundação Getúlio 

Vargas cria um curso de especialização em Ergonomia. O curso era dirigido pelo professor 

Franco Lo Presti Seminério. 

1978 

– O Departamento de Artes e Design da PUC-Rio originou-se no Departamento de Letras, a 

partir de uma disciplina ― Manifestações Artísticas ― oferecida juntamente com outras, 

num conjunto então chamado de Ciclo Básico, oferecidas como forma de complementar a 

formação dos alunos que ingressavam na Universidade, inscritos num dos departamentos do 

Centro de Teologia e Ciências Humanas (CTCH). O relato a seguir foi feito pelo professor 

Elmer Corrêa Barbosa (carta ao autor, em 20 de setembro de 2004), que é contemporâneo 

às sucessivas iniciativas que resultaram na criação do Departamento de Artes e, nele, o curso 

de Desenho Industrial. O professor foi diretor do Departamento de Artes e Design no 

período compreendido entre 1985 e 1992: 

Fui contratado pela PUC-Rio em agosto de 1970, para lecionar uma disciplina 

do Departamento de Letras, “Manifestações Artísticas”, oferecida como 

obrigatória no Ciclo Básico do CTCH. Em junho de 1970 um professor havia-se 

afastado, o arquiteto Augusto Silva Telles. Fui convidado para substituí-lo. O 

Departamento de Letras contava então com três outros professores 

lecionando a disciplina Manifestações Artísticas: Mônica Galcerán, João 

Salgueiro e Lílian Barreto. O que havia associado às “artes visuais”, portanto, 

era a oferta dessa disciplina, “Manifestações Artísticas”, com uma carga 

horária de 6 horas semanais. Ocorre que com a obrigatoriedade das 

disciplinas do Ciclo Básico, a demanda aumentou e o interesse por 

Manifestações Artísticas também, sendo que a procura por esta disciplina 

surpreendeu a todos. No início do semestre do ano seguinte (1971), outros 

professores foram contratados para lecionar a matéria e, para atender o 

interesse dos alunos por “Artes”, nos semestres seguintes outra disciplina 
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(História da Arte Contemporânea) começou a ser oferecida, acabando por 

justificar a criação de uma coordenação, pois naquele momento se discutia a 

criação de um curso de Artes, com vistas à graduação em Educação Artística 

― Licenciatura ― e para a formação em Desenho Industrial. Em 31 de julho 

de 1978, durante a gestão do Pe. João A. McDowell, então Reitor da PUC, 

oficializou-se a criação do Departamento de Artes e Design. É importante 

destacar as particularidades do ensino de Desenho Industrial que se pratica 

na PUC-Rio, pois quando se implementou o programa de 1985, se buscou 

orientar a formação em Desenho Industrial, tirando partido do potencial da 

Universidade. Até aquele momento, a PUC a única no Rio com todos os seus 

departamentos em um único Campus. Por estar inserido em uma 

universidade, onde só faltam as disciplinas biomédicas, por contar com 

laboratórios e um quadro docente dos mais bem preparados, o curso de 

Desenho Industrial da PUC ganhou um caráter peculiar, pois é o único em 

que os alunos podem cursar as disciplinas obrigatórias de sua formação no 

Departamento de Artes e frequentar outros departamentos em busca de 

informações que completem seus interesses particulares. Outro aspecto 

importante e na formação dos alunos do departamento foi a criação, em 

1984/85 do LOTDP (Laboratório e Oficina de Treinamento e Desenvolvimento 

de Protótipos), outra dessas iniciativas que só poderiam ser implementadas 

no contexto de ensino praticado na PUC. Atribuo à visão pragmática e 

inovadora que o professor José Luiz Ripper imprimiu ao LOTDP à metodologia 

revolucionária adotada no Departamento de Artes no ensino de Desenho 

Industrial. Também deve ser creditada a essa iniciativa a forte ênfase que se 

dá na PUC a projetos destinados seguimentos pouco assistidos da sociedade, 

como às pessoas portadoras de deficiências físicas, como também a 

utilização de materiais alternativos. Certamente o LOTDP concorreu para o 

desenvolvimento de inúmeros projetos extremamente originais, dando ao 

departamento o perfil que ele tem hoje. 

Para melhor compreender a filosofia pedagógica implantada no curso de design da PUC-Rio 

o leitor deve recorrer aos verbetes referentes ao LOTDP (LILD) presentes nas seções 4.1.8.2. 

e 4.1.12.4. O autor lecionou nesta instituição de 1995 a 2009. 
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1980 

– A década se inicia com a implantação de um novo curso de desenho industrial, conhecido 

hoje como UNIVERCIDADE. O professor José Abramovitz descreveu as origens desta escola 

em depoimento ao autor: 

O curso de design do Centro Universitário da Cidade começou em 1980, com 

a denominação de Faculdade de Desenho Industrial Brasileiro de Almeida e 

coordenado pelo professor Sérgio Camardela. Em 1982, é mudada a 

denominação para Faculdade da Cidade e os cursos de Desenho Industrial e 

Comunicação Visual têm cargas horárias distribuídas em nove períodos 

letivos. Em 1988, atendendo às recomendações encaminhadas pela 

Secretaria de Educação Superior ― SESU do MEC, foi realizada uma reforma 

curricular e o curso passa ter duração de quatro anos (oito períodos). A 

estrutura do curso foi montada em dois departamentos dirigidos pelos 

professores José Abramovitz (Desenho Industrial) e Aníbal Câmara Bonfim 

(Ciências e técnicas e Programação Visual). Os alunos até o quarto período 

cursavam um conjunto de matérias comum quando então escolhiam as 

habilitações específicas. Cabe destacar que o curso de Projeto do Produto 

implantou a filosofia de projeto integrado onde a orientação dos alunos 

durante a projetação passou a ser compartilhada entre os professores de 

projeto e os professores das outras disciplinas que imbricam na atividade 

projetual. Vale ressaltar que o desenvolvimento do projeto passou a ser a 

espinha dorsal do curso segundo diferentes olhares e visões. Tal processo 

implicou na interação das disciplinas projetuais de modo a oferecer 

referencial teórico e assessoria de designers com competência em diferentes 

especialidades. Na área da Programação visual foram feitos esforços para um 

curso dinâmico e preparado para o mercado. A Faculdade da Cidade também 

assinou convênio com a School of Visual Arts e, a partir de 1992, estiveram 

neste ano e nos subsequentes na instituição, professores da entidade de 

Nova York fazendo palestras para o corpo docente e cursos de pequena 

duração para o corpo discente. Em 1998, há uma reestruturação da 

Faculdade da Cidade que se transforma em Centro Universitário e, então, 

assume a direção o professor João Lutz no curso de design abrangendo as 

duas habilitações. São criados o NPD- Núcleo de Pesquisa em Design e o IAV- 
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Instituto de Artes Visuais para o desenvolvimento de pesquisas científicas e 

exposições de interesses da comunidade. Em 2003, novamente é feita uma 

reforma curricular concentrando a mesma carga horária em sete períodos 

(três anos em meio).   

O autor lecionou nesta instituição de 1988 a 2001. 

1981 

– É aberto o curso de desenho industrial da Faculdade Silva e Souza. Este curso apresentava 

algumas características peculiares. Primeiramente tratava-se de um curso que contemplava 

apenas a habilitação em desenho de produto, fato único entre as escolas cariocas da época. 

Era também uma típica faculdade da zona norte, situado na Rua Uranos, em Ramos. Seu 

momento de maior visibilidade aconteceu quando da exposição ZN Idéias na linha, em junho 

de 1989, que chegou a ser montada no espaço de exposições da Esdi. O professor João Lutz 

Barbosa, ex-diretor da escola, traçou um perfil deste curso em depoimento ao autor: 

A Faculdade de Desenho Industrial das Faculdades Integradas Silva e Souza 

começou a funcionar em 1981 dedicando-se a graduar designers na 

habilitação em Projeto de Produto. Localizada na Zona Norte da cidade do 

Rio de Janeiro, no encontro dos bairros de Bonsucesso e Ramos, o curso 

rapidamente ganhou alguma notoriedade devido à qualidade dos 

profissionais que estava formando e a sua combativa comunidade acadêmica 

que procurava através da realização de eventos (debates, exposições, 

campeonatos esportivos) engajar-se no meio profissional. O curso, dirigido 

inicialmente por Pedro Luiz Pereira de Souza (que participara ativamente da 

construção de seu projeto pedagógico), posteriormente por Maria Beatriz 

Afflalo Brandão e por João Lutz, rapidamente tornou-se conhecido e 

reconhecido pela comunidade. Seu corpo docente, composto por uma 

mescla de professores experimentados e outros que então iniciavam suas 

carreiras docentes, foi o principal elemento avalizador e construtor desse 

sucesso. No final de 1990 devido a conflitos com a direção geral do curso o 

corpo docente, na sua quase totalidade, desligou-se da instituição e o curso 

entrou em lenta decadência, desfazendo-se o projeto pedagógico original. 

O autor lecionou nesta instituição de 1983 a 1990. 
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1988 

– Acontece na Esdi o curso “Design Italiano ― Teoria e prática da cultura material”. Foi uma 

iniciativa conjunta do Instituto Italiano de Cultura, do Politécnico Internacional para o 

desenvolvimento Industrial e Econômico e a Esdi. Participaram do evento os professores 

Vanni Pasca e Francesco Trabucco no módulo teórico e os professores Nanda Vigo e Sandro 

Spini no módulo prático. 

1990 

– É realizada na UFRJ no Rio de Janeiro a primeira reunião nacional entre estudantes de 

design onde foi criado o Encontro Nacional de Estudantes de Design, o NDESIGN. 

– É fechada a pós-graduação em ergonomia do ISOP/FGV. 

1994 

– A PUC-Rio cria o seu Mestrado em Design, um curso pioneiro, tanto no Brasil, quanto na 

América do Sul. 

1996 

– O curso de Desenho Industrial da Universidade Estácio de Sá foi implantado no primeiro 

semestre de 1996, fundamentado no parecer nº 62/87 do CFE/MEC, com duas habilitações: 

Programação Visual e Projeto do Produto. Atendendo à demanda do mercado a partir de 

2000, o curso passou a oferecer concurso vestibular especificamente para a habilitação em 

Programação Visual. O professor Aníbal Câmara do Bomfim Filho era o responsável pela 

Coordenação Geral do Curso de Desenho Industrial. 

1999 

– É iniciada a primeira turma do curso de Especialização em Ergonomia, na PUC. A 

Professora Anamaria de Moraes era a responsável pela coordenação do curso. 
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Conclusões 

O processo de institucionalização do design no Brasil e no Rio de Janeiro passou 

necessariamente pela implantação de instituições acadêmicas especialmente estruturadas 

para a formação deste novo tipo de profissional, encarregado da configuração de produtos 

industriais de consumo. As informações desta seção devem ser vistas como a continuidade 

de um processo iniciado ainda no século XIX (ver seção 4.0.) com a criação de escolas e 

instituições voltadas para o ensino das chamadas artes decorativas. Embora não possam ser 

definidas como escolas de desenho industrial e não se possa estabelecer um vínculo causal 

entre elas e as escolas de design do século XX, ainda sim representam um estágio necessário 

para se chegar aos cursos de design implantados na segunda metade do século XX. Tal como 

ocorrera nos Estados Unidos e mesmo na Europa, a criação de cursos de design industrial só 

viria a ganhar ímpeto após a Segunda Guerra mundial e, de modo geral, o Brasil 

acompanhou este processo ao criar o Instituto de Arte Contemporânea em São Paulo, em 

1951, e ao planejar a Escola Técnica de Criação no MAM-RJ, por volta de 1956. Ao servir 

como ponto de partida para o projeto que viria a se transformar na Esdi, a ETC coloca em 

evidência o papel decisivo do MAM como protagonista fundamental da história do design 

carioca. Tanto a ETC quanto a Esdi foram concebidas recebendo fortes influências 

pedagógicas da Escola de Ulm3. Em entrevista concedida ao autor, Karl Heinz Bergmiller 

reiterou o papel de Tomás Maldonado (diretor da HfG Ulm) e dele próprio na elaboração do 

primeiro currículo da Esdi. Certos segmentos da historiografia do design brasileiro tendem a 

criticar estas influências funcionalistas presentes no modelo de ensino inicialmente 

implantado no Brasil, mas tal crítica falha em apontar alternativas e parece não reconhecer 

que muitos segmentos da indústria nacional incorporavam fortes doses de formalismo 

(styling) em seus produtos, como comprovado nas seções dedicadas ao design automotivo4. 

                                                           
3
 Silvia Fernandez afirma no capítulo “The influence of the Ulm School of Design on Design studies in Latin 

America”, publicado no livro “ulmer modelle – modelle nach ulm” (CANTZ, 2003, p.118) que os primeiros 

cursos de comunicação visual e design de produto aconteceram na USP em São Paulo, porém comenta que: 

“Foi com a criação da Escola Superior de Desenho Industrial que mais fortemente se percebeu a influência de 

Ulm” (tradução nossa). No capítulo dedicado à história do design no Brasil do livro “História del diseño em 

América Latina y el Caribe” (BONSIEPE;FERNANDÉZ, 2008, p.70), os autores Ethel Leon e Marcello Montore 

também reconhecem a influência direta de Ulm no projeto pedagógico da Esdi. 

4
 Gui Bonsiepe foi capaz de desmontar de maneira contundente as críticas ao modelo ulmiano de ensino em 

dois textos fundamentais publicados em seu livro “Design, cultura e Sociedade”, publicado em 2011. 
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Em outras atividades, como o design de mobiliário, o estabelecimento de uma linguagem de 

design simplesmente precedeu a institucionalização do design através da implantação de 

cursos universitários. A crítica ao funcionalismo parece considerar que a Esdi foi a única 

escola a propor “modelos” e mesmo ela propôs uma crítica a este “modelo”, quando da 

realização da Bienal Internacional de Desenho Industrial, em 1968. A partir de 1971, com a 

implantação do curso de desenho industrial da UFRJ, o modelo “esdiano” já não mais deteria 

este monopólio (fosse ele real ou não). O conjunto de verbetes nesta seção demonstra a 

existência de diversidade nos modelos pedagógicos presentes nas escolas criadas depois da 

Esdi. No caso da PUC-Rio, por exemplo, podem-se destacar as atividades do LILD, explorando 

a vertente das chamadas “tecnologias alternativas” e do design com forte responsabilidade 

social. Já o curso da antiga Faculdade da Cidade (renomeada UNIVERCIDADE), enfatizava a 

formação pragmática com ênfase nas necessidades do mercado. Digno de especial menção 

foi o curso da Faculdade Silva e Souza, voltado exclusivamente para o design de produto e 

cujo corpo docente era quase que exclusivamente constituído por ex-alunos da Esdi. Embora 

não contasse com instalações e infra-estrutura ideais, ele apresentou resultados notáveis, 

demonstrando a viabilidade de um curso voltado exclusivamente para a habilitação “design 

de produto”. Parte desse sucesso deve ser creditada ao fato de que o corpo docente era 

quase que exclusivamente constituído por designers atuantes no mercado, uma situação 

que desde então se tornou impraticável. A mudança nas políticas de ensino, exigindo a 

presença de mestres e doutores nos cursos superiores, mesmo naqueles de caráter 

eminentemente prático, como é o caso do curso de design industrial, criou uma situação de 

difícil solução. Embora muitos dos profissionais que lecionavam nos cursos de design 

tivessem extensa e bem-sucedida atuação no mercado, muito poucos possuíam titulação 

acadêmica. Na busca por cumprir as determinações do MEC, os cursos de design passaram a 

acolher professores portadores de titulação em diversas áreas do conhecimento, não 

necessariamente ligadas ao design. O processo também foi acompanhado pela implantação 

de cursos de pós-graduação em design, tanto nas universidades públicas quanto nas 

particulares (vide a PUC-Rio). Desde então, muitos designers procuraram obter a necessária 

e específica titulação acadêmica, o que poderá criar condições para a volta de projetos 

                                                                                                                                                                                     
Recomenda-se a leitura dos capítulos “Pensamento operacional e Pensamento Contracorrente” e 

“Racionalismo Militante em um laboratório de Inovação Cultural”. 
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pedagógicos em que designers constituam a maioria do corpo docente. Este processo foi 

corretamente relatado por Itiro Iida em depoimento a Gui Bonsiepe (BONSIEPE, 2011, 

p.250): 

Primeiro, existem muitos cursos de design em que professores de design em 

que os professores não são designers, mas engenheiros, arquitetos e artistas 

plásticos. Há também psicólogos, pedagogos, sociólogos e todos os tipos de 

profissionais que nunca pegaram em um lápis ou computador para fazer um 

projeto. Segundo, há professores de design graduados em design, mas que 

nunca exerceram a profissão na prática. Isto acontece principalmente nas 

universidades federais, onde se valorizam os títulos acadêmicos de mestre e 

de doutor, mas a experiência prática vale muito pouco. Por outro lado o 

regime de trabalho exige dedicação exclusiva, o que impede que esses 

professores exerçam a profissão prática de design nas empresas. Então, há 

estudantes de design que fazem cursos de mestrado e doutorado e tornam-

se professores sem nunca terem trabalhado como designers, pois a 

experiência deles é puramente acadêmica. Este processo vai se 

autoalimentando e a prática do design fica cada vez mais distante. 
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4.3. Promoção e divulgação do design 

  

4.3.1. Exposições 

Os verbetes presentes nesta seção foram elaborados a partir da bibliografia especializada, 

de catálogos de exposições, de documentos presentes no acervo histórico do MAM e 

periódicos de época. 

 

1901   

– Um ano após o seu retorno da Europa, Eliseu Visconti realiza na Escola Nacional de Belas-

Artes, uma exposição de extrema importância para a história do design brasileiro que 

mostrava exemplos de arte decorativa e artes aplicadas à indústria. Para Frederico de Morais 

(1994, p. 111), essa foi a primeira mostra individual de desenho industrial no Brasil, incluindo 

projetos para objetos em ferro, cerâmicas, trabalhos de marquetaria, esmalte cloisonné, 

vitrais, estamparia de tecidos, papel de parede e couro cinzelado. 

     

Figuras 703 e 704 - (Esq.) Desenho para vaso em grès (material formado por grãos de quartzo), apresentado na 
Exposição de 1901. Nanquim e guache sobre papel. Foto: Coleção Afonso Visconti via Leonardo Visconti. (Dir.) 
Luminária. Lápis e fusain sobre papel. Foto: Coleção Maurício Cohen via Leonardo Visconti. 
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Figura 705 - Desenho para cachepô. Lápis e fusain sobre papel. Foto: Coleção Luis Buarque de Holanda via 
Leonardo Visconti. 
 

1903 

– Eliseu Visconti expõe peças em cerâmica na Exposição de Belas Artes (ver seção 4.1.1.3.). 

1908 

– No dia 11 de agosto é aberta a Exposição Nacional, evento integrante das comemorações 

do Centenário da abertura dos portos. A mostra foi dividida em quatro seções: agricultura, 

indústria pastoril, indústrias e artes liberais, cada uma delas representada por uma seleção 

de produtos. No setor reservado às indústrias encontravam-se expostos doces, cachaças, 

panelas indígenas, roupas, jóias, ferramentas e peles. Instrumentos musicais podiam ser 

encontrados no setor das artes liberais. Nos três meses em que esteve aberta a mostra foi 

visitada por cerca de um milhão de pessoas. De acordo com Pereira (2010), 

A Exposição Nacional de 1908 foi a sétima exibição nacional realizada no Rio 

de Janeiro. Ao comemorar o centenário da Abertura dos Portos ao livre 

comércio ela celebrava a própria cultura capitalista e industrial que firmara 

suas bases durante o século XIX. (1908 – Um Brasil em exposição, p. 24) 

Um dos destaques da indústria carioca foi o pavilhão da Fábrica Bangu de tecidos, onde 

estavam expostas máquinas e produtos. A empresa recebeu duas medalhas de ouro (gravura 

mecânica e tricromia) e o Grande Prêmio destinado aos melhores tecidos. De acordo com 

Heynemann e Rainho (2010): 

Se a indústria têxtil já era então um dos eixos da economia nacional, nada 

mais natural que a fábrica Bangu se fizesse representar na Exposição. A Cia. 

Progresso Industrial do Brasil – Fábrica Bangu – foi criada em 1889 para 

produzir morins e chitas, e em 1894 já comercializava seus produtos para 

outros estados brasileiros graças à qualidade dos tecidos e ao barateamento 
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da produção. (A cidade de portos abertos in 1908 – um Brasil em exposição, 

p. 72) 

   
 
Figura 706 - Pavilhão da fábrica de tecidos Bangu. Foto de Augusto Malta. Acervo do Museu da República. Foto: 
catálogo 1908 – Um Brasil em exposição. 

 

1922  

– No dia sete de setembro de 1922 é aberta a Exposição Internacional comemorativa do 

centenário da independência do Brasil. Os pavilhões foram construídos ocupando uma área 

que se estendia do Palácio Monroe até a Ponta do Calabouço e o pavilhão que abrigava o 

Palácio das Indústrias é hoje ocupado pelo Museu Histórico Nacional. 

  
 
Figura 707 - Palácio das Indústrias. Foto de Augusto Malta. Foto: 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=837422 

 

A exposição contou com a presença de vários representantes da indústria carioca, incluindo 

fabricantes de utensílios domésticos em metal. Entre elas figurava uma das mais antigas e 

tradicionais fundições estabelecidas no Rio de Janeiro, a Fundição Indígena. Conhecida pela 

fundição de esculturas que adornam prédios e construções por todo o Brasil, a empresa 

dispunha de uma vasta coleção de produtos presentes na obra, tal como comentado em “A 
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Exposição de 1922 – órgão de propriedade da comissão organizadora da Exposição 

Internacional de 1922”, número 1, publicado em julho de 1922: 

Há machinas e artefactos de ferro e metal de todo o matiz. Num rápido olhar 

tomamos nota, pela excellencia de sua apresentação do Brunidor Marte n. 2, 

do “Engenho Victoria”, do “Engenho Hercules”, do “Descascador Triumpho”, 

enfim, uma porção de maravilhas para variados misteres da industria, do 

commercio e da lavoura. A Fundição Indigena, expõe, também, de forma 

notável e attrahente, banheiras de ferro esmaltado, alvíssimas, 

impressionando favoravelmente o visitante. Há no mostruário dos srs. 

Carvalho, Paes & Cia, como a revelar, a alta efficiencia da Fundição Indigena, 

outros productos dignos de nota; a louça sanitária e a louça para cosinha, em 

ferro esmaltado e fundido, caprichosamente confeccionada, está a revelar 

uma industria apta a manter o excellente renome que tem adquirido, e 

honrar o Brasil aos olhos do estrangeiro que visitar o Palacio das Industrias. 

(Preservou-se a grafia original) 

 

   
 
Figura 708 - Vista do mostruário de produtos da Fundição Indígena. Foto: A Exposição de 1922. Número 1, julho 
de 1922. Acervo de Leonardo Visconti Cavaleiro. 

 

A empresa A. J. Teixeira era outro representante das indústrias metalúrgicas sediadas no Rio 

de Janeiro (na Rua Buenos Aires, 264) presente na Exposição de 1922. Na descrição de seus 

produtos, publicada em A Exposição de 1922 – órgão de propriedade da comissão 

organizadora da Exposição Internacional de 1922, nº 1, publicado em julho de 1922, chama 

atenção a presença de produtos manufaturados em alumínio e a ênfase no caráter brasileiro 

dos projetos: 
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Os expositores A. J. Teixeira & Cia. Revelaram com o seu mostruário na 

Exposição Internacional do Centenario o grão de adiantamento a que já 

chegou no Brasil a industria de objectos em alumínio, em cobre, em outros 

metaes, tecidos de arame, etc. A firma A. J. Teixeira & Cia expõe uma 

variedade não commum de artigos desde o mais modesto ninho para 

pássaros até as telas de tramas delicadas, tudo feito com belleza, com 

segurança, emfim com perfeição absoluta. É de notar-se que os Srs. A. J. 

Teixeira & Cia expõem única e exclusivamente productos brasileiros, 

brasileiríssimos. (Preservou-se a grafia original) 

 

   
 
Figura 709 - Vista do mostruário de produtos da A. J. Teixeira & Cia. É possível identificar lampiões, jarras e 
muitos outros utensílios domésticos. Foto: A Exposição de 1922. Número 1, julho de 1922. Acervo de Leonardo 
Visconti Cavaleiro. 

 

1925  

– A Ford do Brasil participa da Primeira Exposição de Automobilismo e Auto-Propulsão no 

Rio de Janeiro. Durante o evento a empresa instala uma minilinha de montagem do Ford 

Modelo T (conhecido aqui como “Ford de Bigode”). Dois anos depois, a Ford instalaria uma 

linha de montagem efetiva na cidade. Ela seria desativada como consequência da crise de 

1929. Pode-se afirmar que a instalação dessa linha de montagem certamente teve um 
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grande impacto em termos didáticos na população que então pôde conhecer o moderno 

processo de produção industrial massificada. 

 
 
Figura 710 - A linha de montagem da Ford instalada no Rio de Janeiro. Foto: O Globo, Caderno Carro Etc, 28 de 
julho de 2010. 

 

1926 

– Eliseu Visconti realiza a Exposição de Arte Decorativa Aplicada às Indústrias, na Galeria 

Jorge (Rua do Rosário, 151), a mais importante galeria de arte do Rio de Janeiro em sua 

época. 

1927 

– Acontece a mais completa mostra de automobilismo até então realizada no Brasil. De 

acordo com ANFAVEA (1994), a Exposição de Automobilismo realizada no Rio de Janeiro 

contou com 62 estandes. 

1929  

– Theodor Heuberger (ver seção 4.3.5.) é o responsável pela realização de uma exposição de 

arte decorativa alemã, organizada pelo Deutsche Werkbund. A mostra, realizada na Escola 

Nacional de Belas–Artes, incluía cerâmicas, objetos em porcelana, vidros, palha, couro, 

tapeçaria, metal e madeira. 

1949 

– Acontece no Museu Nacional de Belas Artes a “Exposição retrospectiva da Obra de Eliseu 

Visconti, reunindo 285 trabalhos do artista (falecido em 1944), distribuídas em nove salas do 

museu. 

1953  

– Em agosto é realizada no MAM (ainda na sede da Rua da Imprensa) a mostra do Grupo de 

Artistas Modernos da Argentina. Entre os artistas participantes estava o designer Tomás 
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Maldonado. Nascido em 1922, em Buenos Aires, ele lecionou na HfG Ulm de 1954 a 1967. 

Exerceu também o cargo de reitor na mesma instituição. É de sua autoria o projeto da 

logomarca do MAM (em parceria com Alexandre Wolner). Maldonado é uma personalidade 

extremamente importante para o processo de criação e implantação de um pioneiro curso 

de desenho industrial no Rio de Janeiro (ver seção 4.2.). 

– É realizada no saguão do Aeroporto Santos Dumont a I Mostra da Indústria Nacional de 

Autopeças. Nesse momento, percebe-se que o Rio de Janeiro ainda tinha uma posição de 

destaque no processo de implantação da indústria automotiva nacional, pois o evento 

reuniu cerca de 400 fabricantes espalhados por 143 estandes. 

  
 
Figura 711 - Em primeiro plano, destaca-se o estande da Fábrica Nacional de Motores. 
Foto:http://www.carroantigo.com/imagens/historia_em_fotos/2.jpg 

 

1956  

– No MAM acontece a exposição sobre a HfG Ulm. A Hochschulle für Gestaltung - Escola 

Superior de Design foi fundada em 1953, na cidade de Ulm. A ideia original partiu de Max Bill 

(um ex-aluno da Bauhaus), Inge Scholl e Otl Aicher (designer gráfico responsável pelo projeto 

de identidade visual da Lufthansa e do programa de identidade visual dos jogos olímpicos de 

Munique, em 1972). A escola foi concebida inicialmente como um centro de estudos 

humanísticos, como forma de exorcizar o passado nazista da Alemanha e retomava, ao 

menos em parte, alguns dos postulados e propósitos da Bauhaus, caracterizando-se por uma 

abordagem racionalista, objetiva e fortemente metodológica de ensino. Foi pioneira na 

introdução de disciplinas ligadas à semiótica, antropologia e teoria da comunicação, em 

contraste com sua abordagem eminentemente “científica”. Max Bill foi seu primeiro diretor, 

e também autor do projeto de sua sede, em Ulm. Foi sucedido pelo teórico argentino de 
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design, Tomás Maldonado. O designer Otl Aicher também teve uma passagem pela direção. 

Ao longo de sua existência, a escola de Ulm “[..] deve a maior parte de sua fama ao 

desenvolvimento de uma abordagem funcionalista e sistemática do processo do design que 

assentava essencialmente na engenharia.” (FIEL; FIEL, 2006, p. 98) 

O legado da HfG Ulm também se faria notar no mundo acadêmico. A escola alemã serviria 

de inspiração e modelo para várias instituições de ensino, especialmente na América Latina e 

no Brasil, como comenta FERNANDEZ (2003, p. 118): “Mas foi a criação da Escola Superior de 

Desenho Industrial que mais fortemente demonstrou a influência de Ulm”. 

1958 

– Nesse ano são realizadas no MAM várias exposições relativas ao design. Inicialmente 

aconteceu a exposição sobre o Balé Triádico (de 20 de março a 20 de abril), criação do 

pintor, escultor e professor da Bauhaus, Oskar Schlemmer. A mostra era constituída por 84 

cenários e figurinos, além de fotografias. Posteriormente o MAM abrigou a mostra 4.000 

anos de vidro (de 22 de maio a 22 de junho). Em setembro aconteceram mostras sobre 

Aloísio Magalhães (de quatro de setembro a primeiro de outubro) e sobre a Olivetti 

Industrial S.A. (quatro de setembro a 25 de outubro). A sequência de exposições foi 

concluída com a mostra Arte Decorativa Finlandesa (de 09 de outubro a 15 de novembro), 

reunindo 180 peças em vidro, 35 peças de mobiliário, 10 tapetes e outros objetos. 

1960 

– O MAM apresenta a exposição Casa individual ― pré-fabricada, (17 de março a 15 de abril) 

projeto de Sérgio Rodrigues e sua equipe na Oca. Essa foi a primeira mostra realizada no 

MAM a ter a arquitetura como tema. O projeto de Sérgio Rodrigues é um interessante 

exemplo da interação entre o design e a arquitetura (ver seção 4.1.12.3.).  

– O MAM realiza as exposições Unidade estética das atividades da Olivetti (de 19 de abril a 

22 de maio) e Móveis Knoll (de 04 a 28 de agosto). A empresa estabelecera contatos com 

designers desde os anos 1930, incluindo Alexander (Xanti) Schawinsky, um ex-aluno da 

Bauhaus e responsável pela criação de várias peças publicitárias para a Olivetti de 1933 a 

1936. A parceria com o desenho industrial assumiria uma nova dimensão com a contratação 

do arquiteto Marcello Nizzoli, designer responsável por várias máquinas de escrever 

clássicas da Olivetti, incluindo o modelo Lexicon 80 (1948) e a portátil Lettera 22 (1950), 

ambas representativas da chamada “linha italiana”. O design passa a ser um dos temas 
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centrais da estratégia corporativa da empresa, o que era comprovado pelas palavras de seu 

presidente, Roberto Olivetti, que acreditava que 

[...] o design não era apenas uma forma de comercializar alguma coisa: para 

ele era uma responsabilidade da administração central, o principal meio de, 

ao mesmo tempo, formar e aperfeiçoar o gosto do público e criar uma 

cultura contemporânea. Sparke (1988, p. 140) 

O modelo de gerenciamento de design da Olivetti assume um caráter didático quando passa 

a ser tema de exposições que percorreram o mundo, incluindo o MoMA e o próprio MAM 

RJ. A empresa Knoll Associates, estabelecida em 1946, notabilizou-se por comercializar 

móveis desenhados por alguns dos grandes expoentes do design moderno como Mies van 

der Rohe, Isamu Noguchi e Marcel Breuer, de quem detinha os direitos exclusivos para a 

fabricação dos móveis do famoso designer da Bauhaus. 

1961 

– O MAM organiza a exposição do Prêmio Formiplac. Essa competição visava a estimular a 

interação entre as artes e um novo tipo de suporte, a melamina (conhecida pela 

denominação comercial fórmica), tal como o texto de divulgação informava:  

 

O prêmio Formiplac, instituído pela Companhia Química Industrial de 

Laminados, através da Associação Brasileira de Críticos de Arte e do Instituto 

de Arquitetura do Brasil, tem o objetivo de estimular a aplicação e exploração 

dos plásticos laminados na pintura, escultura, gravura, desenho, artes 

aplicadas, mobiliárias, decoração interior e nas diferentes possibilidades da 

arquitetura. (Arquivo do MAM) 

 

Estavam previstas duas categorias de premiação: artistas plásticos e arquitetos e desenhistas 

industriais. No entanto, em virtude do pequeno número de participantes na segunda 

categoria, o IAB decidiu não conceder os respectivos prêmios. Embora parte da premiação 

aparentemente tenha fracassado, cabe comentar que a fórmica acabaria por se tornar um 

material de acabamento largamente utilizado no design de mobiliário carioca nos anos 1960 

e 1970 (ver seção 4.1.6.1.). 
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– Acontece no MAM a Exposição da Indústria Automobilística - veículos e autopeças. Cabe 

informar que essa exposição aconteceu um ano após a primeira edição do Salão do 

Automóvel, em São Paulo. 

 
 
Figura 712 - O painel visto na foto demonstra que o índice de nacionalização da indústria automotiva atingia 
95% em 1960, mas em termos de design, esse índice era mínimo, visto que os projetos eram desenvolvidos no 
exterior. Foto: autohttp://www.carroantigo.com/imagens/historia_em_fotos/21b.jpg  

 
1962 

– A Galeria do IBEU promove a exposição “A cadeira no século XX”, com a participação de 

projetos de 13 arquitetos. A exposição mostrava, entre outras, a cadeira Barcelona, de Mies 

van der Rohe (1929), a cadeira Tulipa, de Eero Saarinen (1956) e a cadeira EA 105, de Charles 

Eames (1958). Percebe-se que a cadeira desde cedo se constituiu em um produto 

particularmente adequado para didaticamente apresentar as diversas vertentes do design 

ao grande público. 

  
 
Figura 713 - A foto mostra, entre outras, a cadeira Barcelona (Mies van der Rohe, 1929), a cadeira Tulipa (Eero 
Saarinen, 1956) e a cadeira EA 105 (Charles Eames, 1958). Foto: Revista Arquitetura IAB, 1964. 
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– Acontece no MAM, a mostra “A boa forma na Alemanha”1. 

– O MAM organiza importante exposição sobre a Bauhaus, reunindo obras de Herbert Bayer, 

Lazlo Moholy-Nagy, Johannes Itten, Joseph Albers, Oscar Schlemmer, Walter Gropius, 

Hannes Meyer, Marcel Breuer, Paul Klee, Lyonnel Feininger e Vassily Kandinsky. 

1963  

– O MAM realiza a mostra “Móveis Contemporâneos para Escritório” (18 de abril a 26 de 

maio). Nessa exposição, foram apresentados o projeto de Artur Lício Pontual e outros 

produtos da BRAFOR; o texto de apresentação da mostra, escrito pelo crítico de arte Flávio 

de Aquino, detalhava os propósitos do concurso (ver seção 4.3.1.): 

Desde 1912 a firma BRAFOR vem fabricando móveis para escritório no Brasil. 

Agora, seguindo a evolução que se processou no mobiliário convencional 

para escritórios comerciais, tomou duas resoluções para atualizar seus 

padrões, dentro do que melhor projetou o industrial design: realizou, no seu 

cinqüentenário, um concurso para conjunto de escritório e adquiriu os 

direitos de fabricar, com exclusividade, a linha Holzäpfel. (Arquivo do MAM). 

 

 
 
 Figura 714 - Exposição Brafor. Foto: Revista Arquitetura IAB, junho 1963. Coleção do autor. 

 

– Posteriormente, o MAM apresentaria mais uma exposição sobre a Olivetti (20 de abril a 22 

de maio) e a mostra GAI Desenho Industrial (19 de dezembro de 1963 a 12 de janeiro de 

1964). GAI era a sigla da Galeria de Artesanatos de Interiores, do arquiteto Maurício Monte 

                                                 
1
 O termo “boa forma” (Gute Form), foi gerado a partir da criação do Conselho de Design, em 1951. Ele tinha 

por objetivo promover o design alemão, estimulando assim a criação da “boa forma” nos produtos industriais. 
Ele também se aplica a uma premiação de desenho industrial instituída pelo governo alemão a partir de 1969. 
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(ver seção 4.1.1.1.). O texto de apresentação da exposição, de Marc Berkowitz explicava a 

especial natureza dos objetos expostos: 

agora o museu de arte moderna do rio de janeiro está dando mais um passo 

no sentido do fortalecimento do desenho industrial (chamêmo-lo assim), 

apresentando esta exposição de objetos criados pela gai – galeria de 

artesanatos para interiores, acho esta mostra de importância muito grande 

para o desenvolvimento de todo o movimento de desenho industrial entre 

nós, e justa e paradoxalmente porque não se trata de “industrial design” 

propriamente dito, mas sim, como o nome já diz, de artesanato. mas é um 

artesanato idealizado, preparado e executado em função do autêntico 

desenho industrial. é um artesanato “malgré lui”, uma equipe de 

especialistas que funciona numa base artesanal porque ainda não possui as 

possibilidades materiais de uma indústria. todos os objetos desenhados por 

maurício monte e sua equipe foram pensados para a indústria, para a 

produção em massa de objetos bonitos e funcionais. (Preservou-se a grafia 

original do texto em minúsculas – Arquivo do MAM). 

 

       
Figuras 715 e 716 - Objetos de mesa, design Maurício Monte. Foto: Revista Arquitetura IAB, 1964.  Coleção do 
autor. Detalhe do pote. Foto: Coleção de Leonardo Visconti.   
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Figura 717 - Balde de gelo, design de Maurício Monte. Foto: Revista Arquitetura IAB, 1964. Coleção do autor. 

 

– A cadeira de três pés, de Joaquim Tenreiro (ver seção 4.1.6.1.) é exibida no Salão de Arte 

Moderna do Rio de Janeiro. 

1964 

– A Duratex S.A. apresenta no MAM (16 de janeiro a 12 de fevereiro de 1964) um novo 

produto: as chapas de Duraplac, um material que encontraria uma grande receptividade 

entre arquitetos e designers, principalmente no projeto de móveis e design de interiores. 

– O MAM realiza a exposição Objeto Sempre, coletiva com trabalhos de vários designers, 

incluindo Leonardo Visconti Cavalleiro, Carlos Provenzano, Roberto Rodrigues Leite, 

Fernando dos Santos Lima e Ronaldo Baerlein. 

          
 
Figuras 718, 719 e 720 - Na foto superior, no canto esquerdo, pode-se ver um pequenino sino, com a base em 
metal e a pega em jacarandá. Na foto inferior, um conjunto de recipientes de uso geral, manufaturados em 
Gonçalo Alves (além destas duas variedades de madeira, também era empregada a caviúna). Foto: Revista 
Arquitetura IAB, 1964. Nas fotos maiores, detalhes do sinete e de um pote oval. Foto: Coleção de Leonardo 
Visconti. 
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As imagens permitem concluir que o design dos objetos seguia a mesma linha conceitual dos 

projetos da GAI (ver seção 4.1.1.1.) e não se enquadravam na categoria de produtos 

industriais massificados. 

– Na galeria do IBEU é realizada a mostra “Homenagem ao Quadrado”, reunindo 34 

trabalhos de Josef Albers, professor da Bauhaus. 

– Roberto Nasser (www2.uol.com.br/bestcars/clássicos/onça-1.htm) afirma que durante a 

realização da Feira Brasileira do Atlântico, realizada no Rio de Janeiro, foi apresentado o 

primeiro protótipo do FNM Onça (ver seção 4.1.10.1.1.2.2.). Cabe comentar que o carro 

diferia dos veículos fabricados em série a partir de 1966. Possuía quatro faróis e teto de vinil 

preto e nas palavras de Roberto Nasser: “Adotou uma fórmula simplória: fez quase uma 

cópia em escala do Mustang, surpresa e ícone esportivo da época”. A apresentação do 

protótipo no Rio de Janeiro também reforça a ideia de que o carro, embora projetado por 

um paulista, era uma iniciativa da FNM fluminense. 

  
 
Figura 721 - O protótipo do Onça foi fabricado em chapa metálica. Os veículos de série eram feitos de fibra de 
vidro e o último exemplar restaurado pertence a Roberto Nasser. Foto: Revista Quatro Rodas, 1966. 
 

1965  

– Acontece na Galeria do Ibeu (Instituto Brasil-Estados Unidos) uma interessante mostra de 

desenho industrial, comentada em artigo “No Ibeu: Mostra audaciosa e autêntica”, 

publicado na revista Casa & Jardim, em sua edição de agosto de 1965 (p. 40-45): 

O desenho industrial no Brasil já é realidade. Uma realidade que antevimos 

promissora, desde as primeiras mostras do Pavilhão da Boa Forma das quatro 

Feiras de Utilidades domésticas realizadas no Ibirapuera, em São Paulo, e que 

se confirma agora nesta exposição de móveis e artesanato carioca levada a 

efeito na Galeria do Instituto Brasil-Estados Unidos. 
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A mostra reuniu móveis desenhados por Bernardo de Figueiredo e pelos arquitetos Jorge 

Jabour Mauad e Osires Cunha Meale, além de objetos de mesa desenhados por Maurício 

Monte e pelo grupo SEMPRE (Ronaldo Baerlein, Leonardo Visconti Cavalleiro, Roberto 

Vicente R. Leite e Fernando S. Lima), e dá seguimento à mostra realizada no MAM em 1963, 

tal como apresentada em verbete desse mesmo capítulo. 

    
 
Figuras 722 e 723 - As imagens acima mostram à esquerda um projeto de cadeira desmontável em madeira e 
couro, projetada em 1964 (não é identificado o autor) e à direita um sofá em jacarandá e palhinha, projetado 
em 1962 (não é identificado o autor). Fotos: Revista Casa & Jardim, edição de agosto de 1964. 
 

     

Figuras 724 e 725 - As imagens acima mostram, à esquerda, uma poltrona em jacarandá e couro, projetada em 
1963 e redesenhada em 1964, semelhante à Poltrona Mole de Sérgio Rodrigues (não é identificado o autor); e, 
à direita, a cadeira Bahia, projetada por Bernardo de Figueiredo em 1963. Fotos: Revista Casa & Jardim, edição 
de agosto de 1964. 
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Figuras 726 e 727 - As imagens acima mostram, à esquerda, um carrinho de chá projetado pelos arquitetos 
Jabour e Meale; sobre ele repousam objetos do grupo SEMPRE; à direita, uma mesa em jacarandá com tampo 
em mármore, também projetada por Jabour e Meale e, mais uma vez, servindo de base para os objetos do 
grupo SEMPRE. Fotos: Revista Casa & Jardim, edição de agosto de 1964. 
 
 
 

– Acontece no MAM a Exposição de Equipamentos de Hotelaria. Ela incluiu peças de 

mobiliário de Sérgio Rodrigues.  

1967  

– Acontece no Museu Nacional de Belas Artes a Exposição Comemorativa do centenário de 

nascimento de Eliseu Visconti. 

– Acontece no MAM a exposição do I Concurso Nacional de Desenho de mobiliário, 

promovido pela Fátima, Indústria e Comércio de Móveis. 

 

Figura 728 - A Fatima foi uma de muitas empresas que patrocinou o conceito do “bom desenho” aplicado ao 
design de mobiliário no Rio Janeiro. Conforme comentado na seção 4.1.6.1, ela coloca em evidência um grupo 
de empresas, arquitetos e designers cujo trabalho permaneceu até agora obscurecido pelas criações de 
Tenreiro e Sérgio Rodrigues. Foto: Revista IAB. 
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1968 

– O IDI (ver seção 4.3.5.) realiza, em parceria com a Esdi, a I Bienal Internacional de Desenho 

Industrial (inaugurada em quatro de novembro). Essa exposição resultou de um convênio 

estabelecido entre o Ministério das relações Exteriores, o MAM, a Esdi, a Associação 

Brasileira de Desenho Industrial (ABDI), a Fundação Bienal de São Paulo e a Confederação 

Nacional das Indústrias. Participam, além do Brasil, o Canadá, os Estados Unidos e a 

Inglaterra. A ABDI e a Esdi selecionaram os produtos nacionais para a mostra, que incluía, 

entre outros, os automóveis Puma e Aruanda (protótipo desenvolvido por Ari Antônio da 

Rocha e ganhador do Prêmio Lúcio Meira em 1964) e a Poltrona Sheriff (denominação da 

Poltrona Mole, de Sérgio Rodrigues, no exterior). Paralelamente ao evento, são realizadas 

exposições didáticas sobre publicidade, cartazes, sinalização, tipografia, design de mobiliário, 

design de produto, design de automóveis, equipamentos de escritório, elementos pré-

fabricados, utensílios para mesa, entre outros. O IDI (1978) assim definia o caráter dessa 

primeira Bienal de Desenho Industrial: 

 
Desenho Industrial 68 foi uma mostra essencialmente didática que colocou 

em termos de conceituação e de aplicação prática uma abordagem da 

atividade do design. A exposição foi planejada como um todo, o que permitiu 

fosse dado o mesmo tratamento às diversas partes que integravam a mostra. 

A bienal de 1968 recebeu uma extensa cobertura na imprensa carioca, incluindo uma edição 

especial da revista Galeria de Arte Moderna (GAM), inteiramente dedicada ao evento (ver 

seção 4.3.4.) 
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Figura 729 - O conjunto de imagens mostra alguns aspectos da bienal de 1968. Foto: Catálogo IDI, 1978. 
 

A Bienal também foi palco de uma polêmica gerada pelo caráter crítico e iconoclasta da 

exposição da Esdi. É importante mencionar que a Bienal ocorreu diurante o período de 

endurecimento do regime militar instalado no Brasil desde 1964. No caso específico da Esdi, 

os preparativos para a realização da Bienal coincidiram com intensos debates pela 

reformulação do currículo da escola, considerado inadequado às reais condições do país. 

Partiu de Karl Heinz Bergmiller, diretor do IDI, a ideia de que a Esdi ficasse responsável pelo 

setor didático da mostra, tal como relatado por SOUZA (1996, p. 176). O embate ideológico, 

já exacerbado, recebeu novo impulso quando da invasão da escola pela polícia militar, em 27 

de setembro, motivada pela denúncia de que “[...] nela realizavam-se reuniões de lideranças 

do movimento estudantil, já então procuradas pelos órgãos oficiais” (Idem, p. 180). O 

resultado desse processo fez com que o pavilhão da Esdi abandonasse o discurso didático e 

se transformasse em manifesto: 

A exposição foi um escândalo. Tratava-se de uma violenta crítica ao modelo 

econômico que se desenhava para o Brasil, ao seu elitismo e ao conformismo 

e conivências gerais. Seguindo idéias de Caetano Veloso “entra-se nas 

estruturas” com a mesma facilidade com que se vestia uma camisa, criticava-

se de dentro, saltava-se para fora através da agressiva forma visual da 

apresentação da análise e seguia-se adiante para o próximo assunto. Essa 

forma foi ostensivamente contra a idéia de um bom desenho (grifo nosso). O 

contraste com o restante da exposição foi total. (Ibid, p. 182) 
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É importante destacar que o clima de contestação não era uma exclusividade da Bienal de 

1968 no MAM. Na Itália, eventos semelhantes também ocorreram durante a realização da 

Trienal de Milão no mesmo ano. Lá o ativismo político acabaria mesmo por interromper a 

realização do evento. Porém, no caso italiano existia algo mais que um embate ideológico 

entre a direita e a esquerda a motivar as manifestações. Desde meados da década de 1960, 

questionava-se a validade dos postulados do discurso modernista do design e dos conceitos 

de boa forma e bom design, pois a Itália foi o berço desta contestação, dando origem a uma 

corrente de pensamento apropriadamente chamada “anti-design”, que viria a se evoluir 

para o discurso pós-modernista já ao final da década de 1970. As bienais do MAM se 

inseriam no mesmo modelo de eventos destinados a didaticamente promover os ideais de 

bom desenho e boa forma. Elas encontram paralelos em uma série de exposições 

organizadas pelo MoMA, principalmente a partir do programa Good Design proposto por 

Edgard Kaufmann, em 1950. Outros exemplos seriam as próprias Trienais de Milão a partir 

de 1951 e as mostras associadas ao Prêmio Gute Form, na Alemanha, a partir de 1969. No 

caso da polêmica do MAM não estava ainda explicitada uma crítica ao modelo funcionalista 

do “bom design”, visto que, em suas edições subsequentes (1970 e 1972), o “bom desenho” 

ainda permanecia como conceito a ser promovido didaticamente. O tema central do 

pavilhão da Esdi na Bienal podia ser definido como “crítica ao produto industrial brasileiro” e 

a linguagem escolhida para transmitir o conceito seria definida hoje como um conjunto de 

instalações. A primeira delas era definida como “a sala dos banquetes” ou “o banquete do 

consumo”: ao longo de uma longa mesa de refeições, abarrotada de produtos de consumo, 

alimentícios e não alimentícios (incluindo um manequim envergando roupas íntimas 

femininas), perfilava-se um sóbrio conjunto de cadeiras Ant (projetadas pelo designer 

dinamarquês Arne Jacobsen e utilizadas nas salas de aula da Esdi). Pretendia-se, assim, 

talvez criticar o consumismo já presente na sociedade brasileira. Em outra “instalação”, 

eletrodomésticos e embalagens de produtos formavam mais um quadro que remetia aos 

excessos da sociedade de consumo. Uma das mais perturbadoras instalações, uma vassoura 

de piaçava foi engatada na extremidade da mangueira de um aspirador de pó Arno de design 

“aerodinâmico”. Para os alunos e mestres da Esdi o significado era claro: o país produzia 

equipamentos cujo design formalista era derivado de um modelo de design importado dos 

Estados Unidos (o chamado styling) e que representava os aspectos mais nocivos de uma 
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determinada forma de se fazer design. A vassoura explicitava o atraso tecnológico de um 

produto que havia sido colocado no mercado brasileiro na década de 1950 e cujo design 

formalista não havia sido atualizado de forma significativa desde então. Restava saber como 

o grande público teria reagido a estas manifestações: “A grande maioria dos visitantes, ou 

seja, o brasileiro comum, sobre quem se pensava falar e para quem se queria dizer alguma 

coisa, não entendeu nada.” (Ibid, p. 183). 

 

 
 
Figuras 730 e 731 - A “sala dos banquetes” e a “crítica ao produto industrial”. Fotos: Revista Sumários 34, 
Diseño industrial em América latina, 1979. 

 

Karl Heinz Bergmiller esclareceu uma série de questões relativas às bienais internacionais de 

desenho industrial em entrevista concedida ao autor por intermédio de carta (em 25 de 

março de 2011). Perguntado sobre os critérios utilizados para selecionar os países 

convidados, ele respondeu: 

os critérios para escolha da parte internacional foram os países que se 

destacaram pela qualidade dos seus produtos e pela política de incentivos ao 

design.o MRE- ministério de relações exteriores definiu conosco a seleção 

dos países: o método era de convidar sempre um grupo de países da mesma 

língua visando a facilidade na realização. assim em 1968 foram convidados os 
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países da língua inglesa: USA, Inglaterra, Canadá. 1970 foram os países 

escandinavos: Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia. apesar de que nestes 

países fala-se línguas diferentes, eles praticaram uma política /promocional 

de design em conjunto.  1972  chegaram os países da língua alemã: 

Alemanha, Suíça. a Áustria não podia aceitar o convite, por motivo do 

prazo.(preservou-se a grafia original em letras minúsculas, um legado 

explicitamente ulmiano) 

 

Essa questão suscitou a especulação sobre a possível intenção de incluir a Itália e o Japão em 

futuras edições das bienais: 

não existiu nenhum plano definido para os convites dos próximos eventos . 

(1974 -1976) provavelmente o próximo seria Itália junto com os países 

latinos/europeus . Itália nos anos 70/80 liderava as tendências de design na 

Europa, já o Japão estava ainda preocupado de encontrar sua própria 

linguagem e se livrando da cópia de produtos de fora. por outro lado, a 

situação política / econômica na época no Brasil não possibilitou o 

prosseguimento para realizar novas mostras. 

Tal como comentado no verbete de 1968, Bergmiller foi perguntado sobre a existência de 

um eventual paralelismo entre as bienais do IDI e as exposições do ciclo Good Design no 

MoMA e as exposições do prêmio Gute Form: 

O MoMA, o Rat fur Formgebung (gute form), o design-center de Londres e 

instituições semelhantes promoveram sempre “eventos temáticos”, salve a 

tradicional “Trienal de Milano”. a partir de 1968 o IDI planejou e executou 

vários exposições  para difundir design, sempre de caráter didático e 

itinerante apresentados nas cidades Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, 

Belo Horizonte, Recife, Salvador e Brasília. 

 

A partir desta primeira indagação o tema foi novamente abordado ao se perguntar sobre se 

as bienais do IDI teriam sido veículos de promoção do conceito de “boa forma” e “bom 

design”: 

a ABDI junto a ESDI estabeleceram os critérios e selecionaram os 

profissionais. na época eram poucos escritórios e designers atuantes, isto, 

num certo ponto facilitou o trabalho da ABDI/ESDI. logicamente a “qualidade 

formal dos projetos” foi um dos critérios de peso na escolha. constatou-se 
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que os projetos da CV- comunicação visual apresentaram um “nível 

internacional.” já os projetos DI- design de produtos, muito dependentes da 

indústria, eram soluções mais elementares, mas perfeitamente 

compreensíveis, considerando o estagio da evolução tecnológica das 

empresas no brasil. hoje, mais de quarenta anos depois, considero os 

participantes nas bienais 68/70/72 verdadeiros  “pioneiros do design 

brasileiro.”   

Bergmiller também confirmou o fato de que a revista GAM número 16 acabou por se tornar 

um “catálogo não oficial” da bienal de 1968 e acrescentou importantes considerações sobre 

o impacto das bienais (e outras mostras de design) na mídia: 

para  a GAM, o MAM na época com sua atividade dinâmica representou uma 

excelente fonte para o temário das suas edições e nós ficamos sempre 

gratos. a resposta da imprensa ao nosso trabalho foi essencial. sempre achei, 

o sucesso de um empreendimento cultural pode ser avaliado até na 

“metragem impresso” sobre a matéria. o jornalismo especializado no pais 

evoluiu junto ao design – hoje, quem está mais em frente? boa pergunta!   

Finalmente foi colocada em discussão aquela que talvez fosse a questão mais importante: 

Em que medida as bienais teriam alcançado seus objetivos? Bergmiller comenta: 

um dos objetivos era de avaliar a produção (design) nacional em relação a 

representação internacional. Brasil era ainda um país em desenvolvimento e 

sob este prisma a oferta nacional foi analisada. mas já nos fins dos anos 60 

podia se constatar uma  “conscientização profissional” do designer brasileiro, 

que  já tentou definir seu papel dentro da sociedade industrial.os 

participantes nas bienais tinham a boa oportunidade de comparar e avaliar 

seus trabalhos tanto no conjunto dos projetos brasileiros como no panorama 

internacional.para a melhor compreensão dos eventos, visando o público em 

geral, o IDI desenvolveu sempre uma exposição didática em paralelo. os dois 

designers suecos huldt/dranger, responsáveis pela apresentação dos países 

da Escandinávia (1970) fizeram particularmente contatos profissionais no 

Brasil que deu a origem à “TOK&STOK (um caso isolado, mas interessante).    

1970 

– O IDI realiza (19 de março a 26 de abril) a exposição Talher Contemporâneo, reunindo 

sessenta modelos diferentes, provenientes da Alemanha, Áustria, Dinamarca, Finlândia, 

Inglaterra, Noruega, Suécia e Tchecoslováquia: 
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Os objetivos do IDI ao apresentar esse tipo de exposição foram os de colocar 

o público em contato com toda a gama de exemplos deste utensílio, além de 

uma aproximação junto à indústria de um produto que corresponde ao estilo 

e desenvolvimento tecnológico de nossa época. (Catálogo IDI, 1978) 

Cabe comentar que uma das grandes atrações dessa mostra foi a presença de um talher 

criado pelo designer dinamarquês Arne Jacobsen, que foi utilizado em uma cena do genial 

filme de ficção científica 2001 – Uma odisseia no espaço, dirigido por Stanley Kubrick. 

– O IDI promove a II Bienal Internacional de Desenho Industrial. A mostra era dividida em 

três setores: 

1. A parte didática procurou explicitar as questões relativas à formação profissional. A Esdi e 

a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (sequência de desenho industrial) 

encarregaram-se da organização do material sobre a metodologia aplicada ao ensino do 

design no Brasil. O catálogo da mostra assim se referia à apresentação organizada pela 

escola: 

a presente exposição, que faz parte da desenho industrial 70, bienal 

internacional do rio de janeiro, é a primeira e completa apresentação dos 

objetivos e programas da esdi, sua pedagogia e resultados obtidos nos oito 

anos de existência. inteiramente planejada e executada pelos alunos, com a 

colaboração de todas as disciplinas lecionadas, a exposição é uma 

demonstração de suas possibilidades e aptidões – potencial que já começa a 

ser solicitado à escola por indústrias e empresas particulares brasileiras. 

(Preservou-se a grafia original em minúsculas) 

2. O setor da representação nacional reproduziu o modelo da Bienal de 1968. Foram 

selecionados trabalhos de dez profissionais brasileiros, convidados especialmente pela 

Associação Brasileira de Desenho Industrial e a Esdi. Do Rio de Janeiro foram convidados 

Aloísio Magalhães, Goebel Weyne, Karl Heinz Bergmiller e Roberto Verschleisser. Também 

foram incluídos os trabalhos participantes do concurso de desenho industrial e comunicação 

visual, promovido em paralelo à Bienal. A comissão julgadora decidiu que nenhum dos 

projetos de desenho industrial era merecedor do prêmio único, decidindo-se então pela sua 

divisão entre os três trabalhos listados a seguir: 

Ernesto Hauner – Carrinho de chá, Adriana Adam – Linha de móveis infantis e Ilse Andrade, 

Sérgio Andrade, Lilia Hess e Arísio Rabin – Banca de jornal. 
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A comissão julgadora também decidiu não premiar nenhum dos projetos de programação 

visual. 

3. A representação estrangeira reunia projetos dos países escandinavos: Noruega, 

Dinamarca, Suécia e Finlândia. Cerca de mil objetos compunham este setor da mostra. 

 
 
Figura 732 - O conjunto de imagens mostra alguns aspectos da bienal de 1970. Foto: Catálogo IDI, 1978. 
 

– Acontece no MAM a exposição Móveis Knoll (de 23 de novembro a 17 de dezembro). 

1972 

– É realizada (05 de dezembro de 1972 a 05 de janeiro de 1973) a Terceira Bienal 

Internacional de Desenho Industrial. A representação nacional contou com 45 projetos, um 

registro bem mais amplo da atividade do design no Brasil. A Esdi participou do evento com 

os projetos Homens trabalhando e Sinalização urbana. A Alemanha (com uma seleção dos 

produtos vencedores do Prêmio Gute Form entre 1968 e 1972) e a Suíça participaram da 

seção internacional. A divulgação deste evento na imprensa contou com um artigo publicado 

na Revista Indústria & Produtividade (ver seção 4.3.4.). 
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Figura 733 - O conjunto de imagens mostra aspectos da bienal de 1972. Foto: Catálogo IDI, 1978. 

 

1973 

– O MAM promove a exposição “Argentina no desenho industrial”. A mostra foi organizada 

pelo CIDI, Centro de Investigación del Diseño Industrial del Sistema INTI. 

– No âmbito das iniciativas geradas pelo “Programa 06 de incentivo ao Desenho Industrial”, 

(ver seção 4.3.5.) que incluía entre seus propósitos melhorar a qualidade dos produtos 

manufaturados destinados à exportação, destaca-se também a presença do IDI, que havia 

participado de sua elaboração, e inicia uma pesquisa sobre embalagens, que resultou na 

exposição “Embalagem, design e consumo”, na publicação de um livro, o Manual para o 

planejamento de embalagens e num curso com quatro semanas de duração sobre projeto de 

embalagens (ver seção 4.2). 

O Manual para o Planejamento de Embalagens reunia os elementos necessários à 

formulação de uma metodologia de trabalho, a saber: 

1 Conceitos gerais 

2 Normalização 

3 Materiais 

4 Processos gráficos 

5 Comunicação de embalagem 

6 Mercadologia 

7 Planejamento 

8 Projetos didáticos 
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A exposição, inaugurada no MAM, em agosto de 1975, foi planejada como meio de 

divulgação para o lançamento do manual, e era complementada por um áudiovisual e 

informações adicionais sob a forma de folheto e um catálogo. Após este primeiro projeto, o 

IDI passa a atuar em quatro áreas principais: desenvolvimento de projetos, exposições, 

informação e consultoria. 

1974 

– O Instituto Cultural de Relações Exteriores da Alemanha, em parceria com o Bauhaus–

Archiv, realiza no MAM uma ampla exposição sobre a Bauhaus. Esta memorável exposição 

contou com recursos visuais até então inéditos no Brasil (projeção de vídeo) e ocupou uma 

área de mais de 1.000m². O material de divulgação assim descrevia o evento: 

A presente Mostra, condensação didática da primeira grande exposição da 

Bauhaus realizada em 1968 em Stuttgart, Alemanha, apresenta uma 

informação geral sobre os objetivos, as metas alcançadas e a importância da 

Bauhaus no desenvolvimento da arquitetura e do desenho industrial até os 

nossos dias. Fazem parte da exposição um programa de multivisão, projeção 

simultânea de oito imagens de slides, texto do professor Detlef M. Noack; 

programas em vídeo-cassete sobre Walter Gropius, Kandinsky, Klee e 

também um ballet de Oskar Schlemmer. A exposição se completa com 

reproduções fotográficas de projetos, com a apresentação dos planos de 

ensino da escola nos diversos estágios de aprendizado, pesquisas de formas, 

cores e materiais e também alguns objetos produzidos segundo a orientação 

transmitida pela Bauhaus. Reprodução de obras de Klee, Kandinsky, Albers e 

Feinninger, alguns dos artistas que ensinaram na escola, fazem parte da 

exposição, que se complementa com um livro catálogo de 250 páginas, 

fartamente documentado, resumo da edição original que acompanhava a 

grande exposição de Stuttgart em 1968. (Arquivo histórico do MAM) 

Paralelamente à Mostra, foi organizado em conjunto com o Instituto Cultural Brasil-

Alemanha, um seminário sobre a Bauhaus. Uma série de quatro palestras foi realizada no 

Bloco-escola do MAM, juntamente com a exibição de filmes Mensch und Kunstfigur, o Ballet 

Triádico, Bauhaus e 50 anos de Bauhaus. 
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– Acontece no MAM a mostra Idéia Braun – um Design Moderno (ver seção 4.1.4.2.). A 

mostra coincide com a chegada dos produtos Braun2 ao mercado brasileiro, tal como 

divulgado em um texto promocional da empresa: 

A Braun está chegando ao Brasil. No exterior, contudo, Braun é sinônimo de 

excelência de design há muitas décadas. Ligada à Bauhaus e, mais 

precisamente, à Escola de Ulm, a Braun transcendeu prateleiras das lojas de 

departamentos e dos supermercados para ocupar um lugar de destaque em 

museus, galerias de design e mesas de colecionadores. Texto de divulgação – 

Castelo Branco, Borges e Associados – S.D. (Arquivo do MAM). 

1975 

– O MAM apresenta a mostra Zanini – Móveis (de 24 de abril a 1º de junho). A exposição 

apresentava uma coleção de querenta peças desenvolvidas por José Zanini Caldas em Nova 

Viçosa, na Bahia. Todos os móveis foram feitos a machado e enxó, ferramentas tradicionais 

dos canoeiros. 

– O IDI, em convênio com a Secretaria de Tecnologia Industrial do Ministério da Indústria e 

Comércio, promove a exposição “Embalagem, design e consumo”. 

1976 

– Acontece no MAM (03 a 26 de fevereiro) a exposição “Desenho Industrial da Finlândia”, 

comemorativa dos 100 anos da Sociedade Finlandesa de Artes e Desenho Industrial. A 

mostra apresentou talheres, peças em cerâmica e vidro e design têxtil, destacando-se a 

presença de projetos Tappio Wirkkala e Timo Sarpaneva. 

– É inaugurada a Galeria Anna Maria Niemeyer, no Shopping da Gávea. Entre seus objetivos 

estava a divulgação dos projetos de mobiliário de Anna Maria e Oscar Niemeyer. 

– O MAM promove (12 de fevereiro a 07 de março) a exposição “Desenho industrial 

italiano”, mostra organizada pelo Ministério do Estrangeiro Italiano e pela Sociedade 

Olivetti. O evento era parte integrante das comemorações do centenário da imigração 

italiana no Brasil. Essa importante exposição apresentou um quadro abrangente e 

                                                 
2
 Em 1954, o então diretor da Braun, Fritz Eichler, estabelece contato com Hans Gugelot, professor da escola de 

Ulm e designer com larga experiência no design de implementos elétricos, como no caso das máquinas de 
costura Pfaf. Gugelot implementaria na Braun a concepção funcionalista de design ensinada em Ulm. O design 
da Braun recebeu o reconhecimento internacional ao ser premiado e divulgado numa série de exposições e 
eventos destacando-se o Grande Prêmio da Trienal de Milão de 1960, outorgado à linha completa de produtos, 
o Prêmio de Excelência no Uso de Plásticos, obtido na feira Interplas, em Londres, em 1961; foi também o tema 
da abertura de uma nova galeria no Museu de Arte Moderna de Nova York, em 1964, além de várias 
premiações consecutivas Gute Form, a partir de 1969. 
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diversificado do design italiano, incluindo projetos de designers representativos do chamado 

“renascimento do design italiano”, tais como Marco Bellini, Achille Castiglioni, Joe Colombo, 

Vico Magistretti e Marco Zanuso; e exemplos de design de vanguarda, como o Studio 

Archizoom 

– O IDI realiza a Mostra da Produção Tecnológica Nacional e publica Móvel Escolar, um 

manual de recomendações técnicas e construtivas para o projeto de mobiliário escolar. Nos 

mesmos moldes, também seria publicado Móvel Pré-escolar (ver seção 4.1.6.3). 

1980  

– A Escola de Artes Visuais realiza a exposição “Da natureza ao produto, do produto à 

natureza – tecnologias alternativas no desenho de equipamentos”. A mostra foi apresentada 

originalmente na Esdi e incluía projetos realizados sobre o tema das tecnologias apropriadas 

e da biônica. Na EAV reuniu trabalhos de estudantes da Esdi, PUC, UFRJ e da própria EAV. 

1981 

– A exposição “Desenhistas na Grã-Bretanha” é realizada no MAM (10 de abril a 03 de maio). 

Apresentou dez empresas de design britânicas, entre elas a Ogle e a Pentagram, e examinou 

um produto projetado por cada uma delas.  

– O IDI projeta a exposição O Homem: a casa, o desafio, sobre o Sistema Financeiro da 

Habitação. A mostra foi projetada para o Banco Nacional de Habitação, e o IDI encarregou-se 

do planejamento, organização, produção e montagem da mostra, exibida inicialmente em 

São Paulo e, em 1982, no Recife.  

– No IAB (Instituto de Arquitetos do Brasil) acontece exposição sobre Joaquim Tenreiro. 

1982  
– Acontece na sede social do Jockey Club Brasileiro (de 21 a 27 de outubro) a mostra “Rio 

Export Design – O Desenho Industrial em Exportação no Rio de Janeiro”. Foi uma das 

primeiras exposições sobre o design carioca, promovida pela Apdins/RJ e a Associação 

Comercial do Rio de Janeiro. Roberto Verschleisser e Leonardo Visconti realizaram o projeto 

da exposição que também foi acompanhada de um ciclo de palestras. 

1983 
– O Solar Grandjean de Montigny, na PUC-Rio, apresenta a exposição “Visconti e a arte 

decorativa”. A exposição foi organizada por Irma Arestizabal e seu catálogo apresenta uma 

documentação abrangente do trabalho de Visconti no campo das artes decorativas. O 
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professor Leonardo Visconti assim comentava a relação de Eliseu Visconti com o desenho 

industrial em um texto do referido catálogo: 

Os trabalhos apresentados nesta oportuna mostra, refletem as tendências e 

preferências de um tempo. Tempo este em que artistas, artesãos, indústrias 

e consumidores estão de acordo em repudiar os velhos modelos e procuram 

as criações originais. Não é mais uma questão de revolução, e sim, de 

evolução. Visconti foi um destes artistas que soube introduzir esta evolução 

em nosso país. (Catálogo Eliseu Visconti e a arte decorativa, 1982, p. 13) 

 

– Acontece no MAM a exposição retrospectiva da obra do arquiteto Sérgio Bernardes. A 

mostra se fez acompanhar da publicação de uma edição especial da revista Módulo dedicada 

ao arquiteto. Sérgio Bernardes esteve envolvido com uma série de projetos de design, como 

relatado no livro de Lauro Cavalcanti, Sérgio Bernardes (Editora Relume Dumará, 2004). Essa 

biografia inclui um capítulo específico sobre os projetos de desenho industrial desenvolvidos 

pelo arquiteto: 

 

Sergio Bernardes estendeu os limites de sua atuação projetual para os 

domínios que pertenciam ao desenho industrial. Apaixonado por esportes, 

observava em suas participações, as necessidades, características e estrutura 

do equipamento que utilizava. Dessa observação criava alternativas e objetos 

com novas lógicas de uso, material e organização. (CAVALCANTI, 2004, p.64) 

 

Sérgio Bernardes projetou um planador que foi chamado de “avião gaivota” e um automóvel 

dotado de uma estrutura deformável batizado “carro mole”. De acordo com Cavalcanti (Ibid, 

p. 66-67), ele teria interessado o banqueiro José Magalhães Pinto no projeto e teria obtido 

um financiamento para a construção de um protótipo. Não é informada a data de conclusão 

do projeto, apenas é informado que teria sido concluído nos “anos 60”. Lauro Cavalcanti 

afirma que o protótipo foi finalizado e testado em condições reais, incluindo um teste de 

impacto contra um muro reforçado construído com o financiamento do Banco Nacional (da 

família Magalhães Pinto). O carro chocou-se com o muro a cerca de 90 km/h, resultando em 

sua completa destruição o que motivou a retirada do patrocínio do Banco Nacional. Lauro 

Cavalcanti afirma que um protótipo desse veículo teria sido construído na Escola de Ulm, em 

1963, fabricado com um material emborrachado chamado lexan, mais conhecido como 
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policarbonato (esse material é extremamente rígido e resistente, daí sua utilização em 

viseiras de capacetes e escudos de tropas policiais). Tais afirmativas devem ser vistas com 

reserva, pois o livro não apresenta nenhuma fotografia que comprove a construção e testes 

do veículo, tampouco se encontraram referências a esse projeto nas revistas especializadas, 

como Quatro Rodas ou Auto Esporte. O envolvimento da Escola de Ulm nesse projeto 

também é questionável. No entanto, é possível que Sérgio Bernardes estivesse se referindo 

ao projeto desenvolvido por Pio Manzú, estudante do terceiro ano, realizado em 1962/63 e 

orientado por Rodolfo Boneto e aqui reproduzido de modo a possibilitar uma comparação 

entre os dois projetos. Cabe ressaltar que o projeto de Pio Manzú não foi desenvolvido até o 

estágio de protótipo embora outro projeto do designer, o “Autonova”, um veículo urbano de 

dimensões compactas, cujo design em nada se assemelhava ao “carro mole”, foi 

apresentado sob forma de protótipo no Salão Internacional de Automóveis de Frankfurt, em 

1964. 

   

Figura 734 - O “Carro Mole” de Sérgio Bernardes. Foto: Cavalcanti (2004). 

  
 
Figura 735 - Projeto de carroceria de Pio Manzú, desenvolvido em Ulm (1962-63). Foto: Ulm design – the 
morality of objects (MIT Press, 1991).  

 

A exposição no MAM apresentou os projetos de mobiliário desenvolvidos por Sérgio 

Bernardes: a cadeira rampa, o sofá berço e a cadeira rede. A cadeira rampa era composta de 

dois cilindros de espuma interligados por uma estrutura lateral de madeira e um tripé que 

fechava a estrutura. A rampa propriamente dita era constituída de tecido esticado por molas 

ente os dois cilindros. De acordo com Cavalcanti (2004, p. 69), esses móveis eram 

comercializados diretamente no escritório do arquiteto e tiveram boa aceitação no mercado. 
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Figura 736 - A cadeira rampa. Foto: Santos, 1995. 

Para o Hotel Tambaú (projetado por Bernardes em Fortaleza) o arquiteto projetou a cadeira 

rede que procurava adaptar as redes à tradicional posição de sentar. 

  

Figura 737 - A cadeira rede. Foto: Santos, 1995. 

 

Maria Cecília Loschiavo dos Santos identifica um terceiro projeto de mobiliário executado 

por Sérgio Bernardes, não mencionado no catálogo da exposição do MAM. Tratava-se do 

sofá berço, confeccionado em metal, madeira e tecido cujo design assemelhava-se à cadeira 

rampa. 
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Figura 738 - O sofá berço. Foto: Santos, 1995. 

 

Menção deve ser feita a um projeto de Sérgio Bernardes apresentado na exposição do 

MAM, situado exatamente na área de superposição entre a arquitetura e o desenho 

industrial: módulos construtivos industrializados. Sérgio Bernardes enfatiza no texto de 

apresentação publicado na Revista Módulo que, sob nenhuma circunstância, esse projeto 

deveria ser confundido “com um projeto arquitetônico” (p. 56), explicitando assim sua 

proximidade com o design. Denominado Projeto Hexágono, ele pretendia colocar a 

construção civil em um novo patamar, em termos de técnicas construtivas: 

O Projeto hexágono abre as portas para que a construção civil saia da fase 

artesanal em que se encontra e se instale em termos de indústria imobiliária, 

através de um comportamento similar ao da indústria automobilística, 

produzindo em série, unidades residenciais uni ou multifamiliares, edifícios e 

prédios para todas as finalidades. (Revista Módulo, 1983, p. 56) 
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Figuras 739, 740 e 741 - As imagens mostram dimensões, detalhes construtivos e possíveis aplicações do 
Projeto Hexágono. Foto: Revista Módulo, 1983. Coleção do autor.  

 

– Acontecia no Hotel Nacional, o Congresso e exposição da UITP (União Internacional dos 

Transportes Públicos). Inúmeros fabricantes de material rodoviário e ferroviário estiveram 

presentes na mostra. Uma das atrações foi a presença de um ônibus londrino, do tipo 

double-decker . Certamente, um dos eventos mais emocionantes foi sua chegada a São 

Conrado pela Avenida Niemeyer. O enorme veículo encontrou sérias dificuldades para 

vencer as curvas fechadas e deslocar-se pela pista estreita, ladeada por escarpas de pedra. 

Os visitantes da mostra puderam constatar que a viagem deixou marcas na carroceria do 

veículo, especialmente no piso superior. Entre os fabricantes nacionais destacava-se a 
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presença da Ciferal com sua linha de ônibus urbanos, intermunicipais e rodoviários, 

destacando-se o modelo Dinossauro, uma evolução do Jumbo (ver seção 4.1.10.1.1.1.1.). 

   
 
Figura 742 - Material promocional da CIFERAL. Foto: Coleção do autor. 

 

– O Studio Babilônia organiza a mostra Linha Memphis3, incluindo móveis e utensílios 

projetados por Martine Bedin, Fábio Bellotti, Andréa Branzi, Aldo Cibic, Michele de Lucchi, 

Nathalie du Pasquier, Michael Graves, Hans Hollein, Arata Isozaki, Shiro Kuramata, Javier 

Mariscal, Peter Shire, George Sowden, Gerald Taylor, MatheoThun, Masamari Umeda e 

Marco Zanini. O Rio tomava conhecimento da linguagem irônica, transgressora e iconoclasta 

do design pós-moderno. 

– O MAM sedia a I Exposição Latino-americana de Desenho Industrial (25 de outubro a 25 de 

novembro), organizada pelo comitê Brasileiro da Associação Latino-americana de Desenho 

Industrial (ALADI). Participam designers do Brasil, Argentina, México, Venezuela, Cuba, 

Colômbia, Peru e Equador. Paralelamente a esse evento (05 a 08 de novembro), é realizado 

na UERJ o III Congresso Latino-Americano de Desenho Industrial. 

– É realizada a exposição “Chairs, Coleção do Museu de Arte Moderna de Nova York”, 

inaugurando a galeria do Rio Design Center no Leblon. Essa interessante mostra apresentou 

um panorama da história do design através de dezesseis cadeiras clássicas. O público pôde 

ver a cadeira Wassily, de Marcel Breuer; a cadeira Red and Blue, de Gerrit Rietveld; a cadeira 

Barcelona de Mies van der Rohe e a espreguiçadeira de Le Corbusier, entre outras. Tal como 

comentado em verbete anterior, a cadeira assume mais uma vez o papel de produto 

tipificador da atividade profissional. 

                                                 
3
  A coleção Memphis deriva das experiências realizadas pelo grupo de design de vanguarda Studio Alchimia 

(criado em 1979). Em 1981 o grupo se separa em função de desavenças entre Alessandro Mendini e Ettore 
Sottsass. Reunidos em torno de Sottsass, um novo grupo de designers criou uma fascinante coleção de objetos 
pós-modernos (móveis, cerâmica e tecidos), apresentados na Feira de Mobiliário de Milão em 1981. 
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– O Centro Empresarial Rio em parceria com a João Fortes Engenharia, promove a exposição 

“Joaquim Tenreiro – madeira arte e design”. A mostra foi acompanhada do lançamento de 

livro/catálogo. Essa publicação é uma importante fonte de documentação sobre o pai do 

moderno móvel brasileiro, reunindo projetos (incluindo o projeto de luminárias, realizado 

nos anos 1950), artigos publicados na imprensa e uma longa entrevista da qual participaram: 

Antonio Houaiss, Antonio José Pedral, Ascânio MMM, Francisco Bolonha, Janete Costa, 

Frederico de Morais, Paulo Lima e Ronaldo do Rego Macedo.   

1987 

– É realizada no Palácio da Cultura Gustavo Capanema a exposição “Escritório: forma e 

função no final do século XX”. O projeto dessa exposição foi de Karl Heinz Bergmiller em 

colaboração com Goebel Weyne, Pedro Luiz Pereira de Souza e Bitiz Afflalo. 

 
 
Figuras 743 e 744 - As imagens mostram duas vistas da exposição quando de sua montagem no Palácio 
Capanema. Foto: Revista Design & Interiores, 1990. Coleção do autor. 

 

1988 

– Sob a curadoria da artista plástica Maria Tereza Pfisterer e da decoradora Janete Costa, é 

realizada na Galeria Tríade, pertencente à construtora Wrobel, uma exposição sobre 

Joaquim Tenreiro. A mostra reunia relevos e esculturas além de peças de mobiliário. 

1990 

– A Galeria Traço e Ponto desde 1987 dedicou-se a divulgar o trabalho de designers 

brasileiros, entre eles Ricardo Fasanello (ver seção 4.1.6.1.). 
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Figura 745 - A imagem mostra duas versões diferentes da poltrona Anel de Ricardo Fasanello. Foto: Revista 
Design & Interiores, 1990. 

 

1991 

– Acontece no Rio Design Center a “Exposição Retrospectiva de Joaquim Tenreiro”. Pode-se 

constatar que o espaço de exposições desse conhecido shopping carioca começa a atuar 

como um importante polo de divulgação do design, embora naquela época a maioria das 

lojas comercializasse artigos de decoração e móveis. 

– É realizada no MAM a exposição “Falando de cadeira”, reunindo projetos de Sérgio 

Rodrigues criados entre 1954 e 1991. A mostra, de caráter retrospectivo, reuniu cerca de 

oitenta peças, entre cadeiras, poltronas, sofás, mesas e camas. 

– Elio Grossman realiza a exposição “Design Aroun’The Clock” na loja Matias Marcier, onde 

lança a linha de relógios Pro Design, composta por doze modelos, dentre relógios de mesa e 

parede que passam a ser comercializados em várias cidades do Brasil (ver seção 4.1.1.6.). 

 

Figura 746 - Relógio Perspectiva. Foto: Guilherme Rozembaun. Foto: Coleção de Elio Grossman. 

 

– Acontece no Centro Cultural Banco do Brasil a mostra “Design: Defina o problema antes do 

design”, abordando o design dinamarquês. 
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1992 

– A loja Hum, do arquiteto Sérgio Sezefredo, organizou várias mostras sobre o design 

brasileiro, entre elas uma dedicada aos móveis de Aída Boal (ver seção 4.1.6.1.). 

1993 

– O Centro de Promoção Design Rio organiza a exposição “IF design – o melhor da Feira de 

Hannover”, no MAM. 

1994 

– Acontece no MAM a mostra “Atelier Alessi 1921-1994” 4 (de 18 de agosto a 25 de 

setembro). Essa exposição inicia o ciclo Design para esta Era. Nas palavras do curador do 

evento, Marcelo de Carvalho, 

Design para esta Era surge como uma visão panorâmica sobre o profundo 

debate no modo contemporâneo de pensar e produzir objetos. Mostras, 

encontros e atividades que visam a manter e acumular grande força criativa 

para o desenvolvimento do design no Brasil e promover estímulos para o 

encontro da indústria com a arte. (Folheto de divulgação – arquivo do MAM) 

Como parte integrante do evento, também foi realizado um workshop com Laura Polinoro, 

diretora do Centro de Estudos Alessi, do qual participaram estudantes da Esdi, PUC e 

Faculdade da Cidade. 

– É aberta a exposição “ESDI 30 - consequências de uma idéia”, comemorativa dos 30 anos 

da Escola Superior de Desenho Industrial. Foi a mais completa e abrangente mostra sobre a 

Esdi já realizada. Contou com cerca de setecentas peças divididas por várias categorias: 

mobiliário, utensílios domésticos, embalagens, veículos e design gráfico, ocupando os 

espaços da Fundição Progresso. 

1995 

– Nesse ano acontece a primeira edição do evento que viria a ser chamado “Brasil faz 

Design”. Inicialmente conhecido como “O Brasil também faz Design”, o evento foi uma 

iniciativa da Volátil Design e Comunicação (SP) e contou com o apoio do Ministério da 

Cultura, do Ministério das Relações Exteriores – Consulado Geral do Brasil em Milão, da 

Secretaria de Cultura do estado de São Paulo e da Prefeitura de Milão. Essa exposição bienal, 

de caráter itinerante, aconteceu em São Paulo, Rio de Janeiro e em Milão. A mostra visava a 

                                                 
4
 A partir de 1983, a produção do atelier Alessi esteve cada vez mais associada ao design pós-moderno, 

incluindo peças desenhadas por Alessandro Mendini, Michael Graves e o famoso espremedor de frutas “Juicy 
Salif”, desenhado por Philippe Stark. 
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divulgar o design nacional no Brasil e no exterior. Dividia-se em três seções: concurso, 

destaque e memória. Para o concurso, de abrangência nacional, uma comissão de seleção 

indicava os projetos participantes da exposição e que receberiam o Prêmio Brasil faz Design. 

Na edição de 1995, a mostra, quando de sua passagem pelo Rio de Janeiro, aconteceu na 

Escola de Artes Visuais, no Parque Lage (27 de julho a 06 de agosto), sendo visitada por cerca 

de 1.500 pessoas. 

1996 

– Inauguração da mostra “Estudos de Eliseu Visconti”, na Fundação Casa França-Brasil. 

– Evento Rio & Design, mostra das faculdades de design do Rio de Janeiro, incluindo uma 

exposição de projetos e um ciclo de palestras na Casa da Ciência – UFRJ. 

– A segunda edição da mostra “Brasil faz Design” se apresenta no Rio, no IAB (de 04 a 24 de 

outubro), sendo visitada por aproximadamente 700 pessoas. Na seção “Destaque”, foi 

apresentada a produção do escritório de Ângela Carvalho e Alexander Neumeister (NCS 

Design). 

1997 

– O MAM promove a exposição “Madeira, aço e pedra – Arquitetura e design Finlandeses 

nos anos 90” (de 25 de novembro a 04 de janeiro de 1998). O setor dedicado ao design 

expunha exemplos representativos do design finlandês como móveis, brinquedos, luminárias 

e têxteis, bem como produtos artesanais. Cabe comentar que clássicos de Alvar Aalto 

também estavam presentes, comprovando o interesse do público por estas peças. 

1998 

– Acontece a exposição “Design método e industrialismo”, no Centro Cultural Banco do 

Brasil. A mostra apresentou projetos de onze designers, dentre eles  Karl Heinz Bergmiller, 

José Carlos Bornancini, Sérgio Rodrigues, Alexandre Wollner, Goebel Weyne e Aloísio 

Magalhães. 

– Acontece no Museu de Arte Contemporânea, em Niterói, a exposição “Joaquim Tenreiro, 

Artífice e Designer”. 

– O MAM realiza a mostra “Brasil faz design 98” (de 02 a 21 de junho). O evento também foi 

palco de importante premiação (ver seção 4.3.1). 

– A exposição “A era do design”, no Rio Design Center do Leblon, apresentava um panorama 

da evolução do design nos últimos duzentos anos, através de sessenta objetos e painéis 

fotográficos. 
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Conclusões 

Ao longo da história, o design industrial se instalou nas sociedades apoiado em 

condicionantes sociais, econômicos e tecnológicos. Igualmente importantes para seu 

processo de consolidação foram as iniciativas no âmbito da promoção e divulgação da 

atividade. Desde o século XIX, as exposições de design desempenharam um papel decisivo 

na formação de uma cultura de design, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. A essas 

exposições sempre foi atribuído um caráter “evangelizador”, na medida em que procuravam 

educar o grande público informando-o sobre os méritos e benefícios advindos dessa então 

nova atividade. A criação de coleções de objetos que traduzissem os ideais de qualidade 

(inclusive estética) dos produtos industriais foi um dos meios propostos para alcançar essa 

missão de esclarecimento. Já no século XX, essa missão foi cumprida na Inglaterra através de 

exposições patrocinadas pelo Design Council e posteriormente pela criação do Design 

Museum, em Londres. Coube ao MoMA em Nova York desempenhar esse papel nos Estados 

Unidos; iniciativas semelhantes podem ser apontadas em outras nações. No caso do Brasil, e 

especificamente do Rio de Janeiro, o papel de polo divulgador e gerador de uma “cultura de 

design” foi desempenhado com sucesso pelo Museu de Arte Moderna. Os verbetes 

presentes nesta seção permitem concluir que, desde sua fundação, o MAM esteve na 

vanguarda do processo de implantação do design industrial no Brasil podendo mesmo ser 

considerado como um dos catalisadores desse processo, pelo menos no que concerne a 

formação de uma cultura de design na cidade do Rio de Janeiro. Essa atuação ganha um 

ímpeto redobrado com a criação do Instituto de Desenho Industrial e a organização das 

Bienais Internacionais de Desenho Industrial. Portanto, aqui se faz necessário nomear o 

personagem que esteve na liderança deste processo. Como diretor do IDI, Karl Heinz 

Bergmiller proporcionou ao MAM os elementos de profissionalização, os conhecimentos 

teóricos e práticos e a liderança necessária para que o museu empreendesse sua vital missão 

“evangelizadora”. As bienais de design do MAM e as múltiplas exposições que a elas se 

seguiram, organizadas sempre sob o comando de Bergmiller, reproduziram no Brasil ações 

decisivas para a consolidação do design já experimentadas no exterior. Embora o termo não 

ocupasse o topo da “agenda de ações” do MAM, o IDI também procurou patrocinar sua 

própria interpretação do conceito de “bom design” e “boa forma”. Num momento em que a 

institucionalização da profissão ainda parecia um sonho distante e grande parte do 

empresariado industrial brasileiro recorria à cópia de maus produtos (concebidos sob a ótica 
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do design formalista – styling), o processo de esclarecimento do grande público era 

imperativo. Iniciativas como essas tinham sido bem-sucedidas na Itália (vide as Trienais de 

Milão e o prêmio Compasso D’Oro), na Alemanha (vide o Prêmio Gute Form e as exposições 

dele decorrentes) e mesmo nos Estados Unidos (com as exposições Good Design 

patrocinadas pelo MoMA). Mesmo que o IDI tivesse a intenção de impor “modelos estéticos 

ulmianos”, tal iniciativa jamais teria sucesso, como comprovam iniciativas semelhantes 

empreendidas fora do Brasil. Sobre até que ponto as iniciativas do IDI teriam sido bem-

sucedidas, pode-se argumentar que a própria realização de três bienais internacionais de 

design e a sequência de mostras de cunho educativo organizadas pelo instituto são a prova 

inquestionável de seu sucesso. O incêndio do MAM e posterior encerramento das atividades 

do IDI não significaram o fim do processo de divulgação do design por meio de mostras e 

exposições, já que essas iniciativas foram pulverizadas por várias instituições e ações que 

deram então continuidade ao processo. De modo geral, o grande fracasso nesse processo 

teria sido a não criação de um museu ou espaço permanente destinado à preservação de 

objetos de design. 
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4.3.2 Premiações, concursos e eventos comemorativos 

Esta seção surgiu como um desdobramento da seção anterior. Para sua construção, 

recorreu-se principalmente à bibliografia e periódicos, além de depoimentos dos designers e 

instituições citados. 

1961 

– Sérgio Rodrigues é consagrado internacionalmente: sua Poltrona Mole é premiada na Itália 

no IV Concorso Internazionale del Mobile. A participação vitoriosa desse clássico do design 

brasileiro é explicada por Sérgio Rodrigues em um artigo publicado na Revista Senhor em 

1962: 

No outono de 1961 o Governador Carlos Lacerda recebeu de Cantù um 

convite para fazer-se representar naquela cidade, na IV Mostra 

Internazionale del Mobile (Itália), a indústria mobiliária do estado. Lacerda 

nos passou o convite, e arriscamos mandar a poltrona mole. Em agosto 

recebemos a notícia de que o júri internacional, dele fazendo parte Arne 

Jacobsen, Carlo de Carli, Machi, Ignazio Gardela, Sir Gordon Russel, havia nos 

conferido o primeiro prêmio, numa seleção entre 438 concorrentes de 27 

países. (O sofá, in Revista Senhor, junho 1962, p. 72) 

   

Figura 747 - Texto original do relatório de premiação. Foto: Revista Senhor, junho de 1962. Coleção do autor. 

 

Embora a informação seja pouco divulgada na literatura sobre o design brasileiro, no mesmo 

concurso a cadeira Cantu de Sérgio Rodrigues foi classificada em terceiro lugar (CALS, 2000, 

p. 252), mas essa conquista permanece quase completamente obscurecida pelo prêmio 

conquistado pela Poltrona Mole. 
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Figura 748 - Cadeira Cantu. Foto: do autor. 

 

 
 
Figura 749 - A premiação conquistada pela Poltrona Mole em Cantú foi exaustivamente explorada pela Oca em 
suas campanhas publicitárias. Foto: Revista IAB, 1963. Coleção do autor. 
 

O tema do “caráter nacional” do design de mobiliário brasileiro, tendo como pano de fundo 

a premiação obtida em Cantú, voltou a ser abordado por Sérgio, desta feita no depoimento 

publicado na revista Casa & Jardim: 

4 anos após a sua criação, ao ser comunicado do prêmio em Cantú, percebi 

nas entrelinhas do relatório do júri o que seria a consagração da qual não me 

acreditava merecedor; mas aceitei orgulhoso. Teria eu descoberto o espírito 

do móvel moderno brasileiro? Vejamos o que disse o júri internacional: “... 

apesar de não se tratar de uma cópia ou estilização, essa peça, criada sem 

outra intenção senão a de conforto e relax, mescla a indolência e 

sensualidade mourisca, que fofos almofadões sugerem, com a bravura do 

povo onde o couro cru representa a proteção contra o agreste sertão, 

aninhada sobre um catre do XVII, cuja robustez de seus componentes denota 

riqueza vegetal – caracteriza uma região, norte-nordeste, transpirando sem 
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equívocos a atmosfera de seu país de origem, Brasil...”. (Revista Casa & 

Jardim - Edição do ano, 1985, p. 49) 

 

É possível perceber em manifestações da publicidade, como a Poltrona Mole acabou por se 

transformar em um ícone da modernidade brasileira, desta feita no campo do design. 

Anteriormente, a arquitetura modernista brasileira, representada por Brasília, havia 

incorporado esse papel que passava então a ser associado à cadeira projetada por Sérgio 

Rodrigues. Ao utilizá-la como pano de fundo para a publicidade de um aparelho de rádio, a 

Philips pretendia explicitamente capitalizar no sucesso internacional da cadeira e, dessa 

forma, “se apropriar” de sua aura de modernidade brasileira. Passados mais de 50 anos da 

publicação do anúncio, o rádio está completamente obsoleto, mas o design da cadeira 

mantém sua integridade. 

  

Figura 750 - Anúncio de rádio Philips. Foto: Revista Senhor, 1960. Coleção do autor. 

 

1963 

– Acontece durante o III Salão do Automóvel realizado em São Paulo a primeira edição do 

Prêmio Lúcio Meira, destinado a descobrir novos designers de automóveis e incentivar a 

criação de modelos de veículos com design 100% nacional. O concurso contou com a 

participação de 34 projetos e Gilson Silveira, morador de Petrópolis obteve o quinto lugar 

(ver seção 4.1.10.1.1.2.5). 
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– Os arquitetos Arlindo Facioli, Davino Pontual, Ricardo Cruz e Artur Lício Pontual, com o 

projeto de uma poltrona de escritório, foram premiados no concurso nacional de mobiliário 

BRAFOR na categoria de melhor cadeira. A empresa paulista, instalada no Brasil desde 1912, 

resolveu realizar um concurso para premiar projetos de mobiliário para escritório. Os 

resultados do concurso e os projetos vencedores seriam apresentados em exposição 

realizada no MAM. O catálogo da mostra realizada no MAM (ver seção 4.3.1) detalhava 

alguns aspectos da Poltrona Pontual: 

Basicamente, a poltrona é constituída por quatro caixas de compensado 

envoltas com espuma de borracha e revestidas de couro ou plástico, dentro 

dos moldes de produção corrente. Estas caixas estofadas passam a formar 

assento, encosto e braços, quando estruturadas por lâminas de aço 

recurvadas. Os pés são resolvidos dentro da mesma técnica de lâminas de 

aço, e a ligação destes com o corpo da poltrona propriamente dita é feita por 

uma coluna giratória. (Catálogo da Mostra Móveis Contemporâneos para 

Escritório – Arquivo do MAM) 

 

  

Figura 751 - Anúncio publicado na Revista Arquitetura IAB, 1963. Coleção do autor. 

 

É importante mencionar que o edital do concurso não fazia menção aos termos design ou 

desenho industrial ao listar os objetivos do concurso: “O objetivo do prêmio Cinquentenário 

Brafor de Mobiliário é reconhecer, salientar e difundir a elevada colaboração técnica e 
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artística dos arquitetos (grifo nosso) na criação do mobiliário.” (Revista IAB Guanabara, 

março/abril 1962, p. 31) 

1964 

– Joaquim Redig é o segundo colocada na terceira edição do Prêmio Lúcio Meira com o 

projeto “Barra” (ver seção 4.2.10.1.1.2.5.). 

1965  

– A seção Rio de Janeiro do IAB concede uma menção honrosa para a Poltrona Auditório IAB, 

criada por Sérgio Rodrigues. 

 

   
Figura 752 - Poltrona Auditório IAB, utilizada no MAM RJ. Material promocional da Oca. Coleção do autor. 

 

– Arthur Lício Pontual e Norman Westwater recebem uma menção honrosa no Concurso 

Viners of Sheffield (Londres), de projeto de talheres. Os protótipos foram fabricados na 

oficina da Esdi, através de um processo de fundição e usinagem. O conjunto era composto 

de dois tamanhos de faca, dois garfos (jantar e sobremesa) e três colheres (sopa, sobremesa 

e café). 

     

Figuras 753 e 754 - Os protótipos pertencem à coleção de Henrique e Theresa Colasanti. Fotos: do autor. 
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– Em 1965 comemorou-se o IV Centenário da Cidade do Rio de Janeiro. Para promover o 

evento foi instituído um concurso para a escolha de um símbolo comemorativo, vencido por 

Aloísio Magalhães. Paralelamente a essas iniciativas, uma série de empresas resolveram 

associar suas marcas e produtos ao evento. A fabricante de relógios Omega criou o 

Seamaster IV Centenário, que apresentava o símbolo oficial no mostrador. A VEMAG lança a 

série Rio, incluindo versões do DKW e da Vemaguete. A modificação mais visível era o 

descanso dos limpadores de para-brisa no lado direito do motorista, melhorando assim a 

visibilidade. Embora o design desses produtos não tenha se originado no Rio, a imagem da 

cidade e sua mística servem de inspiração para os projetos. Os anúncios da Vemag, 

publicados em revistas de grande circulação, usavam pontos turísticos do Rio (Aterro do 

Flamengo, Mesa do Imperador, Lago do Boticário e a Lapa) como pano de fundo para 

apresentar a nova linha de veículos e incluíam um texto, do qual se reproduz um pequeno 

trecho, em que a empresa justifica sua iniciativa: 

Fervilhante de modernismo, o Rio se acalma na tradição venerável, na 

relíquia histórica. A dois passos do ronco do lotação, tem lugar onde você 

pensa que vai escutar o trote gracioso de cavalo puxando carruagem. Perto 

da sede de uma escola de samba, você é capaz de passar por um sobrado em 

que ecoa um farfalhar de saias na cadência do minueto. Próximo do edifício 

arrojado, você se depara com a muralha de uma fortaleza onde os canhões 

apontam para o passado. Assim é o Rio. Tão surpreendente que 400 anos não 

bastam para explicá-lo. No máximo, a gente pode homenageá-lo, como fez a 

Vemag, dando o nome Rio a seus novos modelos 1964. 

 

                                               

Figuras 755 e 756 - Material publicitário de produtos aludindo ao IV Centenário do Rio de Janeiro. Fotos: 
Revista Seleções, 1965. Coleção do autor. 
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Também pegando carona nas comemorações do IV Centenário, a Kodak do Brasil lança a 

câmera Kodak, Rio 400, de acordo com o material publicitário da empresa, a primeira 

câmera da Kodak fabricada no Brasil. É importante frisar que o design dessa câmera foi 

concebido nos EUA e, ao introduzir o modelo no Brasil, a Kodak apenas estampou a marca 

“Rio 400” no painel frontal. 

   

Figura 757 - Publicidade da Kodak Rio 400. Foto: Revista Seleções, 1964. Coleção do autor. 

 

1967  

– A Formiplac promove um concurso de desenho industrial, com o apoio da Esdi. O júri, 

composto por Maurício Roberto (MAM), Artur Lício Pontual (IAB), Karl Heinz Bergmiller 

(ABDI – Associação Brasileira de Desenho Industrial), Edgar Duvivier (ESDI) e Karol Burstin 

resolveu dividir o prêmio entre os projetos de Theodore Wu, Luiz Paulo Conde e Mário 

Everton Conde, e Antonio Ramos Gouveia. Às três equipes foi concedido um Certificado de 

Bom Desenho e Menções Honrosas. O concurso contou com 38 participantes. 

– Acontece a premiação do Troféu Quatro Rodas, promovido pela revista de mesmo nome e 

destinado a estimular o desenvolvimento de projetos nacionais de carrocerias. Entre os 

veículos selecionados para a competição final encontrava-se o GT Piquet, projetado e 

construído pelo estudante de arquitetura Cristiano Piquet. O concurso foi vencido pelo Puma 

GT, caracterizando uma grave distorção do regulamento que colocava automóveis já em 

produção competindo com protótipos fabricados artesanalmente (ver seção 4.1.10.1.1.2.2.). 

O júri era formado, entre outros, por Maria Bonomi e Aldemir Martins (artistas plásticos), 

Nuccio Bertone (designer italiano de automóveis), João Stroeter (arquiteto e presidente da 

Associação Brasileira de Desenho Industrial) e o arquiteto Sérgio Bernardes. 
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Figura 758 - A imagem mostra os finalistas do concurso promovido por 4 Rodas. O GT Piquet está no extremo 
esquerdo da foto. Foto: Revista Quatro Rodas, maio 1967. 
 

1968 

– Karl Heinz Bergmiller e Freddy van Camp dividem o prêmio Abreu Sodré, do concurso de 

mobiliário escolar para o estado de São Paulo. 

1975 

– Sérgio Rodrigues é premiado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil pelo projeto da poltrona 

Kilin. 

1981 

– No ano internacional das pessoas deficientes, o CNPq organizou um concurso de desenho 

industrial. Na categoria A (estudante) foram premiadas duas alunas da Esdi: Venétia Santos, 

com o projeto de um estabilizador de punho e Cláudia Ghelman, com o projeto de um 

estabilizador de posição ortostática.  

     

Figuras 759 e 760 - Projetos de Venétia Santos. Foto: Bonsiepe (1982). 
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Figuras 761 e 762 - Estabilizador de posição ortostática. Fotos: Claudia G. Sussmann. 

 

– A Câmara de Comércio Americana para o Brasil (Rio de Janeiro) promove um concurso de 

desenho industrial. 

1984 

– A Comlurb promove o Concurso Nacional de Projeto de Desenho Industrial de Lixo 

Urbano. O concurso visava à criação de caixas coletoras de lixo para as ruas do Rio de 

Janeiro. A vencedora foi a designer Ilse Andrade. 

1987 

 – Joaquim Redig recebe o prêmio Nadir Figueiredo. Esse concurso pretendia incentivar a 

criatividade e a inovação no design de utensílios de vidro; a empresa não tinha a intenção de 

colocar em produção os projetos premiados. 

  
 
Figura 763 - Prêmio Nadir Figueiredo. Desenho de Lula Bittencourt. Foto: Coleção de Joaquim Redig. 
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– O Garrafão térmico Alladin (ver seção 4.1.1.5.), projeto de Celso Santos e Alexandre 

Teixeira recebeu o Prêmio Aloísio Magalhães de 1987, referente ao Concurso Nacional de 

Desenho Industrial, patrocinado pela FIESP. 

– Sérgio Rodrigues recebe, em Buenos Aires, o prêmio Lapiz de Plata, pelo conjunto de sua 

obra. 

– Joaquim Redig e Luís Bittencourt recebem o Prêmio Aloísio Magalhães, no V Concurso 

Nacional de Desenho Industrial, promovido pelo CNPq e FIESP. O produto premiado foi a 

impressora industrial Pixel 1000, fabricada pela Magnacom, de Campinas (ver seção 

4.1.5.1.).  

  

Figura 764 - Impressora Pixel 1000. Foto: Joaquim Redig. 

 

1989 

 – Joaquim Redig recebe o Prêmio Aloísio Magalhães, concedido pelo IAB. O projeto 

premiado era o cofre projetado para a Protectur S.A. 

   
Figura 765 - Cofre para a Protectur. Foto: Joaquim Redig. 
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1990 

– Elio Grossman é premiado no 5º Prêmio Museu da Casa Brasileira com a Mesa ITALIC. De 

acordo com o autor do projeto, “os pés em diagonal proporcionam movimento e 

originalidade à mesa”. Era fabricada pela Pro Design utilizando madeira de lei ebanizada e 

tampo de cristal. Esses móveis estiveram presentes na exposição dos trinta anos da Esdi (ver 

seção 4.3.1.). 

  
 
Figura 766 - Mesa Italic. Foto: Beto Felício. Coleção de Elio Grossman. 

 

– O sistema de comunicação computadorizado para portadores de deficiência neuromotora 

(ver seção 4.1.8.2.), projetado pela Divisão de Desenho Industrial do INT, conquista o 

primeiro lugar no Prêmio Cemig de Tecnologia. 

– A cadeira de rodas ADV projetada pela DVDI-INT recebeu o Selo de Excelência na Iª Bienal 

Brasileira de Design, 1990, e a Menção Honrosa no XX Concurso Nacional do Invento 

Brasileiro de 1992, promovido pelo Governo do Estado de São Paulo. Ainda durante a 

realização da Iª Bienal Brasileira de Design, a bomba de gasolina projetada pelo escritório 

PVDI (ver seção 4.1.9.2) foi premiada na categoria “equipamentos industriais e 

instrumentação. A Iª Bienal Brasileira de Design também premiou o garrafão térmico 

Aladdin (ver seção 4.1.1.5.) na categoria “utensílios domésticos”, a impressora Magnacon, 

projetada por Joaquim Redig e Lula Bittencourt, e o veleiro polar Paratii (ver seção 

4.1.10.2.1), produto premiado na categoria náutica. 

1991 

– Os designers Luiz Antonio de Saboya e Gil Fernandes da Cunha Brito desenvolvem um 

concentrador de oxigênio portátil. Esse projeto foi premiado com uma menção honrosa no 

concurso promovido pelo IAB de Minas Gerais.  
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Figura 767 - Modelo de apresentação do concentrador de O2. Foto Gil Brito. 
 
 

– O afofador de Solos projetado pela Divisão de Desenho Industrial da FTI foi premiado com 

o 2º lugar geral no Concurso Internacional de Design, promovido pelo ICSID – International 

Council of Societies of Industrial Design e organizado pela Université de Technologie de 

Compiègne, França (ver seção 4.1.9.1). 

– A colheitadeira projetada pela Divisão de Desenho industrial da FTI recebeu a Menção 

Honrosa do Prêmio IOCHPE de Tecnologia, Edição 1990/1991, promovido pela empresa 

Maxion S. A. (ver seção 4.1.9.1). 

1992 

– A FIOCRUZ recebe o Prêmio Invento Brasileiro pelo projeto da Cadeira Antirefluxo-

Gastresofagiano, auxiliar no tratamento de crianças de 0 a 12 meses que sofrem do não 

amadurecimento do esôfago com refluxo constante de alimentos. Os autores do projeto são 

o cirurgião pediátrico Dr. Paulo Roberto Boechat e os designer Yasna M. Catalan, Nei 

Wallace e Elio Grossman. Esse produto esteve presente na exposição dos trinta anos da Esdi 

(ver seção 4.3.1.) 

  
 
Figura 768 - Cadeira antirefluxo. Foto: Fiocruz via Elio Grossman. 
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– A linha de cadeiras de auditório PAR da Escriba, projetadas por Karl Heinz Bergmiller é 

premiada na categoria melhor mobiliário na IIª edição da Bienal Brasileira de Design.  

– Alexandre Barros Neves, Daniela Gasparoni Leite e Marco Aurélio Veiga Martins, 

estudantes da Esdi, foram os vencedores do 1º Prêmio Universitário de Tecnologia e 

Design, promovido pela Fundação Joanim Prosdócimo (mantida pela Refrigeração Paraná, 

fabricante dos refrigeradores Prosdócimo). O grupo de estudantes desenvolveu o projeto de 

um filtro refrigerador de água chamado Polo. Cabe comentar que o projeto já apontava na 

direção da sustentabilidade ao substituir o tradicional sistema de refrigeração por gás freon, 

já condenado naquela época, por um sistema de termoeletricidade.  

  
 
Figura 769 - Modelo de apresentação do filtro refrigerador Polo. O design é bastante limpo e despojado, 
semelhante ao conceito praticado pela Braun alemã. Foto:Revista Design & Interiores 1992. 

 

1993 

– A Luminária Hospitalar DACTLUX projetada pela Divisão de Desenho industrial do INT foi 

premiada com o 1º lugar no Concurso General Electric de Design de Luminárias (ver seção 

4.1.8.1). 

– A embalagem para transporte de meios magnéticos POST-DISK, projetada pela Divisão de 

Desenho Industrial do INT recebeu o 1º Lugar em sua categoria no Prêmio EMBANEWS- 95 e 

também foi escolhido como um dos projetos finalistas do concurso internacional Packaging 

Innovator Award em 1994. 

– A linha de metais sanitários Domani da Fabrimar (ver seção 4.1.12.2.) recebe o Prêmio 

Museu da Casa Brasileira na categoria “equipamentos complementares”. 
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1994 

– A lava-roupas Futura (ver seção 4.1.4.1.), produzida pela Enxuta foi premiada na feira de 

Hanover, sendo considerada o melhor design na categoria casa.  

– O sistema Arco e Esfera (ver seção 4.1.13.) recebeu o Prêmio Promoção Rio de Janeiro 

(1994/1995). 

– O ventilador Aliseu (ver seção 4.1.4.4.) conquista o prêmio Industrie Forum Design 

Hanover (IF), Best of Category Household (Melhor produto na categoria casa), iniciando uma 

longa tradição de premiações por parte de produtos brasileiros na renomada feira alemã. 

1995 

– O ventilador Aliseu conquista o segundo lugar na categoria “equipamentos 

eletroeletrônicos” do Prêmio do Museu da Casa Brasileira e esteve presente na mostra Il 

Brasile Fa Anche Design (O Brasil também faz Design), realizada em paralelo com a feira de 

Milão, em 1994. 

1996 

– Acontece a primeira edição do prêmio Rio com Design. De acordo com o catálogo da 

mostra, realizada no MAM: 

O SELO RIO com DESIGN, conferido pela Prefeitura do Rio de Janeiro, 

pretende premiar as empresas que, tendo investido em design de forma 

sistemática e consciente, qualificam os produtos e serviços cariocas, 

contribuindo para o desenvolvimento econômico-cultural da cidade. 

As empresas e os produtos premiados foram Fabrimar, válvula e descarga Flux, Lemon 

design Janet Robinson; ML Magalhães, linha de móveis de escritório, Freddy Van Camp; 

design dos postos BR 2000, NCS design Rio; Dresser-Wayne, linha de acessórios para bomba 

de combustível, Joaquim Redig. Essa premiação parece indicar uma retomada do processo 

de premiação e divulgação do design após a crise dos anos 1980. 

– O Pedal Singer desenvolvido pelo escritório NCS Design (ver seção 4.1.4.5.) recebe o 

prêmio Flávio de Carvalho, conquistando o primeiro lugar na categoria equipamentos 

eletroeletrônicos do Prêmio Museu da Casa Brasileira. 

– A ML Magalhães conquista o primeiro lugar no Salão Design Movelsul, a mais importante 

feira de mobiliário do Mercosul, com a linha de cadeiras Gama. 
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Figura 770 - Pode-se constatar que a linha Gama incluía cadeiras com pés fixos e com rodízios. O design era de 
Freddy van Camp. Foto: Revista Arc Design, dez. 1997/jan. 1998. Coleção do autor. 
 

1997 

– A banca de jornal, projetada pela DVDI-INT para a empresa PALMETAL Ltda. (ver seção 

4.1.7.2.), recebeu o Prêmio Inovação 97, promovido pela FAPERJ/Projeto Alfa-MCT. 

– A NCS Design Rio recebe o Prêmio IF Design em Hannover com o Ventilador Aliseu (ver 

seção 4.1.4.4.). 

  
Figura 771 – Ventilador Aliseu. Foto: Material divulgação NCS Design. 
 

– A Confederação Nacional das Indústrias promoveu o Prêmio CNI Gestão de Design, uma 

premiação que pela primeira vez no Brasil procurava valorizar bem-sucedidas estratégias de 

design por parte das indústrias brasileiras. No total, 32 empresas estavam inscritas e a ML 

Magalhães foi a primeira colocada na categoria “médias empresas”. 

     

Figuras 772 e 773 - À esquerda, a linha de móveis Audit e, à direita, a linha Poli. Os móveis foram desenhados 
pela equipe de design da ML Magalhães, composta por três designers, um arquiteto, dois técnicos e chefiada 
por Freddy van Camp. Foto: Revista Projeto Design, 1997. Coleção do autor. 
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1998 

– O poste multiuso projetado por Guto índio da Costa e Esther Stiller para o projeto Rio 

Cidade (ver seção 4.2.7.1) é premiado no Industrie Forum Design de Hannover, na categoria 

Public Design e também na categoria Top Ten, da edição 1998 da mostra Brasil faz Design.  

– A garrafa Aladdin Futura (ver seção 4.1.1.5.) recebe o diploma Museu da Casa Brasileira na 

categoria utilidades domésticas. 

– A NCS Design Rio recebe o Prêmio Best of Category no IF Design (Industrie Forum Design 

Hannover) com o design de pedal Singer (ver seção 4.2.4.5).  

– Durante a realização da mostra Brasil Faz Design 98, Joaquim Redig foi premiado na 

categoria Top Ten pelo projeto de um calibrador de pneus para a Dresser-Wayne (ver seção 

4.1.9.2.). 

  
Figura 774 - A imagem mostra o design limpo e despojado do calibrador de pneus. Foto: Joaquim Redig. 

 

1999 

 – Carlos Alcantarino, nascido em Belém, radicado no Rio, com estúdio em Copacabana, 

ganha o 1° Prêmio na categoria utensílios domésticos, no concurso Museu da Casa Brasileira 

com a linha em estanho para John Sommers (ver seção 4.1.1.2.). 

  
 
Figura 775 - Linha Vila Rica. Foto: Material de Divulgação de Carlos Alcantarino. 
 



 
 
 

519 

– O professor José Luiz Ripper, do Departamento de Artes e Design da PUC-Rio, obteve o 

primeiro lugar no concurso Madeiras, Móveis e Design, promovido pelo Instituto Brasileiro 

de Meio Ambiente (Ibama), através do Laboratório de Produtos Florestais (LPF). O projeto 

premiado foi a Cadeira Folha, uma cadeira de madeira construída com técnicas de corte e 

costura. A madeira, com aproximadamente sete milímetros de espessura, é cortada sobre 

um molde, semelhante àqueles empregados em corte e costura. Depois, os pedaços são 

costurados um ao outro. O molde pode ser adaptado ao usuário, faz-se a mesma forma 

básica com algumas alterações de acordo com o tamanho ou peso da pessoa. A Cadeira 

Folha foi feita com a madeira tauari, escolhida por ser clara, leve e resistente. As 

especificações técnicas são fornecidas pelo LPF. A ideia do formato da cadeira surgiu em 

1958 quando Ripper, recém-formado em arquitetura, teve de fazer uma cadeira de papel 

para uma maquete, que seria exposta no MAM. Quarenta anos depois, ao saber do prêmio 

do Ibama, Ripper melhorou a ideia inicial, especialmente quanto ao processo de fabricação, 

e conquistou o primeiro lugar. 

     

 
Figuras 776 e 777 - A Cadeira Folha montada. O projeto faz uso de uma estrutura tensionada e pode ser 
fabricada em bambu ou madeira. A Cadeira Folha é montada a partir de um conjunto de duas esteiras e um 
anel de fixação. Fotos: Coleção José Luiz Ripper. 

 

– Joaquim Redig recebe os prêmios Top Ten Brasil Faz Design pelo projeto de mobiliário de 

pista para a Ipiranga, e POPAI, categoria Ouro, pelo projeto de bomba de óleo para a mesma 

empresa (ver seção 4.2.7.2).  
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2000 

– André Cunha Lobo de Melo, estudante da Esdi, conquista o primeiro lugar no Mitsubishi 

Motors International Design Competition. Cabe comentar a semelhança deste projeto com 

o “carro mole” de Sérgio Bernardes e o “Autonova” da escola de Ulm (ver seção 4.3.1.). 

  

Figura 778 – Projeto de André Cunha.  
Foto: http://www.mitsubishimotors.com/pressrelease/contents/newsrelease/en/images/0015c.jpg 

 

– A designer Venétia Santos, do escritório Ergon Projetos (ver seção 4.3.5.) conquista o 1º 

lugar na modalidade profissional do Prêmio Liceu de Design, promovido pelo Liceu de Artes 

e Ofícios da Bahia. O projeto vencedor foi uma célula ergonômica para ambientes 

informatizados. 

– A Polionda recebe o prêmio Boa Forma Abimóvel, pelo projeto da poltrona infantil 

Maneric, projetada em parceria com a HOK Inovação. 

  
   
Figuras 779 e 780 - Poltrona infantil Maneric. É interessante perceber que essa cadeira faz uso do mesmo 
sistema de corte e vinco presente nas pastas escolares e arquivos da Polionda. Fotos: Material de divulgação. 
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Conclusões 

Em teoria as premiações de design desempenhariam várias funções dentro do campo das 

iniciativas voltadas à divulgação e promoção da atividade. Ao se premiar produtos 

representativos dos ideais de excelência em design, criar-se-ia salutar competição entre as 

indústrias, estimulando, assim, que outras empresas investissem no design como ferramenta 

para gerar valor agregado e conquistar mercados. Em última análise, essa atitude estaria 

diretamente ligada também à promoção dos conceitos de “boa forma e bom design”. Por 

outro lado, a seleção de produtos mostrada nesta seção demonstra que o conceito de boa 

forma, associado ao design funcionalista de inspiração ulmiana, começa a ser substituído por 

manifestações de inspiração pós-moderna como visto no caso das premiações concedidas 

pelo Museu da Casa Brasileira. A conquista de premiações também esteve associada a 

estratégias mercadológicas bem-sucedidas, desde o tempo das primeiras feiras industriais. 
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4.3.3 Palestras e conferências 

Esta seção surgiu como um desdobramento das seções dedicadas ao ensino e à promoção 

do design. Sem pretender ser completa e exaustiva ela identifica eventos que 

desempenharam um papel auxiliar nos processos de implantação do ensino e da promoção 

do design no Rio de Janeiro. Periódicos de época foram as principais fontes de consulta. 

 

1960 

– Anuncia-se a visita do historiador e professor Nikolaus Pevsner ao Brasil. A convite do 

British Council, ele esteve no Rio onde realizou duas conferências no MAM (dias 25 e 26 de 

agosto) sobre os temas “The Origins of Functionalism e English Country Houses”. Pevsner era 

um velho conhecido dos estudantes de design cariocas, ao menos daqueles que estiveram 

na faculdade durante as décadas de 1960 e 1970. Seu livro Os Pioneiros do Desenho 

Moderno era leitura obrigatória para aqueles que pretendiam seguir a carreira do design. 

Geralmente o primeiro contato com o livro dava-se ainda quando o estudante preparava-se 

para prestar o difícil vestibular da Esdi. Ao visitar a escola pela primeira vez, os futuros 

estudantes eram encaminhados à biblioteca, instalada ainda no mesmo prédio da secretaria, 

onde a bibliotecária apontava o volume como leitura imprescindível para as provas do 

vestibular. Naquela época, ainda não existiam edições nacionais do livro de Pevsner e os 

estudantes deveriam recorrer à edição portuguesa. 

1963 

– O designer norte-americano George Nelson visita o Rio de Janeiro. Nelson estabelecera um 

escritório em Nova York, em 1947, e trabalhava para a Herman Miller5 desde 1946. Aqui no 

Rio ele visitou a Oca e foi apresentado à Poltrona Mole, de Sérgio Rodrigues. 

– Chega ao Brasil, a convite do British Counsil, Misha Black, professor de desenho industrial 

do Royal College of Arts (Londres). O designer permaneceu no país por uma semana e 

realizou no Rio de Janeiro a conferência “Desenho Industrial: Arte ou tecnologia?”. A revista 

Arquitetura, em sua edição de agosto de 1963, transcreveu o conteúdo da palestra e obteve 

do designer algumas palavras sobre o futuro do design no Brasil: 

Os países nos quais o desenho industrial só agora começa a desenvolver-se, 

em forma de estudo consciencioso, talvez levem vantagem sobre outros cuja 

                                                 
5
 Herman Miller é um fabricante de móveis cujo nome é sinônimo de bom design. Ela foi fundada em Zeeland, 

no estado de Michigan, e ganhou fama internacional após a Segunda Guerra Mundial quando iniciou a 
produção de móveis com design de vanguarda, projetados por designers como Charles Eames e George Nelson. 
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história do desenho industrial é mais antiga. No Brasil a nova escola e os 

novos cursos se iniciam libertos de preconceitos e de doutrinas 

estabelecidas. Não há razão para que o trabalho dos desenhistas industriais, 

no Brasil, não venha a atingir um dia os mesmos padrões que, na arquitetura, 

fazem jus ao aplauso internacional. (Revista Arquitetura, agosto de 1963 – 

tradução original de Maria Celina Junqueira) 

1971 

– O professor Colin Palmer (ver seções 4.2. e 4.3.4.) organiza uma série de conferências e 

seminários sobre ergonomia junto ao Programa de Engenharia de Produção da UFRJ. Essas 

atividades serviram de base para a organização de uma importante publicação (ver seção 

4.3.4.). 

1977 

– A Esdi e a PUC realizam seminários para apresentação da publicação “Fundamentos de 

uma metodologia para desenvolvimento de produtos” (ver seção 4.3.4.). 

1980  

– Chega ao Brasil o designer Victor Papanek, autor do livro Design for the real World (edição 

espanhola Diseñar para el mundo real, H. Blume ediciones, Madrid, 1977), considerada obra 

fundamental para os estudiosos das tecnologias alternativas e da biônica. Papanek realiza na 

PUC o curso “Design para o mundo real”, atraindo um grande número de estudantes e 

profissionais. 

1981 

– O designer Gui Bonsiepe, ex-aluno e professor da HfG Ulm realiza conferência na Esdi. O 

conteúdo dessa palestra foi transformado em um dos capítulos do livro A tecnologia da 

tecnologia (Edgard Blücher, 1983). 

 

 

 

 

Conclusões 

Embora o conjunto de verbetes aqui apresentado deva ser considerado como provisório, 

algumas importantes conclusões podem advir de sua leitura. Primeiramente é reforçada a 

ideia de que a consolidação de uma cultura do design no Rio de Janeiro se fez também com 
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o auxílio de influxos provenientes do exterior. As origens funcionalistas, tipicamente 

ulmianas, do ensino do design no Rio de Janeiro são bem conhecidas, mas a presença de 

palestrantes americanos e ingleses indica que o modelo germânico não foi o único a 

despertar o interesse dos intelectuais brasileiros encarregados de organizar o ensino do 

design em terras cariocas. Mais uma vez o MAM aparece como importante catalisador de 

iniciativas, assim como se deve destacar a atuação do British Council e do Instituto de 

Arquitetos do Brasil por intermédio da Revista Arquitetura. Particularmente importante é a 

correlação que é possível estabelecer entre o curso de Victor Papanek, naquele momento 

considerado o “apóstolo das tecnologias alternativas” e a criação do Laboratório e Oficina de 

Treinamento e Desenvolvimento de Protótipos na PUC-Rio. Em 1979, quando o autor 

cursava o primeiro ano da Esdi, os temas das tecnologias alternativas e da biônica foram 

adotados e uma exposição conjunta de alunos da Esdi, da UFRJ e da PUC-Rio abordando 

projetos com estas temáticas foi realizada no Parque Lage (contando com projetos do 

autor). O curso de Papanek concluiria com chave de ouro (o auditório da PUC-Rio estava 

lotado, como constatado pelo autor, um dos alunos inscritos) esse momento em que tanto 

as tecnologias alternativas quanto a biônica estiveram no topo da escala de prioridades dos 

cursos de design. Caberia comentar que os dois professores que estavam à frente desse 

processo, Roberto Verschleisser e José Luiz Ripper lecionavam na Esdi, na PUC-Rio e na UFRJ. 

O impacto do livro e do curso de Papanek certamente foi muito maior na PUC, visto que, 

passados mais de trinta anos, o curso ainda dedica uma atenção especial a esses temas. 
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4.3.4 Publicações 

Esta seção não pretende identificar e listar todos os artigos e publicações sobre design de 

produto que tivessem como pano de fundo o Rio de Janeiro. A seção procurou selecionar 

referências que estivessem diretamente ligadas às diversas seções que compõem o capítulo 

quatro. A seção deve ser vista como um conjunto de elos que estabelece conexões com 

muitas das seções que compõem o capítulo. Dessa forma, foram privilegiados publicações e 

artigos que fizessem referência às exposições de design (com ênfase nas bienais do MAM), 

ao ensino de design e também publicações que tenham documentado a atuação de 

designers e instituições dedicadas ao design de produto no Rio de Janeiro. A seção foi 

construída a partir da bibliografia especializada e de catálogos. 

 

1915 

– As revistas semanais do início do século XX constituem-se numa fonte inestimável para o 

estudo do produto brasileiro e o incipiente estágio de desenvolvimento industrial do país 

durante o período. Particularmente interessantes são os anúncios de móveis, reveladores de 

um gosto ainda sintonizado com as últimas criações da Europa. A formação de um caráter 

eminentemente nacional em nossos produtos industriais ainda tardaria um bom tempo. 

  
 
Figura 781 - Anúncio da Firma Leandro Martins & C., situada na Rua dos Ourives. A tapeçaria pendurada no 
lado direito da foto carrega a nítida influência do Estilo Art Nouveau. Foto: Revista Fom Fom, 1915. Coleção do 
autor. 
 

1917  

– Juntamente com Fom Fom, a Revista da Semana é uma das melhores fontes de 

documentação dos usos e costumes cariocas no início do século XX. Os anúncios publicados 

em suas páginas revelam um quadro completo do mobiliário e de uma grande variedade de 

produtos, brasileiros e importados, disponíveis no comércio carioca. 
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Figura 782 - Este anúncio mostra uma grande variedade de móveis em diversos estilos. Especialmente 
interessantes são as cadeiras de madeira curvada, tipo Thonet, penduradas no teto. Revista da Semana, 1917. 
Coleção do autor. 
 

1962  

– Em sua edição de agosto de 1962, a Revista Módulo publica um extenso artigo (p. 28 a 34) 

sobre as atividades da OCA, de Sérgio Rodrigues. O texto destaca a utilização de mobiliário 

da empresa no projeto de decoração da Universidade de Brasília, na recuperação do palácio 

governamental do Rio Grande do Norte e na decoração do Palácio Dora Pamphili, 

transformado em Casa do Brasil em Roma, sede do serviço diplomático brasileiro na Itália: 

Os móveis foram desenhados por Sérgio Rodrigues, traduzindo nosso modo 

de vida de maneira confortável e estética, e fabricados em Brescia, Itália, com 

jacarandá do Brasil. A ideia partiu do embaixador Hugo Gouthier ao apreciar 

as criações da OCA que se encontram no Ministério das Relações Exteriores, 

em Brasília, e desde o seu êxito o Itamaraty passou a considerar a 

possibilidade de decorar em estilo nacional outras de nossas embaixadas. 

(“OCA: a originalidade do estilo em função do conforto e do ambiente” in 

Revista Módulo, agosto de 1962, p. 28) 

O artigo também destaca a transformação da OCA em uma galeria de arte, expondo 

pinturas, desenhos, esculturas, gravuras, tecidos de artistas já consagrados ou iniciantes. A 

matéria também é uma importante documentação da produção de Sérgio Rodrigues 

anterior ao sucesso da Poltrona Mole embora esta também ocupe um lugar de destaque.  

1963 

– A revista Arquitetura do IAB publica o decreto de criação da Esdi e na mesma edição o 

artigo “Objeto estético vai se tornar utilidade”. 

– Em sua edição de abril a revista Arquitetura publica a estrutura curricular da Esdi e os 

critérios para a admissão dos estudantes. 
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– A revista Módulo (publicada pela Fundação Oscar Niemeyer e cujo projeto gráfico foi 

realizado por Goebel Weyne), em sua edição de agosto, publica artigo de Flávio de Aquino 

sobre a fundação da Esdi. 

– Iniciando em outubro de 1963 a revista Arquitetura publica uma série de reportagens 

sobre o tema “Arquitetura e desenho industrial”. 

1968 

– Em artigo publicado na revista Visão (“A Bienal do que consumimos – 22 de abril de 

1968”), o autor comentava sobre os propósitos da primeira Bienal de Desenho Industrial (ver 

seção 4.3.1.): 

Desenho Industrial 68, como é também chamada a Bienal, pretende mostrar 

a Importância dessa atividade técnico-científica para o desenvolvimento 

brasileiro. Pois ela é a mediadora entre a produção e o consumo, reduzindo o 

custo de produção, melhorando tecnicamente o produto industrial, 

aumentando a produtividade e acelerando o processo de comercialização. (p. 

110) 

 

No mesmo artigo também se apontava qual seria o principal propósito da referida mostra: 

Como o desenho industrial ainda é no Brasil, apesar de sua importância, uma 

atividade quase desconhecida, mesmo para os industriais, seus principais 

beneficiários, a preocupação da primeira exposição foi eminentemente 

didática (grifo nosso). Procurou-se responder concretamente às questões 

que a nova atividade coloca seja em termos de aplicação prática. Assim é que 

o primeiro pavilhão tem um caráter virtualmente didático. (ibid) 

– A Bienal de 1968 contou com boa divulgação nos jornais cariocas. O Jornal do Commercio 

publicou em 10 de novembro o artigo intitulado “Aspecto do “Desenho Industrial 68” na 

Bienal do MAM e mais uma vez é reforçado o caráter didático da mostra: 

Obedecendo a uma orientação essencialmente didática, Desenho Industrial 

68 pretende mostrar a importância desta atividade técnico- científica para o 

desenvolvimento brasileiro, como criadora de tecnologia própria, 

racionalização de produtividade e mediadora entre a produção industrial e o 

mercado consumidor. (clipping do MAM) 
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O artigo esclarece que a ABDI e a Esdi selecionaram os produtos brasileiros que comporiam a 

seção nacional da mostra: os carros Puma e Aruanda, a Poltrona Mole e outros móveis, além 

de talheres, aparelhos científicos e elementos pré-fabricados. 

– Na mesma época (23 de novembro) o Correio da Manhã publica artigo de Vera Pedrosa 

onde se menciona que  

[...] a primeira coisa a notar é que o público sente falta da presença de 

objetos em si. A mera apresentação fotográfica não desperta o interesse que 

se obteria através da manipulação de exemplos concretos das peças 

retratadas. (clipping MAM) 

 

O texto afirma que a mostra foi realizada com limitados recursos liberados principalmente 

pelo Ministério das Relações Exteriores. A precariedade de recursos em parte explicaria a 

opção por uma apresentação essencialmente fotográfica, mas existiram outras razões: 

“Muito embora as firmas não tenham, na maior parte das vezes, colaborado e nem sequer 

tomado conhecimento da mostra, seria imprescindível obter-se esta colaboração na próxima 

bienal.” (ibid) 

 

Vera pedrosa também destacava a questão sobre o propósito da mostra, se seria dirigida à 

indústria, aos estudantes de design ou ao esclarecimento do público em geral. Para ela, o 

caráter didático da mostra não havia sido explicitado (ou entendido, como afirma o 

professor Pedro Luis Pereira de Souza na seção 4.3.1.). Por outro lado, ela aponta um 

aspecto fundamental da exposição: “Ao criar a Bienal de Desenho Industrial, é certamente 

intenção de seus promotores estimular a adoção do bom desenho (grifo nosso) pelas 

indústrias brasileiras. (ibid) 

 

A menção das bienais de desenho industrial do IDI/MAM como veículos de promoção dos 

princípios de “boa forma” e “bom design” é um dos aspectos mais importantes para a 

análise do papel e relevância destas mostras para o processo de promoção e divulgação do 

design brasileiro (ver capítulo 5 – conclusões) 

– O Jornal do Brasil também publicou artigo sobre a Bienal, assinado por Celina Luz, porém o 

texto concentra-se mais numa narrativa histórica sobre as origens do desenho industrial e 

em prover um panorama do estágio de desenvolvimento do design em várias partes do 
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mundo. Ainda assim, a autora pôde identificar o debate crítico presente na exposição ao 

comentar sobre o estado da arte do design no Brasil: 

“Não existe desenho industrial inserido na produção brasileira” afirmam os 

alunos da Esdi – Escola Superior de Desenho Industrial. “O que existe é 

comunicação visual, cartazes”. Seu pavilhão na Bienal demonstra isto, como 

resultado de pesquisa aprofundada realizada diante da necessidade que 

sentiram de mudar o currículo, “adaptá-lo à nossa realidade. (clipping MAM) 

– A revista Galeria de Arte Moderna (GAM) dedica uma edição especial (nº 16) inteiramente 

dedicada à Bienal Internacional de Desenho Industrial realizada no MAM. Trata-se de uma 

importante fonte de documentação sobre a Bienal de 1968 e seus desdobramentos e na 

prática se constitui no catálogo não oficial da mostra (ver seção 4.3.1.).  

   
 
Figura 783 - Capa da revista GAM dedicada à Bienal de 1968. Coleção do autor. 
 

A revista inclui alguns textos específicos relativos ao design: “Propaganda e design”, 

assinado por J. Loponte; “Origens e importância do industrial design”, por Mário Barata; “De 

Morris a Gropius – as origens do desenho industrial”, do crítico de arte Frederico de Morais; 

e “Desenho industrial: não se fazem mais ânforas como antigamente”, de Roberto Menna 

Barreto. Esse conjunto de textos é seguido pela apresentação de uma seleção de produtos 

presentes na seção brasileira da mostra. A maioria dos produtos apresentados não havia 

sido concebida no Rio de Janeiro. 
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Figuras 784 e 785 - Estante MC para a coleção Abril Mobília Contemporânea, projeto de Michel Arnoult. 
Objetos de mesa (Bar Set) para a Hércules S/A, projeto de José Carlos Bornancini. GAM 16. Coleção do autor. 

 

       
 
Figuras 786 e 787 - Aparelhos científicos para a Coretron S/A, projeto de Karl Heinz Bergmiller. Automóvel 
Puma GT, projeto de Genaro Malzoni. GAM 16. Coleção do autor. 

 

      
 
Figuras 788 e 789 - Linha de móveis estofados para a Anatom S/A, projeto de Mario Ewerton Fernandes. 
Equipamentos para parques e jardins, projeto de Abrahão Sanovicz, Julio Roberto Katinsky e Massayoshi 
Kamimura. GAM 16. Coleção do autor. 
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Figura 790 - Projeto de talheres para o concurso Viners of Sheffield, projeto de Artur Lício Pontual e Norman 
Westwater (ver seção 4.3.1.). GAM 16. Coleção do autor. 
 

      
 
Figuras 791 e 792 - Protótipo de veículo Urbano Aruanda, projeto de Ari Antônio da Rocha (ver seção 
4.1.10.1.1.2.5.). Berço/mesa de estudo para Tora – Arquitetura, Equipamentos Ltda, projeto de Alberto Reis e 
Luiz Carlos Dória. GAM 16. Coleção do autor. 
 

         
 
Figuras 793, 794 e 795 - Pedestal para iluminação indireta para a Lumini, projeto de Livio Levi. Poltrona para a 
Mobilínea projeto de Ernesto Hauner. Poltrona Sheriff (Mole) para a ISA (Bérgamo, Itália), projeto de Sérgio 
Rodrigues. GAM 16. Coleção do autor. 
 

Após a esta seleção dos projetos nacionais são apresentadas as diversas exposições 

didáticas, destinadas a proporcionar uma visão geral do campo de atuação do design (de 



 
 
 

532 

produto e gráfico) e áreas correlatas, através da apresentação de projetos (e profissionais) 

exemplares em cada uma das subáreas de atuação, a saber: o anúncio (publicidade da 

Volkswagen); a marca (Pirelli); o cartaz (Otl Aicher); os sinais de tráfego (Jack Kinneir); a 

televisão (Herbert W. Kapitski); a tipografia (tipo Univers de Adrian Frutiger); a mobília 

(móveis Thonet); o produto e sua divulgação (Marcelo Nizzoli e a Olivetti); o automóvel 

(Citroën); a máquina de escritório (IBM 72 de Elliot Noyes); a fotografia (Richard Avedon); a 

embalagem (Geigy do Brasil); os títulos de cinema (Saul Bass); o utensílio para mesa 

(aparelho de chá e café TC 100 de Nick Roericht); os instrumentos de precisão (Kern AG); o 

elemento pré-fabricado (Sistema Abstracta de Poul Codovius); a máquina ferramenta (Bosch 

GmbH e Eric Slany) e a máquina de costura (máquina Singer modelo 1900 e Isaac Merrit 

Singer). O conteúdo da revista é completado com uma brevíssima seleção de projetos 

presentes na seção internacional, incluindo projetos gráficos e de design de produto. 

1969 

– A revista “Transporte Moderno” em sua edição de julho publica uma importante análise 

sobre o estado da arte da produção e design de carrocerias de ônibus no Brasil. O texto, do 

qual se reproduzem alguns trechos, revela tecnologias, materiais e técnicas empregadas em 

sua fabricação, assim como explicita as transformações recentemente experimentadas no 

design e suas influências: 

Dentro da linha de produção atual há dois tipos de estrutura para 

encarroçamento de plataformas ou chassis: alumínio ou ferro. Quanto ao 

revestimento e superestrutura, a tendência é o predomínio das chapas de 

alumínio nos painéis laterais, frente e traseira em fiberglass e janelas mais 

amplas. Os revestimentos internos comuns fixaram-se em chapas tipo 

Duraplac e Fórmica nos urbanos e rodoviários pullman, passando para 

plástico acolchoado, courvin, veludo e náilon e tapeçaria especial nos 

rodoviários de luxo. (Transporte Moderno, 1969, p.94) 

Cabe comentar que muitas dessas características já haviam sido identificadas na seção 

4.1.10.1.1.1.1., mas é importante ressaltar a menção ao emprego da fibra de vidro como 

material preferencial para a fabricação dos painéis frontais e traseiros. Dessa forma, era 

possível obter painéis feitos de uma só peça e, ao mesmo tempo, obter formas derivadas de 

curvaturas compostas, muito mais difíceis de obter utilizando-se o processo de corte e dobra 

de chapas. As implicações para a evolução do design de carrocerias são evidentes e também 
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foram confirmadas na já referida seção. Com relação ao design propriamente dito o texto 

apontava alguns fatos bastante relevantes: 

Em relação aos demais tipos, as carroçarias urbanas continuam a ser menos 

favorecidas quanto ao estilo e conforto, dada a concorrência de preços. 

Alguns encarroçadores adotaram a linha retilínea européia e ampliaram a 

área lateral de visão e iluminação. A maioria ainda continua com as grandes 

curvas de concordância entre o painel lateral e o teto, com janelas baixas que 

não permitem ao passageiro em pé a identificação do local onde se encontra 

[...]. Algumas portas (principalmente a de saída) têm sua largura sacrificada 

pela inclinação – nem sempre justificada – da frente da carroçaria. Quando 

tal acontece em veículos de motor dianteiro, a saída se transforma num funil. 

A distância do degrau ao solo, sobretudo nos modelos mais antigos, exige 

esforço para acesso aos ônibus. (Ibid) 

Novamente, as afirmativas são corroboradas pela análise presente na seção anteriormente 

citada, mas o texto é particularmente incisivo, e correto, ao afirmar que opções puramente 

estilísticas (design formalista ou styling) acabavam por prejudicar os aspectos de usabilidade 

dos ônibus urbanos. No entanto, não se tratava apenas de problemas gerados por opções 

estéticas equivocadas. Ao mencionar a altura excessiva dos degraus de acesso e saída, 

caberia ressaltar que a origem deste problema estava na utilização de chassis de caminhão 

para a montagem das carrocerias. Tal situação só viria a mudar com a mudança de legislação 

e a adoção dos critérios de projeto estipulados pelo projeto Padron (ver seção 

4.1.10.1.1.1.1.). 

1972  

– A revista Enciclopédia Bloch (Bloch Editores), precursora de uma linha editorial de revistas 

como Super Interessante, publica um artigo de Edgard de Carvalho Júnior intitulado: 

Desenho industrial – a revolução no mundo dos objetos (edição de julho de 1972, p.3). No 

sumário da publicação o texto, destinado a um público leigo, era apresentado da seguinte 

forma: “Unir beleza e funcionalidade é a proposição desse novo ramo da arte. De vida curta, 

já se desenvolveu bastante, sempre na tentativa de divulgar as formas artísticas através dos 

objetos de uso cotidiano”.  

Embora a associação de arte e design possa induzir um leitor leigo a uma compreensão 

equivocada do papel do design, um problema típico da época em que o texto foi elaborado, 
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ainda assim ele demonstra sua validade, ao mencionar a Bauhaus, a Esdi, a escola de Ulm e o 

trabalho de pioneiros brasileiros como Lucio Costa, Joaquim Tenreiro e Sérgio Rodrigues. 

– O catálogo da Bienal Internacional de Desenho Industrial do MAM (ver seção 4.3.1) inclui, 

em sua maioria, projetos de comunicação visual. Dos projetos de desenho industrial 

descritos destacam-se os carros para o metrô de São Paulo (ver seção 4.1.10.1.2.) e o 

terminal concentrador de teclado (ver seção 4.1.5.1.), creditado a Marilena Marques de 

Carvalho. 

 
 
Figuras 796 e 797 - Fichas presentes no catálogo da Bienal de 1972. Foto: coleção do autor. 
 

1973 

A revista Indústria & produtividade, órgão oficial da Confederação Nacional da Indústria, em 

sua edição de janeiro de 1973, publica artigo sobre a Bienal Internacional de Desenho 

Industrial de 1972. Nas palavras do autor do artigo, Ed Keffel, 

No seu conjunto a III Bienal transmitiu a seus visitantes uma imagem viva e 

expressiva das linhas modernas criadas funcionalmente pelo desenhista 

industrial. Formas surpreendentes dos eletrodomésticos da firma BRAUN, 

alemã, como o curioso ventilador de mesa, torneiras de cience-fiction (sic) da 

Ideal Standard Brasileira, a imagem empresarial da Soumayer Engenharia de 

Niterói, com sua bem bolada escolha de cores ou as linhas das máquinas de 

escrever suíças são exemplos destacados da criatividade dos desenhistas 

industriais para tornar mais agradável a vida do consumidor. (Indústria & 

produtividade, p. 56) 

Chama atenção a menção aos produtos da Braun, especialmente o ventilador HL 70, 

projetado por Reinhold Weiss, e, por extensão, a menção ao discurso funcionalista do 

design. 
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1975 

– O crítico e autor norte-americano Clement Meadmore (The Modern chair – Mineola: 

Dover, 1997. Foi publicado originalmente pela editora Van Nostrand Reinhold, em 1975) 

considerava a Poltrona Mole (conhecida no exterior como Sheriff) de Sérgio Rodrigues uma 

das cadeiras mais importantes do século XX: 

A Poltrona Mole é uma das poucas cadeiras modernas a ter uma aparência 

completamente informal; parece grande e importante, mas ao mesmo tempo 

desleixadamente casual, como um milionário vestindo uma calça jeans 

desbotada. Surpreendentemente raro no idioma modernista é a maneira 

com que a aparência dessa cadeira promete conforto, assim como o couro 

vincado da poltrona Eames 670. Enquanto muitas cadeiras modernistas são 

de fato muito confortáveis, poucas delas valorizam isto visualmente, porque 

seus sistemas de apoio são engenhosamente ocultos e suas superfícies de 

contato são geralmente impecáveis. (MEADMORE, 1997, p. 127. Tradução 

nossa) 

Esta talvez tenha sido uma das primeiras menções a um produto de design brasileiro em um 

livro sobre a história do design internacional. 

1976 

– A Fundação Getúlio Vargas edita o livro “Ergonomia”, do professor Colin Palmer, uma 

síntese das palestras e seminários organizados ao longo de 1971 na COPPE (ver seções 4.2. e 

4.3.3.). Esse livro foi uma das primeiras fontes de estudo da ergonomia em português a ser 

disponibilizada para a comunidade acadêmica no Brasil. 

1977 

– A Revista Arte Vogue (número um, 1977) publica um extenso caderno sobre o design no 

Brasil, incluindo artigos de conteúdo histórico, sobre teoria e crítica e depoimentos de 

profissionais da área. Um artigo sobre o metrô de São Paulo (ver seção 4.1.10.1.2.) descreve 

em detalhes o projeto desenvolvido pelos designers cariocas Leonardo Visconti e Roberto 

Verschleisser. 

– A COPPE/UFRJ (Coordenação dos Programas de Pós Graduação de Engenharia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro) através da área de engenharia do produto do 

Programa de Engenharia de produção publica Fundamentos de uma metodologia para 

desenvolvimento de produtos. O trabalho foi realizado pelos designers Gustavo Amarante 

Bomfim, Klaus Dieter Nagel e Lia Mônica Rossi. 
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1978 

– O Grupo de Desenho Industrial, da Fundação de Tecnologia Industrial do MIC, publica 

Desenho Industrial e desenvolvimento de produtos: estudos de casos. Esta publicação inclui 

um breve panorama histórico do design, no mundo e no Brasil, e detalha suas aplicações na 

vida cotidiana. O texto apresenta a seguir, como exemplo da aplicação de metodologia do 

design, o projeto de redesenho de um eletrocardiógrafo (projeto da COPPE/UFRJ – ver seção 

4.1.8.1) para ser utilizado em hospitais ou consultórios, bem como para uso em ambulâncias 

e domicílios. O produto entrou em produção pela Funbec em 1978. 

– Neste ano o IDI publica um relatório de suas atividades desde 1968. A publicação lista e 

descreve cada uma das exposições, cursos e projetos desenvolvidos pelo instituto. O texto é 

de autoria de Pedro Luiz Pereira de Souza e Silvia Steimberg. Nessa mesma época, o IDI 

desenvolve o projeto Móvel Pré-Escolar, também em parceria com o Cebrace/MEC e nos 

mesmos moldes da pesquisa “Móvel Escolar”. 

1979 

– O Grupo de Desenho Industrial (FTI) lança uma publicação detalhando o histórico de seu 

desenvolvimento e apresentando uma série de projetos desenvolvidos a partir de 1978. 

(ver seções 4.1.4.2. e 4.1.13). Na mesma ocasião, o professor Itiro Iida publica Aspectos 

ergonômicos do ônibus urbano (ver seção 4.3.5.). 

1982 

– Ao completar um ano de funcionamento, o curso de desenho industrial da Faculdade Silva 

e Souza, lança a revista intitulada Cadernos de D.I. No mesmo ano, a Faculdade organizou e 

sediou o Encontro das Escolas de Desenho Industrial do Rio de Janeiro. O primeiro número 

da revista divulgava o Encontro em sua capa e incluía um artigo de Karl Heinz Bergmiller, 

detalhando suas atividades profissionais e didáticas no Brasil. No total foram publicados três 

números da revista. 

1983 

– Em junho, é publicado o segundo número da revista Cadernos de D.I., seguido pelo terceiro 

número, em outubro do mesmo ano. Neste último número destaca-se o artigo de Joaquim 

Redig sobre Aloísio Magalhães. 
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1993 

– A PUC-Rio inicia a publicação da revista Estudos em Design. A revista de cunho 

eminentemente acadêmico pode ser considerada como um dos passos no processo de 

implantação do programa de pós-graduação em design da instituição. 

1995 

– O crítico e historiador de arte Frederico de Morais publica Cronologia das Artes Plásticas 

no Rio de Janeiro 1816-1994 (Editora TOPBOOKS, Rio de Janeiro, 1995). Este monumental 

trabalho documenta mais de um século no desenvolvimento das artes plásticas no Rio, 

incluindo exposições, atividades didáticas, eventos, fatos, artistas e personalidades. A 

pesquisa de Frederico de Morais ganha uma dimensão especial ao também abordar e incluir 

o desenvolvimento das artes decorativas e do design. Trata-se de uma referência obrigatória 

e ponto de partida para todo pesquisador interessado na história do design no Rio, como no 

caso da presente pesquisa. Particularmente importante é a avaliação de Frederico de Morais 

sobre o papel do Rio de Janeiro no desenvolvimento do design brasileiro: 

Apesar de São Paulo ser o principal pólo industrial do Brasil, o Rio de Janeiro 

antecipou-se na criação da Escola Superior de Desenho Industrial (1962) e na 

realização da Bienal de Desenho Industrial (1968), como já antecipara a 

discussão sobre as relações entre arte e indústria, com a realização, em 1901 

da mostra de Visconti. (p. 39) 

 

Da leitura de Cronologia das Artes Plásticas no Rio de Janeiro resulta a conclusão de que o 

design no Rio desenvolve-se como parte integrante de um amplo movimento cultural, 

sintonizado com o pensamento de vanguarda e, principalmente, como corolário do 

movimento modernista brasileiro, manifestado na renovação arquitetônica do início do 

século XX, como atesta Frederico de Morais: 

O Rio de Janeiro foi, no século XIX, o território neoclássico por excelência 

(Praça do Comércio, 1819, Hospital de Alienados, na Urca, 1842, Casa da 

Moeda, 1858) e tem bons exemplos de arquitetura eclética, Art Nouveau e 

Art Decô. Mas é principalmente uma das bases da renovação modernista, em 

exemplos como o Ministério da Educação e Saúde (Le Corbusier), Associação 

Brasileira de Imprensa (irmãos Roberto), Estação Hidro (Atílio Correia Lima), 

Banco Boa Vista e Hospital da Lagoa (Oscar Niemeyer), Museu de Arte 
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Moderna e Conjunto Pedregulho (Affonso Eduardo Reidy), Cidade 

Universitária (Jorge Moreira). (Ibid, p. 39 e 40) 

Dessa forma, reconhece-se o papel da arquitetura como instrumento importantíssimo para o 

desenvolvimento do design carioca em suas origens. Historicamente, tanto no Brasil como 

no exterior, o design desenvolveu-se como uma extensão do trabalho dos arquitetos. Tal 

concepção é particularmente visível nos postulados da Bauhaus e sua procura pelo ideal de 

Gesamtkunstwerk (obra de arte total). O design, enquanto entidade e atividade autônoma e 

independente da arquitetura torna-se uma realidade, em linhas gerais, após a Segunda 

Guerra Mundial. No Brasil, essa autonomia começaria a tornar-se realidade na década de 

1960. Frederico de Morais também chama a atenção para a histórica importância cultural do 

Rio de Janeiro, fator preponderante para o desenvolvimento do design: 

Capital federal, o Rio de Janeiro abrigou as principais instituições culturais do 

país. A transferência da capital para Brasília e a fusão que criou o município 

do Rio, acabando com o Estado da Guanabara, não diminuíram a importância 

nacional da maioria dessas instituições, que continuam sediadas aqui: 

Associação Brasileira de Imprensa, Academia Brasileira de Letras, Museu 

Histórico Nacional, Museu Nacional de Belas Artes, Biblioteca Nacional, 

Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural, Salão Nacional de artes Plásticas e 

a Fundação Nacional de Arte/Funarte. (Idem, p. 40) 

1996 

– É lançado o livro esdi biografia de uma idéia (Editora da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro), do professor Pedro Luiz Pereira de Souza. Trata-se da mais importante e completa 

documentação sobre a história da Esdi, até então publicada. Através de sua leitura é possível 

entender o intrincado processo que levou à criação da escola, em 1963. É leitura obrigatória 

para os estudiosos da história do design no Rio de Janeiro. 

1998 

– A Esdi lança a revista Arcos: design, cultura material e visualidade, mais uma publicação 

acadêmica voltada ao campo do design. 

1999 

– Em agosto, é lançado o primeiro número de revista Designe, editada pelo IAV (Instituto de 

Artes Visuais) da UNIVERCIDADE (antiga Faculdade da Cidade). Em seu primeiro número, 

destaque para o artigo do professor Leonardo Visconti sobre Eliseu Visconti, importante 

pioneiro do design brasileiro. 
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Conclusões 

As publicações e textos mencionados nesta seção por si só constituíram-se em importantes 

fontes de pesquisa para a elaboração de muitas das seções do capítulo quatro, 

proporcionando em muitas instâncias depoimentos de alguns dos designers mencionados no 

capítulo. Os artigos gerados pela imprensa carioca também revelaram um aspecto decisivo 

das bienais de internacionais de desenho industrial do MAM, qual seja sua percepção por 

parte da crítica especializada. Especialmente relevante é a discussão sobre o estágio de 

desenvolvimento do design industrial no país e a adequação do modelo de design proposto 

pelas bienais (em última análise o modelo que naquela época vigorava na Esdi). Os jornais 

cariocas perceberam claramente as múltiplas contradições que permeavam o processo de 

implantação e consolidação do design nacional. Da leitura dos artigos publicados a reboque 

da realização das bienais, é possível concluir que certamente elas contribuíram para a 

criação de espaços de discussão (e divulgação) para o design nacional. Parafraseando 

conhecido lema que remetia de forma irônica ao cinema nacional, seria possível acrescentar: 

“falem mal, mas falem do desenho industrial”. Em muitas situações o “falar mal” era uma 

prioridade muito mais importante do que o elogio fácil, porém carente de real 

conhecimento sobre o tema. A exposição do público a valores íntegros de design colocaria 

em evidência situações insustentáveis como, por exemplo, os graves problemas 

ergonômicos presentes nos ônibus cariocas. O amadurecimento da atividade pode ser 

constatado a partir do momento em que o design nacional lança um olhar crítico sobre si 

mesmo, procurando identificar seus acertos e contradições e, em muitos dos artigos citados 

nesta seção, essa atitude já se faz presente. O processo ganha mais consistência com a 

criação de publicações originadas nas instituições de ensino e a grande surpresa foi a 

constatação de que uma pequena faculdade localizada em um subúrbio carioca foi a 

pioneira neste campo. A ela seguiram-se as publicações da PUC-Rio e da Esdi, mas nenhuma 

delas incluía a documentação das atividades projetuais dos respectivos cursos, assumindo 

um papel estritamente acadêmico. 
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4.3.5 Políticas de incentivo ao design 

Esta seção reúne iniciativas no âmbito da formulação de políticas ligadas ao 

desenvolvimento do design industrial no Rio de Janeiro. A maioria dessas ações teve origem 

em instituições públicas, mas também foram incluídas iniciativas originadas em instituições 

privadas, especialmente no que se refere à consolidação da pesquisa em ergonomia no Rio 

de Janeiro. A seção foi construída a partir da consulta a fontes bibliográficas e a internet. 

 1921  

– É criado o Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB (ver seções 4.3.1. e 4.3.2.). Inicialmente 

denominado Instituto Brasileiro de Arquitetos, adotou a denominação atual em 1957. Ao 

longo de sua existência o IAB promoveu concursos e exposições sobre o desenho industrial. 

– É criada pelo engenheiro Ernesto Lopes da Fonseca Costa a Estação Experimental de 

Combustíveis e Minérios que viria a se transformar no Instituto Nacional de Tecnologia (INT), 

em 1933.  

1924 

– Chega ao Brasil Theodor Heuberger (ver seção 4.3.1.), um incentivador das artes e dos 

valores do modernismo que promoveu a integração entre o meio artístico brasileiro e as 

artes decorativas alemãs. 

1926 

– É fundada a Galeria Casa & Jardim, dirigida por Theodor Heuberger, loja que aderiu aos 

valores do design moderno, especialmente aqueles propagados pela Bauhaus. 

1936  

– De acordo com KATINSKY (Brasil 1900 – 1980 in ZANINI, Walter (org.), História Geral da 

Arte no Brasil, São Paulo, 1983, p. 927) a construção da nova sede do Ministério da Educação 

e Cultura (Palácio Gustavo Capanema), abre a oportunidade para os arquitetos cariocas 

envolvidos no projeto (Affonso Eduardo Reidy, Ernani Vasconcelos, Carlos Leão, Jorge 

Moreira, Oscar Niemeyer e Lúcio Costa) equiparem suas instalações com móveis de design 

modernista, de acordo com os modelos europeus de Mies van der Rohe e Le Corbusier, que 

estivera no Brasil em 1936 e a quem é atribuído o primeiro esboço do projeto do novo 

prédio. BARBOSA e HEILBRON (2008, p.113) afirmam que luminárias também foram 

especialmente projetadas para o prédio. KATINSKY (Ibid, p. 932) afirma que o grupo de 

arquitetos cariocas, reunido em torno de Lúcio Costa, desempenhou um papel fundamental 
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no desenvolvimento do design brasileiro, ao defender a ideia de um projeto em consonância 

com a indústria.  

1937 

– É criada a Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O projeto original do 

Spham foi redigido por Mário de Andrade e incluía a intenção de preservar também 

exemplos de artes decorativas. Para tal fim seria criado o Museu de Artes Aplicadas e 

Técnica Industrial. 

1938 

– O concurso para a elaboração do projeto da estação de hidraviões do aeroporto Santos 

Dumont foi vencido pelo arquiteto Atílio Correia Lima e, mais uma vez, aproveitou-se a 

oportunidade para equipar o prédio, um dos marcos da arquitetura modernista carioca e 

hoje sede do INCAER, Instituto Histórico-cultural da Aeronáutica, com mobília cujo design 

estivesse de acordo com o caráter modernista do projeto. Os móveis foram fornecidos pela 

firma Laubisch & Hirth. De acordo com matéria publicada na revista Arquitetura e Urbanismo 

(novembro e dezembro de 1938), reproduzida no livro Aeroporto Santos Dumont 1936-1996, 

O mobiliário de sucupira “decapé” forrado de couro amarelo gerimum, a 

angulosa cor dos destaques e contrastes verticais da aviação, arranja com 

estimulante bom gosto o interior da estação. [...] Uma discreta preocupação 

de formas e soluções novas, dentro do ambiente moderno dos transportes 

aéreos, aparece no tratamento cuidadoso dos menores detalhes, desde o 

feitio esquemático dos bancos do jardim até os globos das lâmpadas de 

iluminação. (Empresa das Artes, 1996, p.59) 

Estas informações mais uma vez colocam em evidência o papel das manifestações 

modernistas na arquitetura como catalisador de iniciativas similares no campo do desenho 

industrial, replicando o que já havia acontecido quando do projeto do Palácio Gustavo 

Capanema. A presença da renomada marcenaria Laubisch & Hirth como fornecedora dos 

móveis também sugere importante questionamento. As imagens publicadas na revista 

Arquitetura e Urbanismo mostram cadeiras de estrutura metálica tubular e sofás e poltronas 

cujo design remete às características do Art Déco. Desta forma são contempladas duas 

assinaturas básicas da linguagem modernista durante os anos 1930, reforçando o caráter de 

projeto de vanguarda associado ao prédio. Os móveis de Laubisch & Hirth para a estação de 

hidraviões parecem desmentir as afirmações de Joaquim Tenreiro (ver seção 4.1.6.) de que 
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Hirth seria um homem “incapaz de aceitar o moderno” e de que a Poltrona Leve de 1942 

seria o primeiro exemplo de mobiliário modernista criado por Tenreiro para a firma. 

 

Figura 798 – Interior da estação de hidraviões. Foto: Empresa das Artes, 1996. 

 

Figura 799 – Interior do restaurante da estação de hidraviões. As cadeiras com estrutura de tubos de aço 
dobrados em balanço remetem aos móveis tubulares de Marcel Breuer. Foto: Empresa das Artes, 1996. 
 

1948 

– Fundado o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, uma das instituições mais 

importantes para a história do design no Rio. O museu inicia suas atividades instaladas sob 

os pilotis do edifício do MEC, em 1949. Ao longo de mais de cinco décadas de 

funcionamento, ele abrigou mais de quarenta exposições sobre design e artes decorativas, 

contribuindo assim para o estabelecimento e a consolidação de uma cultura do design no 

Rio de Janeiro (ver seção 4.3.1.). No MAM, originaram-se os planos da primeira escola de 

design do Brasil, a Escola Técnica de Criação (ver seção 4.2.) que, embora não tenha sido 

levada avante, foi a célula original do projeto da Esdi. Em 1968, o MAM participa da criação 
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do Instituto de Desenho Industrial, outra instituição cuja relevância para a história do design 

brasileiro não pode ser menosprezada. 

1962  

– Criada no Rio de Janeiro a Sociedade Brasileira de Engenharia Naval (SOBENA). Em 1963 

ela seria responsável pelo I Congresso Nacional de Transportes Marítimos e Construção 

Naval. 

1965 

– Arthur Lício Pontual e Davino Pontual criam a Loja do Bom Desenho, na Rua Visconde de 

Pirajá 444 A, em Ipanema. A loja funcionou neste endereço até 1999. É considerada a 

primeira loja do Rio a comercializar objetos criados por designers. Os objetos foram 

escolhidos a partir do que era oferecido pela produção nacional na época, e incluíam objetos 

industriais e peças fabricadas em pequena série. 

  
 
Figura 800 - Vista do interior da Loja do Bom Desenho. O projeto arquitetônico recebeu Menção Honrosa na II 
Premiação do IAB-GB. Revista Arquitetura IAB, 1964. Coleção do autor. 

 

1968 

– Surge o Instituto de Desenho Industrial do MAM (IDI/MAM), uma iniciativa de Karl Heinz 

Bergmiller, Goebel Weyne e Maurício Roberto (diretor executivo do MAM e primeiro diretor 

da Esdi). O IDI pretendia ser um centro de informação e divulgação do design para o público 

leigo. Documento existente nos arquivos do MAM, detalha as atribuições do IDI, sua 

estrutura e seu plano de atividades. Esse documento, sem data ou assinatura (mas 

mencionando a iminente realização da Bienal de Desenho Industrial de 1972), ainda assim 
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se constitui em um importante testemunho da criação dessa instituição. Optou-se por 

reproduzir os trechos mais relevantes, respeitando-se a grafia original, sem maiúsculas, uma 

herança da Bauhaus e da escola de Ulm, muito utilizada em documentos oficiais do MAM: 

histórico 

convênio assinado em 1968 entre o museu de arte moderna do rio de 

janeiro, ministério das relações exteriores, escola superior de desenho 

industrial, fundação bienal de são paulo e confederação nacional da 

indústria, prevê a realização da bienal internacional de desenho industrial, 

cabendo ao museu de arte moderna do rio de janeiro seu planejamento e 

execução. 

finalidade do instituto de desenho industrial 

em todos os países desenvolvidos ou em desenvolvimento existem órgãos 

funcionando como consultores de profissionais e instituições públicas ou 

particulares em problemas de desenho industrial. 

servem como coordenadores das relações existentes entre a indústria, o 

comércio e a massa consumidora e como orientadores em concursos e 

concorrências públicas. 

suas atividades didáticas objetivam dar orientação aos demais 

estabelecimentos de ensino e a formação de profissionais e seu treinamento 

para o ensino. 

através de exposições didáticas e da promoção de profissionais e entidades 

ligadas ao desenho industrial, esses órgãos tornam mais amplo o contato 

entre o designer e a indústria. 

consideramos o instituto de desenho industrial do museu de arte moderna 

do rio de janeiro, o único órgão brasileiro capacitado a manter contato com 

as demais instituições de desenho industrial, dada sua localização, 

instalações e seu conjunto de promoções realizadas.  

A estrutura inicial do IDI era assim descrita no referido documento: 

estrutura 

1. atividades didáticas 

curso de pós-graduação 

2. centro de desenho industrial 

2.1 arquivo e documentação 

2.2 conferências, seminários e mesas redondas 

3. exposições 

3.1 desenho industrial – bienal internacional do rio de janeiro 
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3.2 exposições itinerantes 

3.3 exposições didáticas 

3.4  intercâmbio 

4. informação 

4.1 revista IDI 

4.2  publicações 

4.3  programas de televisão, áudio-visuais e cinema 

Sobre a questão de qual evento teria ocorrido primeiro, a criação do IDI ou os planos para a 

bienal internacional de desenho industrial de 1968, Karl Heinz Bergmiller respondeu em 

entrevista concedida ao autor em 25 de março de 2011: 

primeiro foi a  bienal 68 – em seguido foi criado o IDI : para planejar e realizar 

a “bienal internacional de desenho industrial 68” foi necessário de formar 

uma equipe familiarizada com tema “design”. eu já atuava no MAM na 

implantação do sistema de exposições, Goebel Weyne assumiu a 

responsabilidade da CV-comunicação visual. contratamos uma secretária e 

convidamos alguns estagiários, todos vindos da ESDI. levei minha máquina de 

escrever Olivetti Lettera 22 para o MAM, e lá ficou. a partir deste núcleo de 

colaboradores e concluída a montagem da a bienal 68,  estruturamos  

o “IDI- instituto de desenho industrial” como novo departamento do MAM 

do Rio de Janeiro. o então diretor executivo, o arquiteto Mauricio Roberto 

apoiou com muito interesse este empreendimento.  (preservou-se a grafia 

original em minúsculas)  

  

Na mesma entrevista, Bergmiller foi questionado sobre a possibilidade de o IDI ter sido em 

suas ações patrocinador dos valores do design funcionalista e dos ideais do “bom design”. 

Sobre esta questão ele afirmou: 

os interesses do IDI  eram principalmente dirigidos ao  “design para 

comunidade” lá os parâmetros de avaliação são diferenciados aos projetos 

para o mercado.em geral os dados econômicos prevalecem  e cabia ao 

designer responsável de pesquisar, coordenar e encontrar entre as exigências 

de uso, das possibilidades tecnológicas e das limitações econômicas as 

soluções mais adequadas. os resultados encontrados podem significar  “good 

design”, “gute form“ “boa forma” os tipos de projetos desenvolvidos pelo IDI 

tinham poucas chances de serem realizado em empresas privadas.  aliás 
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umas das preocupações do instituto de desenho industrial sempre era: “não 

fazer concorrência aos escritórios e profissionais de design atuantes no 

mercado. (preservou-se a grafia original em minúsculas)   

1971 

– É inaugurada a filial Jardim Botânico da Loja do Bom Desenho, situada na Rua Maria 

Angélica. Até o ano de 2000 a loja permanecia no mesmo endereço e era administrada por 

Henrique e Thereza Colasanti. 

1972 

– Durante os anos de 1972 e 1973 a COPPE, juntamente com Fundação de Tecnologia 

Industrial, desenvolve uma pesquisa ergonômica sobre o interior do ônibus urbano. Em 

artigo publicado na Revista Arte Vogue nº 1 (ver seção 4.3.4), Marco Antonio Amaral 

Rezende fazia menção a este projeto:  

Aqui o Grupo da Secretaria de Tecnologia Industrial do Ministério da 

Indústria e Comércio realizou a pesquisa Aspectos ergonômicos do ônibus 

urbano, visando a definir critérios que possibilitassem um mínimo de 

conforto a milhões de pessoas que se utilizam deste meio de transporte. 

(Revista Arte Vogue, 1977, p. 137) 

Esta pesquisa mais uma vez coloca em evidência os graves problemas de usabilidade das 

carrocerias de ônibus urbano fabricadas na época e pode ser entendida como uma das 

iniciativas que viria a culminar no projeto Padron (ver seção 4.1.10.1.1.1.1.). A pesquisa 

também teve como desdobramento a publicação de um relatório (ver seção 4.3.4.). 

      

Figuras 801 e 802 - As imagens mostram o que é conhecido como modelo de testes. Trata-se de uma estrutura 
composta de um assento, uma prancha reproduzindo o conjunto de pedais e um volante. Esses elementos são 
reguláveis e um padrão de linhas ortogonais ao fundo permite a precisa documentação dos testes. O modelo 
não reproduz as dimensões de nenhuma cabine específica. Sua função é estabelecer o correto 
dimensionamento da estação de trabalho do motorista de ônibus. Foto: Revista Arte Vogue, 1977. Coleção do 
autor. 
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1973 

– As origens da do Grupo de Desenho Industrial da STI (atualmente conhecido como Divisão 

de Desenho Industrial do INT) estão ligadas a uma série de ações empreendidas pelo então 

Ministério da Indústria e do Comércio. Embora estas ações tenham como origem decisões 

tomadas pelo governo federal, julga-se oportuno incluí-las nessa narrativa como forma de 

clarificar as origens deste importante núcleo de projetos carioca. Quando da formulação do 

1º Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a Secretaria de Tecnologia 

Industrial do referido ministério incluiu o desenho industrial como um dos programas 

contemplados pelo PBDCT (Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). 

– A STI (Secretaria de Tecnologia Industrial) do MIC (Ministério da Indústria e do Comércio) 

cria um programa intitulado “Programa 06: Desenho Industrial” com o objetivo inicial de 

formular as prioridades no desenvolvimento de produtos e identificar as entidades com 

capacitação técnica para desenvolvê-los. Como atividade principal do Programa, destacava-

se a seleção, controle e acompanhamento técnico dos projetos que a STI passou a apoiar, 

por meio de convênios de cooperação tecnológica e financeira com instituições de pesquisa, 

através do desenvolvimento de produtos industriais, visando a aumentar a competitividade 

dos produtos brasileiros, com consequente aumento nas exportações. Naquela ocasião, foi 

contratada uma desenhista industrial que trabalhava em conjunto com a equipe de analistas 

de projetos da STI. Em 1974, como o número de propostas de projetos em desenho 

industrial cresceu demasiadamente, ficou evidenciada a forte demanda existente na área de 

DI e a necessidade de aumentar a equipe de trabalho. Nessa mesma época, surgiu a ideia da 

criação de um Centro Nacional de Desenho Industrial (CENDEP), com características similares 

aos centros existentes no Reino Unido, que objetivava ser o elemento catalisador entre 

institutos de desenvolvimento de produtos, o setor produtivo e o público consumidor, 

interagindo-os continuamente por meio de atividades, como a de desenvolvimento e 

adaptação de produtos, pesquisa básica, fomento e repasse de tecnologia. Já em 1975, foi 

formalizado oficialmente o primeiro grupo de desenho industrial num organismo da esfera 

governamental, denominado "Assessoria de Desenho Industrial". O grupo era formado por 

cinco desenhistas industriais e dois engenheiros de produção, e funcionava no 7º andar do 

edifício do INPI, na Praça Mauá, Centro do Rio de Janeiro. Suas atribuições eram a análise e o 

acompanhamento dos projetos financiados pela STI, que contivessem forte inserção de DI, e 

o planejamento do futuro Centro Nacional de Desenho Industrial (CENDEP). 
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1974 

– A Associação Brasileira de Psicologia Aplicada e o ISOP/FGV promovem no Rio de Janeiro o 

1º Seminário de Ergonomia. 

1975 

– O professor Franco Lo Presti Seminério organiza o Grupo de Estudos Ergonômicos do 

ISOP/FGV. 

1976 

– O 2º Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico mais uma vez coloca o 

desenho industrial como parte integrante do programa do Ministério da Indústria e do 

Comércio. Naquela ocasião, o grupo de desenho industrial da STI contava com seis 

desenhistas industriais, dois engenheiros de produção e um engenheiro mecânico. Neste 

momento, o principal objetivo do grupo era a implantação do CENDEP, cuja meta era 

integrar institutos de desenvolvimento de produtos, indústrias e o público consumidor. 

Entre as atividades propostas para o CENDEP estavam o desenvolvimento e a adaptação de 

produtos, a pesquisa básica e o fomento e repasse de tecnologias. 

1978 

– É criada a APDINS – Associação Profissional dos Desenhistas Industriais de Nível Superior. 

Tinha por missão representar os interesses dos associados e ampliar o mercado de trabalho. 

Entre suas principais atividades, destacou-se por promover cursos e organizar o Encontro 

Nacional de Desenho Industrial. Posteriormente passa a se chamar APDI. 

1979 

– Acontece na UERJ, o I Encontro Nacional de Desenho Industrial. 

– O professor Ued Maluf do ISOP/FGV cria o Centro Brasileiro de Ergonomia e Cibernética. 

– É realizado, em um estande na Feira de Utilidades Domésticas, no Riocentro, o 

Levantamento Antropométrico piloto da população do Rio de Janeiro, projeto do grupo de 

Desenho Industrial desenvolvido em parceria com a Coordenação de Programas de Pós-

Graduação em Engenharia da UFRJ (COPPE-UFRJ). O objetivo da pesquisa, que tomou as 

medidas (32 variáveis) de cerca de 1.500 indivíduos, foi o de fornecer dados sobre a 

população do Rio e estabelecer parâmetros para uma futura pesquisa de âmbito nacional. 

– É inaugurada a Galeria Anna Maria Niemeyer, no Shopping da Gávea. Entre seus objetivos 

estava a divulgação dos projetos de mobiliário de Anna Maria e Oscar Niemeyer. 
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1982  

– A ilustração abaixo, de Estevão Neiva de Medeiros (publicada originalmente em DESENHO 

INDUSTRIAL- Desenvolvimento de produto: Oferta brasileira de entidades de consultoria), 

identifica as várias linhas de pesquisa e projeto desenvolvidas pela COPPE/UFRJ, até então. 

Nessa publicação também eram detalhados os objetivos da área de projetos da COPPE: 

O objeto de trabalho da Área de Gerência da Produção e Engenharia do 

Produto da COPPE/UFRJ é o estudo, projeto e gerência de sistemas 

integrados de homens, materiais, máquinas e ambiente. Seus objetivos 

incluem a formação de pessoal habilitado para o ensino, pesquisa e projeto 

de novas tecnologias de produção e também para o desenvolvimento de 

novas metodologias para o estudo, projeto e gerência dos referidos sistemas 

integrados. Uma das estratégias para a consecução desses objetivos é a de 

reforçar a integração com o meio empresarial através do desenvolvimento de 

projeto e consultoria nos seguintes campos: projeto de produto, arranjo e 

dimensionamento de estação de trabalho, projeto de fábrica, planejamento e 

controle da produção, projeto de organização do trabalho, diagnóstico de 

condições de trabalho e organização de serviços de segurança do trabalho. 

(p. 25) 

A primeira linha representa a análise ergonômica e funcional de equipamentos de proteção 

individual. Na segunda linha podem ser vistos a seringa odontológica e o eletrocardiógrafo 

portátil (ver seção 4.1.8.1.) e, à direita, um dos antropômetros (ver seção 4.1.13.) 

desenvolvidos para o levantamento de 1979. A terceira linha ilustra os projetos da 

colheitadeira da Santa Matilde (ver seção 4.1.9.1.), do guindaste da EMAQ (ver seção 

4.1.9.3.) e a pesquisa ergonômica sobre o ônibus urbano (verbete nesta seção). A quarta 

linha ilustra uma série de implementos agrícolas, desenvolvidos até o estágio de protótipo, 

mas não colocados em produção. Destaque para o apelido pelo qual ficou conhecido o 

terceiro implemento: Capinando e cantando. Finalmente temos a linha de pesquisa dedicada 

ao projeto de layout e organização de espaços e processos fabris. 
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Figura 803 – Projetos da COPPE. Foto: Coleção Estevão Neiva de Medeiros. 
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1983 

– De acordo com a reformulação das atribuições dos órgãos ministeriais, segundo as 

vocações de seus institutos de pesquisas, a Divisão de Desenho Industrial e Engenharia do 

Produto da FTI, foi transferida para o INT - Instituto Nacional de Tecnologia do MIC - 

Ministério da Indústria e do Comércio, passando a se denominar UPDI - Unidade de 

Programas de Desenho Industrial. Nessa época, a equipe técnica era composta por quatro 

desenhistas industriais, um engenheiro mecânico, um ergonomista e um desenhista técnico, 

e funcionava no 7º andar do prédio do INT, na Av. Venezuela 82, próximo à Praça Mauá no 

Centro do Rio de Janeiro. 

– Acontece no auditório da FGV a fundação da Associação Brasileira de Ergonomia 

(ABERGO). 

1984 

– Após um processo que durou cerca de dois anos, é implantado o Laboratório de Ergonomia 

da FTI (1982-1984): projeto de especialização de pessoal na área de ergonomia e da 

instalação e operação de infra-estrutura laboratorial para pesquisa experimental e aplicada. 

Através de financiamento do governo alemão pelo Acordo Brasil-Alemanha, foi implantado o 

primeiro Laboratório de Ergonomia do Brasil, com capacidade para realizar serviços 

tecnológicos nas áreas de avaliação da exposição humana ao ruído, vibração, iluminação, 

temperatura e poluição ambiental; determinação de sobrecargas físicas no trabalho; 

pesquisas antropométricas e biomecânicas e simulação de situações de trabalho por 

videossomatografia. O laboratório era coordenado por Diva Maria Ferreira. 

– A ABERGO, em conjunto com o ISOP/FGV promovem no Rio de Janeiro o 2º Seminário 

Brasileiro de Ergonomia. 

– A DVDI do INT realiza o projeto de avaliação ergonômica de dez modelos de tratores sobre 

rodas fabricados no Brasil. A pesquisa procurou avaliar variáveis como ruído, vibração, 

emissão de gases e aspectos relativos ao posto de comando dos operadores. As informações 

obtidas foram encaminhadas aos respectivos fabricantes. Deve-se comentar que testes 

como estes são de vital importância para melhorar o design de produtos industriais. 

– O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro publica o documento museu de arte moderna 

do rio de janeiro – um centro cultural (preservou-se a grafia original), assinado pelo então 

diretor-executivo Gustavo A. Capanema e com a colaboração de Paulo Sérgio Adário e Neusa 

Garcia. Esse importante documento detalha o processo de reconstrução e as atividades do 
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MAM após o incêndio de 08 de julho 1978, definido como “a maior catástrofe que se abateu 

sobre a arte mundial no século XX” (Capanema, 1984). Após listar as principais obras de arte 

destruídas no incêndio (900 de um acervo de cerca de mil obras), o documento detalha o 

penoso processo de reconstrução do museu nos anos que se seguiram. A transformação do 

MAM em um centro cultural foi implementada a partir de 1982, prevendo-se uma série de 

áreas de atividade citadas na página 34 do referido documento: 

I. Pintura e escultura 

II. Gravura e desenho 

III. Fotografia 

IV. Atividades educativas 

V. Arquitetura e urbanismo 

VI. Desenho industrial 

VII. Cinema 

VIII. Documentação e informação 

IX. Livros e impressão 

X. Áreas experimentais 

Cabe mencionar que, fiel a sua vocação e a sua história, o MAM manteve o design como 

uma de suas linhas de atividade. Entretanto, a lista de exposições realizadas após a 

reinauguração do museu mostra apenas uma pequena participação do design dentro dos 

eixos temáticos abordados pelas mostras: 

1981: 14 exposições e nenhuma sobre design de produto (uma exposição sobre Cartazes 

para a Cruz Vermelha). 

1982: 26 exposições e mais uma vez nenhuma abordava o design de produto (uma exposição 

sobre Pôsteres Japoneses Contemporâneos). 

1983: 30 exposições e nenhuma sobre design de produto. 

1984: 31 exposições e apenas uma sobre design: Desenho Industrial para a Terra Latino-

Americana (verbete específico em 1984). 

 

Por outro lado, o incêndio foi uma das razões, mas não a única, a determinar o 

encerramento das atividades do IDI, como comentado por Karl Heinz Bergmiller em 

entrevista concedida ao autor: 
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o incêndio do MAM não foi a única razão para o encerramento das atividades do IDI. 

claro o incêndio prejudicou o IDI, porque os interesses do MAM eram principalmente 

voltados para a reconstrução. também a nova diretoria do MAM não sabia  dar o 

merecido valor ao IDI, mesmo sendo o IDI que desenvolveu e implantou logo depois 

do incêndio o novo sistema para exposições. o IDI sempre fez independente da 

diretoria do MAM seus contatos que resultaram em solicitações para projetos, estes, 

exclusivamente vindas de entidades governamentais. o IDI se autofinanciou e passou 

parte dos recursos para o MAM ao titulo de infra-estrutura.  o último projeto do IDI  

“móveis escolares/MEC/CONESP” foi desenvolvido fora das instalações do MAM. 

após a conclusão deste projeto, o IDI encerrou suas atividades.(preservou-se a grafia 

original em minúsculas) 

 

  
 
Figura 804 - O MAM renascido. A imagem mostra a restauração do interior do museu. No piso inferior (2º 
andar, durante a mostra Ianelli) podem ser vistos os painéis de exposição projetados por Bergmiller em 1979 e 
mencionados em seu depoimento (verbete específico em 1979). Foto: Museu de Arte Moderna – Um Centro 
Cultural, 1984. Acervo de Neusa Garcia. 
 

1985 

– É realizada pela DVDI – INT, a pesquisa antropométrica da população economicamente 

ativa do município do Rio de Janeiro. Foram levantadas as medidas antropométricas e 
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biomecânicas de 3.100 homens trabalhadores da indústria de transformação do Rio de 

Janeiro. Os resultados dessa pesquisa foram publicados em 1988. 

1989 

– A ABERGO e a FGV promovem no Rio de Janeiro o 4º Seminário Brasileiro de Ergonomia. 

1990 

– É realizada na UFRJ no Rio de Janeiro a primeira reunião nacional entre estudantes de 

design onde foi criado o Encontro Nacional de Estudantes de Design, o NDESIGN. 

– É criado no Rio de Janeiro o Ergon Projetos, o primeiro escritório dedicado à consultoria e 

desenvolvimento de projetos com ênfase nos aspectos ergonômicos. A empresa era dirigida 

pela designer Venétia Corrêa Santos e especializou-se na avaliação da confiabilidade humana 

no controle de processos e no projeto de centros de controle e de ambientes de trabalho 

diferenciados como centros de controle de usinas nucleares, refinarias e plataformas de 

petróleo. 

1991 

– É realizada a primeira edição da Semana Carioca de Design. O evento, realizado na estação 

Carioca do Metrô, homenageia Joaquim Tenreiro, pioneiro do design de mobiliário moderno. 

1992 

– A ABERGO e a UERJ promovem o 1º Encontro Carioca de Ergonomia. 

– Criado o Centro de Promoção Design Rio, destinado a promover o design carioca através de 

uma série de iniciativas. O centro contava com a participação de Celso Santos, Márcio 

Fortes, Ivan Botelho, Zuenir Ventura, Ângela Carvalho, Heloísa Leite e Evelyn Grumach. 

1993 

– Acontece a Segunda Semana Carioca de Design. 

1995 

– Os alunos do curso de desenho industrial da UFRJ promovem o evento Design atitude, 

incluindo uma exposição de projetos e um ciclo de palestras, realizadas no Espaço Cultural 

FESP. 

– Acontecem no Rio de Janeiro o 3º Congresso Latino- americano de Ergonomia e o 7º 

Seminário Brasileiro de Ergonomia, promovidos pela ABERGO e pela International 

Ergonomics Association. 
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1999 

– A Fiocruz e a ESDI disponibilizam na internet o Catálogo Design para a Saúde - 

www.esdi.uerj.br/desaude - que é uma vitrine virtual de produtos e projetos nacionais 

voltados para a saúde. O Catálogo contribui para aumentar a presença do design nos 

equipamentos médico-hospitalares produzidos no Brasil.  

2000 

– Jorge Lopes, Bernardo Senna e o autor iniciam uma coleção de objetos visando à futura 

organização de um museu do desenho industrial. Os produtos foram obtidos através de 

doações, adquiridos em bazares de caridade e principalmente na feira de antiguidades da 

Praça XV. Essa coleção é composta de centenas de objetos, incluindo eletrodomésticos, 

aparelhos eletroeletrônicos, máquinas fotográficas, artigos de uso pessoal, telefones, entre 

outros. Uma pequena parte do acervo pode ser conhecida nas instalações da Divisão de 

Desenho Industrial do INT. Lá podem ser vistos a calculadora Olivetti Divisumma 24, de 

1956, desenhada por Marcello Nizolli, o telefone Grillo, de 1966 e o rádio Brionvega TS 502, 

de 1964, ambos desenhados por Marco Zanuso e Richard Sapper, a máquina de escrever 

Seletric da IBM, desenhada por Eliot Noyes, em 1975, o telefone Ericofon, fabricado pela 

Ericsson em 1956, e conhecido entre nós pelo apelido JK, a curiosa TV Nivico 3240, fabricada 

pela JVC em 1970 e um legítimo aspirador aerodinâmico da Arno. A coleção, a primeira de 

seu tipo no Rio de Janeiro, é representativa das múltiplas tendências e estilos do design do 

século XX, do Aerodinâmico ao pós-moderno, e espera-se que em breve ela possa ser 

instalada em um local que permita a sua visitação pelo grande público. 

 

 

 

 

Conclusões 

Historicamente, a consolidação de uma cultura de design se fez através de iniciativas 

originadas em entidades públicas e privadas. Pode-se argumentar que a maturidade desse 

processo está necessariamente associada ao momento em que estado e iniciativa privada 

assumem suas responsabilidades enquanto agentes formuladores de políticas de incentivo 

ao desenvolvimento do design industrial. Um dos marcos históricos desse processo foi a 

criação do Deutsche Werkbund em 1907, na Alemanha e, em tempos mais recentes, a 
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criação do Design Council na Grã- Bretanha e o Rat fur Formgebung, novamente na 

Alemanha. Políticas de incentivo ao design foram claramente percebidas como eficientes 

instrumentos para melhorar a qualidade dos produtos industriais e, por extensão, aumentar 

a competitividade de produtos industrializados exportados. Esta seção aponta uma série de 

marcos históricos decisivos no processo de incentivo ao design nacional (e carioca). 

Inicialmente foram apontados eventos no período compreendido entre as duas guerras 

mundiais e que antecede a fase de institucionalização do design nacional (os anos 1960). 

Destacou-se o papel de renovação da arquitetura nacional, associada à adoção do ideário 

modernista e que teve na cidade do Rio de Janeiro um de seus mais importantes polos 

difusores. Tal como havia ocorrido em outras nações, mas em menor grau, o design 

industrial brasileiro desenvolveu-se como um desdobramento de projetos arquitetônicos 

(vide a construção do Palácio Capanema). No pós-guerra imediato, o MAM assume um papel 

decisivo como catalisador de ações de incentivo à formação de uma cultura de design no Rio 

de Janeiro. Ao longo de várias seções desta pesquisa, foi possível concluir que o design 

industrial foi uma das prioridades do MAM desde sua fundação. A criação do IDI pode ser 

considerada como o momento em que o processo de institucionalização do design industrial 

alcança massa crítica no Rio de Janeiro: a Esdi forma suas primeiras turmas, o MAM realiza 

diversas exposições destinadas à divulgação do design, culminando com a realização da 

primeira bienal internacional de design industrial e a criação do IDI, replicando assim 

iniciativas bem-sucedidas como a criação dos Design Centres de Londres e Stuttgart. 

Paralelamente a esses fatos, presencia-se a criação de uma loja dedicada a comercializar 

objetos de “bom desenho”, acrescentando assim um importante agente privado ao 

processo. Já na década de 1970 o estado começa a formular suas primeiras e consistentes 

políticas de incentivo ao desenvolvimento do design industrial nacional, certamente 

pressionado pela necessidade de melhorar a competitividade dos produtos brasileiros de 

exportação, mas é possível especular que tais iniciativas também possam ser 

desdobramentos da repercussão dos múltiplos eventos descritos nestas últimas seções da 

pesquisa. A criação da divisão de desenho industrial do INT certamente desempenhou um 

papel decisivo neste processo, muito embora seja possível argumentar que ela seria um 

concorrente direto dos escritórios de design privados, contando com a vantagem de ser 

subsidiada pelo governo federal. Por outro lado, também é possível argumentar que a DVDI 

teria ocupado um nicho de mercado, não atendido pelos escritórios privados. Outra 
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evidência da consolidação da atividade do design em terras cariocas seria o processo de 

institucionalização da pesquisa em ergonomia, um dos requisitos fundamentais para o 

correto desenvolvimento de produtos industriais. Nesse processo, destacaram-se 

inicialmente os professores Franco Lo Presti Seminério e Ued Maluf, ambos ligados a FGV.  

As iniciativas tiveram continuidade com a criação do Laboratório de Ergonomia do INT, uma 

iniciativa que dificilmente teria sido alcançada fora da ação estatal, e posteriormente com a 

criação de um escritório voltado para o diagnóstico e a solução de problemas ergonômicos 

em ambientes de trabalho. A década de 1990 testemunhou um renovado ímpeto nas ações 

de incentivo e divulgação do design e a multiplicação e renovação de seus agentes, 

destacando-se os diversos eventos organizados por estudantes das universidades cariocas. 
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Capítulo 5 

Conclusões e sugestões de pesquisas complementares 

 

O primeiro aspecto a ser destacado após a organização dos dados nas categorias presentes 

no capítulo quatro é a constatação da grande diversidade de projetos encontrados. As 

publicações sobre a história do design no Brasil tendem a abranger uma limitada gama de 

categorias de produtos, ao passo que o design de produto no Rio de Janeiro tende a ser 

representado basicamente por projetos na área do design de mobiliário, especialmente pela 

obra de Joaquim Tenreiro e Sérgio Rodrigues. 

A primeira conclusão obtida ao final da pesquisa foi a identificação de um grande número de 

projetos, distribuídos por várias categorias, que até então não haviam sido contemplados 

pela historiografia do design brasileiro, como por exemplo, o design de transportes. 

 

A indústria automotiva fluminense 

Um exemplo inquestionável dessa omissão é a indústria automotiva fluminense, cujo perfil 

difere substancialmente do modelo de indústria estabelecido em São Paulo. A cidade do Rio 

de Janeiro abrigou um diversificado parque industrial dedicado à fabricação de carrocerias 

de ônibus; duas destas empresas, Metropolitana e Ciferal, foram pioneiras em termos de 

introduzir novas tecnologias e materiais na fabricação de ônibus, como foi o caso do 

emprego do duralumínio. Essas indústrias também criaram núcleos de projeto que 

contrataram designers, como constatado na Ciferal cujo trabalho permanecia até agora 

ignorado pela literatura especializada. Cabe comentar que, a partir da década de 1970, o 

setor de encarroçadoras cariocas passou por um processo de fusões que acabaram por 

reduzir drasticamente o número de empresas atuando no estado. O segmento ficou 

representado apenas pela Ciferal, empresa também absorvida, assim encerrando, ao menos 

momentaneamente, o ciclo de produção de carrocerias de ônibus no Rio de Janeiro. 

Foi igualmente possível concluir que a fabricação de buggies ocupou um espaço especial no 

modelo de indústria automotiva fluminense. Ao se iniciar a presente pesquisa, informações 

não corroboradas pela literatura ― e geralmente disponíveis de forma esparsa na internet ― 

davam conta da existência de mais de trinta empresas dedicadas à fabricação e montagem 

de buggies no Rio de Janeiro. A pesquisa sistemática em periódicos de época permitiu não só 
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confirmar a estimativa inicial como também estabelecer que o número de empresas era 

ainda maior. 

A década de 1980 testemunhou uma grande expansão desse segmento industrial com 

inúmeras empresas competindo por um mercado que aparentemente não tinha como 

sustentar um número tão grande de empresas. Esse segmento do design fluminense faz por 

merecer um estudo mais aprofundado e abrangente. Ao contrário de outras categorias de 

produtos analisados, cujos autores dos projetos permanecem anônimos, são conhecidos 

vários designers e projetistas ― como é o caso de Nils Halboth, criador dos buggies Reno em 

Petrópolis, a partir de 1969 ― do segmento dos buggies. O modelo de produção presente 

nos fabricantes de buggies, francamente semiartesanal, foi a base para a implantação de 

outro segmento da indústria automotiva fluminense, desta feita dedicado à fabricação de 

veículos esportivos e os denominados veículos fora de série. Mais uma vez pode ser 

comprovada a omissão da literatura especializada ao ignorar por completo a existência, por 

exemplo, do Santa Matilde SM 4.1, um veículo fabricado em série por cerca de uma década, 

dotado de alto padrão de qualidade cuja autoria do design é amplamente conhecida pelos 

aficionados; entretanto, jamais foi mencionada por publicações especializadas sobre a 

história do design brasileiro. 

Tanto a fabricação de buggies quanto a de carros esportivos parecem ter-se desenvolvido a 

partir da introdução e rápida disseminação da resina de poliéster reforçada com fibra de 

vidro como material construtivo para veículos. Cabe comentar que os fabricantes de ônibus 

também passaram a utilizar esse novo processo para a fabricação de painéis frontais e 

traseiros das carrocerias. 

Além de ter estimulado a implantação de um importante segmento da indústria fluminense, 

essa tecnologia abriu novas possibilidades em termos de soluções de design, como pode ser 

comprovado pelas inúmeras variações estilísticas vistas nos buggies. Por outro lado, o 

caráter de produção semiartesanal e a multiplicidade de pequenas fábricas dedicadas à 

fabricação de veículos em fibra de vidro por si só não foi capaz de garantir grandes volumes 

de produção e longevidade às empresas. No caso dos buggies, das mais de 30 empresas 

identificadas, apenas dois fabricantes permaneciam ativos ao final do século XX. O segmento 

dos veículos de fibra de vidro também se caracterizou pelo fato de algumas empresas 

fecharem após produzir poucas unidades de um mesmo projeto. 



560 
 

Com relação ao design dos veículos foi possível constatar que, em muitos casos, um 

determinado modelo de veículo encerrava sua produção num fabricante e, pela  aquisição 

dos moldes originais, passava a ser produzido com ligeiras modificações por outro, 

eventualmente até em outra cidade. 

 

A indústria de lanchas 

A fibra de vidro também é o elo com outro segmento do design fluminense até então 

virtualmente ignorado pela literatura especializada: a indústria naval voltada para o lazer. 

Inicialmente, poucos dados foram obtidos sobre essa categoria de produtos, mas a pesquisa 

sistematizada permitiu levantar um grande volume de informações, a ponto de ser possível 

identificar a possibilidade de novos estudos acadêmicos dedicarem-se a investigar essa 

subcategoria do design de produto fluminense. 

Ainda que recentemente algumas publicações tenham começado a divulgar projetos navais, 

como é o caso da lancha projetado por Indio da Costa, o segmento existe de forma 

consolidada desde os anos 1950, sendo representado pela Carbrasmar e por um grande 

número de estaleiros estabelecidos principalmente na cidade do Rio de Janeiro. 

Numa primeira avaliação, o segmento do design naval fluminense parece ter incluído um 

número ainda maior de empresas do que aquele identificado no setor automotivo. Foi 

possível identificar empresários cariocas que atuaram nos dois ramos de empreendimento, 

como foi o caso de Júlio Silla, projetista do utilitário Ragge, e das lanchas Alternativa.  

 

O design voltado ao lazer? 

As lanchas, buggies e outros veículos de fibra de vidro parecem comprovar um conhecido 

estereótipo atribuído ao Rio de Janeiro: aquele de uma cidade eternamente voltada para o 

hedonismo. Embora dezenas de outras categorias de produtos identificadas na presente 

pesquisa, por si só ponham por terra este estereótipo, não se pode ignorar que um 

importante segmento da economia carioca dedicou-se à fabricação de produtos destinados 

ao lazer; ao fazê-lo, criou uma cadeia produtiva capaz de gerar empregos (incluindo vagas 

para designers) e riquezas, como a indicar que, verdadeiro ou não, o estereótipo trouxe 

benefícios à economia e ao design carioca. Por outro lado, não foi constatada a presença de 

designers com formação acadêmica atuando nesses segmentos de projeto; foi, desta forma, 

possível concluir que neles o design evoluiu à margem de uma fundamentação teórica 
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originada na academia ou nos “círculos intelectuais” da atividade. É possível que a presença 

de soluções estéticas de caráter explicitamente formalista nesses veículos seja decorrente 

desse fato. 

 

Design voltado para a defesa 

Situado no extremo oposto do hedonismo, foi possível identificar a categoria dos produtos 

destinados ao segmento de segurança e defesa. Do final da década de 1970 até meados da 

década de 1980, a indústria bélica fluminense se fez representar por veículos, embarcações, 

aeronaves e armas leves; mais uma vez, por razões não muito claras, a literatura 

especializada não abre espaço para esses projetos, embora em tempos recentes, fora do 

escopo desta pesquisa, a Divisão de Desenho Industrial do INT tenha desenvolvido o projeto 

de um fuzil em parceria com a Imbel. Aparentemente, a indústria bélica fluminense nunca 

pôde competir em igualdade de condições com armamentos importados, visto que ― 

embora muitos protótipos tenham sido fabricados e testados com sucesso ― sua produção 

seriada nunca foi autorizada. 

 

O design de mobiliário ofuscado pelos mestres 

A pesquisa também permitiu concluir que, mesmo em segmentos da historiografia 

anteriormente visitados por outros autores, foi possível recuperar projetos e experiências 

que haviam sido colocados em segundo plano ou mesmo ignorados. Aqui a “culpa” deve ser 

atribuída à merecida fama dos pioneiros do moderno design de móveis carioca, Joaquim 

Tenreiro e Sérgio Rodrigues. 

Sob sua sombra prosperaram muitos outros profissionais cujas criações permanecem 

obscurecidas pela atenção devotada aos clássicos do design carioca. Foi possível ainda 

concluir que muitos desses criadores inspiraram-se diretamente em projetos como a 

Poltrona Mole e desenvolveram suas próprias versões, replicando, assim, uma fórmula que 

tinha na madeira de lei, geralmente o jacarandá, e no couro, suas características 

predominantes. Esse é outro segmento da historiografia do design carioca que pode ser alvo 

de novas investigações, especialmente no que se refere ao trabalho de vários arquitetos que 

também se dedicaram ao projeto e fabricação de móveis. 
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O segmento do ensino 

O processo que levou à criação de primeira escola de desenho industrial do Rio de Janeiro, a 

Esdi, a partir do projeto da Escola Técnica de Criação do MAM, foi exaustivamente descrito 

no livro Esdi – biografia de uma idéia, do professor Pedro Luiz Pereira de Souza. Ele serviu de 

ponto de partida para a elaboração dos verbetes correspondentes na seção 4.3, acrescido de 

informações obtidas em fontes como os arquivos do MAM e publicações contemporâneas. A 

pesquisa trouxe à tona parte do histórico de outras instituições de ensino cariocas, relatadas 

ao autor por via de correspondência com professores que participaram ativamente da 

construção do projeto pedagógicos destas escolas. Embora a história da Esdi tenha sido alvo 

de interesse por vezes obsessivo por parte de muitos autores, o mesmo não se dá quando se 

trata da história das outras instituições cariocas. Apesar de, por exemplo, os cursos de 

design da UFRJ e da PUC-Rio terem sido fundados há mais de trinta anos, não se 

empreendeu até agora a um trabalho de prospecção de sua história, seguido da posterior 

publicação dos resultados, tal como visto em Esdi- biografia de uma idéia. Desta forma, se 

apresenta mais uma sugestão de posterior pesquisa e investigação, seja como forma de 

estudos específicos seja como uma “história do ensino do design no Rio de Janeiro”. As 

instituições criadas após 1970, inicialmente receberam fortes influências da Esdi, até porque 

a formulação desses cursos e suas equipes de professores contaram com a participação de 

inúmeros profissionais oriundos da pioneira escola carioca. A Esdi, por sua vez, foi concebida 

a partir do modelo pedagógico implantado em Ulm (sua grade curricular inicial foi obra de 

Karl Heinz Bergmiller) ― mas muito cedo o “modelo ulmiano” passou a ser questionado 

(vide o “escândalo” da bienal de 1968). As escolas fundadas após a Esdi paulatinamente 

criaram identidades próprias; um exemplo típico é o da PUC-Rio e dos experimentos levados 

a cabo pelo LILD, especialmente sua investigação sobre as tecnologias alternativas, tendo 

como foco a utilização do bambu, que acabaram por se transformar em uma assinatura ou 

marca registrada do curso. 

 

O MAM e seu papel decisivo na promoção do design carioca 

A construção de uma cronologia de fatos, eventos e personagens que de alguma forma 

participaram do processo de promoção e divulgação do design no Rio de Janeiro permitiu 

colocar em evidência o papel fundamental desempenhado pelo Museu de Arte Moderna do 

Rio de Janeiro. Esta instituição, ao longo de três décadas, esteve na vanguarda do processo 
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de promoção do design industrial em terras cariocas, inicialmente com a realização de 

importantes mostras, quase sempre de caráter didático, voltadas para o grande público. 

Cabe ressaltar que já no início de suas atividades, na década de 1950, o museu também foi o 

ponto de partida para o projeto daquela que poderia ter sido a primeira escola de design do 

Rio de Janeiro, a Escola Técnica de Criação. 

O levantamento das exposições de design realizadas pelo MAM mostra a concentração de 

eventos no período que vai da década de 1960 até 1978, o ano em que aconteceu o incêndio 

que destruiu o museu. Como visto anteriormente, o IDI desempenhou um papel decisivo 

nesse processo desde a sua criação, em 1968, destacando-se a realização das três bienais 

internacionais de desenho industrial.  

O incêndio de 1978 marca o fim de uma era, mas é importante salientar que o MAM voltaria 

a realizar exposições do design; algumas delas foram extremamente importantes como a 

retrospectiva de Sérgio Rodrigues em 1991. No entanto, o museu não mais detinha o virtual 

monopólio de polo de divulgação e promoção do design para o grande público. A 

inauguração de novos centros culturais no Rio de Janeiro, como o CCBB e a Casa França 

Brasil, abriu novos espaços para mostras de design na cidade. 

As atividades do MAM voltadas ao design parecem replicar o mesmo modelo de atuação 

desempenhado por outros museus (como era o caso do MoMA) e instituições, ou seja, levar 

ao conhecimento do grande público informações sobre o design industrial e seu 

fundamental papel nas modernas sociedades industriais. O MAM encampou o patrocínio dos 

conceitos de boa forma e bom design; ao fazê-lo, converteu-se num dos últimos bastiões do 

discurso funcionalista do design na medida em que, na mesma época, esses valores já se 

encontravam sob forte ataque na Europa por conta de manifestações como o antidesign, 

que viria a desaguar no fenômeno pós-moderno ao se iniciar a década de 1980. 

 

O papel do estado 

A década de 1970 foi palco de uma série de iniciativas no âmbito das políticas públicas de 

incentivo ao design e também na implantação de núcleos de projeto em instituições 

governamentais. Algumas dessas iniciativas podem ser relacionadas diretamente à 

formulação do 1º Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em 1973, e a 

implantação de um núcleo de desenho industrial no Instituto Nacional de Tecnologia (INT). 
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Aproximadamente na mesma época, a COPPE também inicia uma série de projetos voltados 

para a área de medicina e saúde e, posteriormente, já em meados da década de 1980, a 

Fiocruz também organizaria um departamento de design voltado para suas necessidades, 

mais uma vez enfatizando a área de saúde e medicina. 

A Divisão de Desenho Industrial do INT, a COPPE e a Fiocruz, a partir de políticas formuladas 

pelo Governo Federal, cumpriram um importante papel ao atuar em áreas consideradas até 

então não atraentes pela iniciativa privada. 

 

À guisa de síntese 

Ao se contemplar os resultados da presente pesquisa é possível avaliar com precisão o papel 

decisivo do Rio de Janeiro no processo de implantação e consolidação do design nacional. 

Qualquer iniciativa de mapear a história do design brasileiro deveria ter o Rio de Janeiro 

como um dos protagonistas. 

O processo de industrialização iniciado no século XIX sedimentou as bases para a 

implantação de atividades industriais que futuramente iriam demandar as habilidades 

profissionais de designers industriais. 

O status político da cidade, inicialmente sede da corte imperial e posteriormente capital da 

república até 1960, também contribuiria para criar condições favoráveis para o 

desenvolvimento do desenho industrial. 

Ao Rio de Janeiro também se atribui o posto de “capital cultural” do país, principalmente no 

período em que também foi sua capital política. Polo disseminador de vanguardas culturais e 

artísticas, a cidade testemunhou o nascimento da Bossa Nova e teve artistas como Amilcar 

de Castro, Aluísio Carvão e Lygia Pape engajados nos movimentos Concreto e Neoconcreto 

que, por sua vez, estabeleceram conexões com o desenho industrial em sua vertente 

funcionalista. Essas conexões são particularmente perceptíveis em projetos como os 

abajures descritos na seção 4.1.2.1. 

Pode-se mesmo argumentar que o florescimento do design carioca teria sido apenas mais 

uma das manifestações do caldo cultural que fermentava na cidade desde os anos 1950. 

Nesta perspectiva, a práxis do design tornou-se mais um dos traços da cultura carioca. 

A partir do século XX é possível perceber a paulatina absorção dos ideais modernistas no 

design carioca, inicialmente a reboque de pioneiros projetos arquitetônicos como o Palácio 

Capanema ― e geralmente tendo como suporte o design de mobiliário. Naquele momento, 
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o design industrial carioca ainda está associado ao caráter de vanguarda e não ao de 

massificação e sua linguagem ainda faz referências a estilos internacionais como o Art Déco 

e o construtivismo. 

Para alcançar a massificação, faltava ao design carioca o estatuto da institucionalização, que 

deveria ser alcançado quando fossem criadas as condições para a formação acadêmica de 

designers industriais. 

A este pré-requisito idealmente também deveriam ser colocadas em prática iniciativas no 

âmbito da divulgação e promoção da atividade, especialmente destinadas ao público 

consumidor e ao empresariado. 

Percebe-se, em meados da década de 1950 no Rio de Janeiro, a conjugação destes 

ingredientes (ensino, exposições, concursos etc.) de tal modo que fossem criadas as 

condições para o desenvolvimento do design na cidade. 

O pioneirismo de tais ações é evidenciado quando se compara o caso carioca com iniciativas 

semelhantes empreendidas na Itália e na Alemanha na mesma época1. Tal como ocorria na 

Europa, no Rio de Janeiro eram formulados planos para a criação de uma escola de design, o 

MAM também iniciava uma sequência de exposições que patrocinavam a vertente 

funcionalista (e os conceitos de “boa forma” e “bom design” a ela associados) do design 

moderno e um produto brasileiro, a Poltrona Mole, conquistava um prêmio internacional. 

O processo ganhou ímpeto na década de 1960 quando finalmente o projeto de uma escola 

de design foi colocado em prática com a criação da Esdi e se estabelecem as conexões entre 

a escola, o MAM e o IDI. 

No período compreendido entre 1968 e 1972, a teia formada pelas três instituições foi 

responsável por alguns dos mais importantes e decisivos eventos descritos no capítulo 

quatro. 

É de suma importância apontar que no centro dessa teia estava um personagem que esteve 

diretamente ligado a cada uma das instituições citadas: Karl Heinz Bergmiller. Nenhuma 

outra personalidade citada nesta pesquisa desempenhou um papel tão decisivo para a 

consolidação do design carioca. Grande parte dos projetos citados no capítulo quatro foi 

concebida por ex-alunos do mestre. Entre eles, dois profissionais cuja obra ainda está por 

                                                 
1
 As Trienais de Milão de 1951, 1954 e 1957 tiveram o design como tema central e em 1955 começou a 

funcionar a Escola de Ulm. 
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merecer o devido reconhecimento da historiografia do design brasileiro: Leonardo Visconti e 

Roberto Verschleisser. 

Embora muitos dos projetos citados na pesquisa possam ser atribuídos a ex-alunos da Esdi 

(muitos deles com passagem pelo IDI/MAM) salta aos olhos a presença maciça de projetos 

que não estavam necessariamente ancorados ao processo de “institucionalização” do design 

via formação acadêmica específica ou cuja autoria é simplesmente desconhecida. 

Se algumas categorias de produtos, como é o caso do mobiliário, rapidamente 

amadureceram sua linguagem formal e abraçaram, ao menos em parte, o vocabulário da 

vertente funcionalista do design, outras permaneceram alheias a esses postulados durante 

décadas (vide o design de carrocerias de ônibus e as influências do design formalista norte-

americano). 

De canetas a buggies, passando por metralhadoras e lanchas, ficou comprovado que a 

história do design carioca não trilhou exclusivamente o caminho da vertente funcionalista 

“ulmiana” e, portanto, não faria sentido a tese revisionista da “herança maldita de Ulm”. 

Em retrospecto, a herança de um século de design de produto deixada pelo Rio de Janeiro é 

essencialmente benigna. Rica, diversificada e decisiva para a formação cultural do país. 

 

FIM 
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