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O ensino de projeto de design no Curso Colegial de Dese-
nho de  Comunicação Iadê 

(No período de 1969 a 1987)

Um olhar histórico e reflexivo da sua existência
 

Resumo
Com base em estudos qualitativos e levando em consideração o contexto político, social, edu-

cacional e cultural da cidade de São Paulo nas décadas de 1950, 1960,1970 e 1980, esta tese 

aborda e discute aspectos relevantes da existência do Iadê – Instituto de Arte e Decoração (de 

1959 a 1987), notadamente o ensino de projeto em seu Colégio Técnico de Desenho de Comu-

nicação. Pretendemos resgatar historicamente o instituto, sobretudo em suas relações com o 

campo do design paulistano, com base em relatos de ex-alunos, ex-professores, ex-dirigentes e 

ex-funcionários e na análise de documentos de arquivos pessoais e institucionais. A abordagem 

da estrutura pedagógica do Iadê foi estudada no paradigma interpretativista. A pesquisa é or-

ganizada em seis partes principais: a primeira concentra-se no contexto cultural, social, industrial 

e econômico da cidade já estabelecida como grande metrópole; a segunda é voltada para o 

âmbito educacional, envolvendo os cursos livres, técnicos e superiores existentes no campo das 

artes visuais, da publicidade, da decoração e da comunicação visual; a terceira destaca a implan-

tação do Instituto de Arte e Decoração, seus fundadores e a estrutura conceitual de seu Curso 

de Decoração a partir de 1959; a quarta, trata do conceito pedagógico do Colégio Técnico de 

Desenho de Comunicação em sua trajetória, de 1969 a 1987, e do perfil dos estudantes e profes-

sores que ali atuaram; a quinta parte aborda o ensino de projeto aplicado e, por fim, a sexta traz 

uma reflexão sobre a trajetória cumprida pela instituição, suas conquistas, seu legado e as causas 

de seu desparecimento prematuro.   

Palavras-chave: Cursos técnicos; Ensino de design; Programa de ensino; Formação profissional.

 



The teaching design project in the Iadê 
Communication Design as a high school level

(1969-1987)

A historical and reflective perspective

Abstract
Based on qualitive studies and taking the 1950s-1980s political, social, educational and cultural 

context in São Paulo city into consideration, this doctoral thesis discusses the Iadê – Instituto de 

Arte e Decoração (1959-1987) relevants aspects, notably the project teaching at its the Technical 

High School of Communication Design. We intend to rescue historically the Iadê, above all its 

dealings with the design field in São Paulo, according to former students and past staff (teachers, 

employees and directors) reports and to analysis of personal and institucional data archives. The 

approach of Iadê pedagogical structure was studied under the paradigma interpretativist and 

the  the surch was organized under six parts: the first one focuses in cultural, social, industrial and 

economic context of the São Paulo city already established as a metropolis; the second one is 

aimed at educational scope involving the free, technical and colleges courses in the visual arts, 

advertising, decorationg and visual communication fields; the third one underscores the Aidê im-

plantation, its founders and the conceptual estructure of its Decoration Course (1959); the fourth 

part concerns the Technical High School of Communication pedagogic concept in its trajectory, 

from 1969 to 1987, and the its past students and teachers profile; the fifith part approaches the te-

aching of project apllied there; and the last part presentes a reflection about the Aidê trajectory, 

its achievements, its legacy and the its premature extinction.

   

Key-words: Technical courses; Design teaching; Teaching program; Professional education.
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O contexto histórico do período que com-
preende as décadas de 1950, 1960, 1970 e 
1980 é definido pela estratégia dos planos de 
metas, que estabelecem uma nova dimensão 
do país e que tinha como objetivo reduzir 
50 anos em 5, em relação ao nosso atraso 
no âmbito industrial. Pressupunha a mudan-
ça da capital do país do Rio de Janeiro para 
Brasília, a denominada “capital da esperan-
ça”, sonho que se materializou por meio da 
visão do presidente Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, o “presidente bossa nova”, somada 
aos novos conceitos de urbanismo formula-
dos por Lúcio Costa e ao arrojo arquitetônico 
da poética e da estética de Oscar Niemayer. 
O incentivo à indústria nacional se deu a par-
tir dos modelos das grandes multinacionais 
que aqui se instalaram, trazendo consigo 
seus conhecimentos. Vivíamos momentos 
de euforia na esperança da consolidação do 
“país do futuro”, na sua autossuficiência e na 
procura da sua identidade. No entanto, no 

Introdução

aspecto político, fomos levados a impasses 
ideológicos que resultaram na mudança radi-
cal dos paradigmas sonhados, com a tomada 
do poder por uma junta militar e, com ela, 
um novo modelo de gestão foi instalado. É 
exatamente nesse período de transformação 
ideológica que o Instituto de Arte e Decora-
ção – Iadê está inserido: entre o sonho de um 
país do futuro (1950-1960) e os limites impos-
tos pelo poder militar instaurado (1960-1980). 

A partir dos anos de 1950 ocorre o cresci-
mento industrial no Brasil, e com destaque 
o setor de bens de consumo de produtos 
domésticos, carros e com isso o mercado 
interno através de uma parcela represen-
tativa da classe média assumia novos com-
portamentos culturais. Vivíamos o período 
denominado de “milagre econômico”. Cons-
tatamos o significativo crescimento dos in-
vestimentos estrangeiros e a ampliação do 
setor siderúrgico, petrolífero e de energia 
elétrica. O design nesse período foi parte do 
discurso de vários setores do governo, que 
visavam à exportação e no contexto acadê-
mico as transformações sociais. Apesar de 
inúmeras ações como a implantação de cur-
sos em todo o país, esses incentivos nunca 
se refletiram num conceito estratégico de 
grande consistência nos anos que se segui-
ram. Com a desaceleração da economia, 
motivada pela queda na demanda do con-
sumo de bens duráveis e não duráveis. Esta 
desaceleração junto ao aumento inflacioná-
rio acabou retardando o crescimento no país. 

Paralelamente a todos esses acontecimentos 
a minha trajetória inicial de vida acadêmica, 
sempre mantive um contato indireto com o 

Iadê por meio das matérias veiculadas pelo 
Suplemento Feminino do jornal O Estado 
de S.Paulo que discorriam sobre os concei-
tos de decoração formulados pelo Institu-
to. Recolhi em meu acervo no decorrer de 
vários anos, documentação com anúncios, 
folhetos e apostilas veiculados pela a insti-
tuição. Estive nos anos de 1960, visitando a 
sua sede na Av. Paulista. Havia também uma 
intenção de ali estudar, em seu curso de de-
coração, no mesmo período em que iniciava 
o meu curso de design na FAAP, em 1967. 

No entanto, o percurso de vida me levou a 
essa instituição no ano de 1971, (havia me 
formado em design em 1970), quando o 
professor José da Costa Chaves me ofere-
ceu a oportunidade de ministrar a discipli-
na de Desenho Técnico para duas turmas 
do período da tarde. Era exatamente o mo-
mento em que o colegial do Iadê estava no 
processo de crescimento e já demonstrava 
seu perfil inovador. Era o objetivo de mui-
tos recém-formados ingressar numa esco-
la de nível médio para lecionar onde tínha-
mos a oportunidade de viver e conviver com 
grandes profissionais dos anos de 1960 e 
1970 que atuavam ou despontavam no ce-
nário das artes e do design em São Paulo. 

Essa vivência durou seis anos, mas foram a 
base da minha carreira como professor. Em 
período anterior, já atuava como monitor 
na FAAP e como professor da disciplina de 
Plástica em cursinhos preparatórios de ves-
tibulares para a habilidade específica, uma 
exigência da época. Essa vivência junto ao 
Iadê possibilitou o meu amadurecimento 
profissional na área do ensino e, mais espe-

cificamente, do ensino do design. Após a mi-
nha saída em razão de outros compromissos 
profissionais que acabei assumindo, com o 
passar dos anos nunca perdi o contato com a 
instituição, mesmo sabendo das dificuldades 
que enfrentava para sobreviver. Constatava 
que a história do Iadê precisava ser registra-
da, e, com isso, nos anos de 1990, mantive 
contato com Emílio Fernandez Cano e Pau-
lo Ramos Machado, contando-lhes sobre a 
minha intenção, o que ocasionou um aval 
imediato e a disponibilização de inúmeras in-
formações internas sobre o Instituto. No en-
tanto, naquela ocasião, devido às atividades 
profissionais, não havia condições de assumir 
uma atividade de pesquisa acadêmica.   

Devido a essa convivência direta com o en-
tão nomeado Colégio Técnico de Desenho 
de Comunicação do Iadê, estabelecemos 
uma questão que possui total relação com a 
hipótese desta tese: como e em que aspec-
tos houve um ensino de projeto em design 
no Iadê?
 
A proposta deste trabalho tem por objetivo 
desenvolver uma pesquisa que possibilite 
identificar aspectos do ensino de design em 
disciplinas de projeto do Colégio Técnico 
de Desenho de Comunicação do Iadê. Essa  
investigação foi conduzida por meio de  
reflexões sobre os contextos cultural, social, 
educacional e político de São Paulo e o ensino 
técnico no Iadê, e por meio do levantamento 
da contribuição intelectual e conceitual de ar-
quitetos-professores advindos da FAU-USP, 
FAU-Mackenzie, artistas plásticos, designers 
da Fundação Armando Álvares Penteado  
e professores da Faculdade de Filosofia,  
Ciências e Letras da USP.  Para tanto, esta-
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mos focando a parte do ensino das discipli-
nas afeitas ao design no Iadê, e procurare-
mos relacioná-las ao campo do ensino do 
design paulistano no mesmo período em que 
eram implantadas a Escola Superior de Dese-
nho Industrial (ESDI) no Rio de Janeiro (1963) 
e introduzidas as disciplinas de Desenho do  
Objeto e Comunicção Visual na FAU-USP 
(1962).   

Buscamos também entender a realidade 
acadêmica por meio do estudo da estru-
tura curricular das disciplinas ministra-
das no Colégio Iadê e a forma como os 
jovens ali diplomados se relacionavam 
com ela.       

Como objetivo específico, a tese pre-
tende promover um resgate senão total 
ao menos da essência ligada ao projeto 
nessa importante instituição de ensino, 
o que impactou a vida de vários profis-
sionais que ali iniciaram sua carreira.  

Nosso objetivo principal foi norteado pela hi-
pótese de que houve, sim, um ensino de pro-
jeto em design por meio de várias disciplinas 
deste Colégio. Estabelecemos a investigação 
dessa hipótese considerando três eixos bá-
sicos:

1.   As influências dos contextos social, 
educacional, cultural e político exis-
tentes no país, e principalmente em 
São Paulo, no período das décadas 
de 1950 a 1980, com os quais o Ins-
tituto de Artes e Decoração – Iadê 
conviveu.     
  

2.  A contribuição conceitual de agen-
tes sociais que ficaram responsáveis 

por disciplinas de projeto, como os 
arquitetos-professores advindos da 
FAU-USP, que traziam consigo a re-
novação do ensino da Arquitetura 
introduzida por João Batista Vila-
nova Artigas na década de 1960. Vi-
lanova Artigas possuía a visão glo-
balizante da Arquitetura, em que a 
atuação do arquiteto não se restrin-
gia ao projeto da construção: havia 
que considerar a realidade exter-
na e o uso dos espaços internos e 
de seus equipamentos, incluindo 
o design industrial e a comunica-
ção visual urbana. Somamos a essa 
premissa também os arquitetos-
-professores da Universidade Pres-
biteriana Mackenzie e dos artistas 
plásticos e designers da Fundação 
Armando Álvares Penteado.  

3.   Por fim, lançamos um olhar sobre o 

ensino holístico e mais integral do 

Iadê, que, entre outras referências, 

seguia a filosofia de José Ortega y 

Gasset, conforme citado pelo Prof. 

Emílio Fernandez Cano, diretor do 

Colégio, que questiona a “barbá-

rie” da especialização e a perda da 

cultura integral. Assim, podemos 

observar que a estrutura curricular 

do Iadê, além de incluir disciplinas 

efetivamente de projeto, oferecia 

disciplinas de teor mais reflexivo, 

tais como História da Arte, Língua 

Portuguesa como recurso expressi-

vo de criação e os fundamentos da 

Teoria da Informação, que seriam 

ferramentas do futuro profissio-

nal, ajudando os alunos a interagir 

de forma criativa e reflexiva com a 

sociedade contemporânea.  
 
Acreditamos que a principal caracte-
rística do documento de história oral 
não consiste no ineditismo de algu-
ma informação, nem tampouco no 
preenchimento de lacunas de que se  
ressentem os arquivos de docu-
mentos escritos ou iconográficos, 
por exemplo. Sua peculiarida-
de, e a da história oral como um 
todo, decorre de toda uma pos-
tura com relação à História e às 
configurações socioculturais, que  
privilegia a recuperação do vivi-
do conforme concebido por quem 
viveu.     
                              (Alberti, 1990, p. 5)

As entrevistas e os levantamentos de da-
dos documentais estão divididos em duas  
etapas: 

 
Primeira  Entre 2015-2016: levantamen-
to de dados e entrevistas com dirigen-
tes e professores do Curso de Decora-
ção do Iadê no período de 1959 a 1969 
e com responsáveis pelas escolas simi-
lares existentes em São Paulo naquele 
mesmo período.    

Segunda  Entrevistas com os ex-alunos e  

ex-professores que atuaram no perío-

do de 1969 a 1987.   
       
Consideramos que, apesar de algumas 
perdas de personalidades represen-
tativas da instituição, como seus dire-

tores, ainda tivemos acesso a muitos 
profissionais que tiveram atuação des-
tacada naquele contexto, e que hoje  
ainda militam nas áreas da Arquitetura, 
Design, Fotografia, Comunicação e no 
Magistério.     
   

Por outro lado, os ex-alunos, que hoje es-
tão na faixa de 50 a 70 anos, são memórias  
vivas e o resultado do sistema educacional  
oferecido pelo Iadê.  

A análise prevê, entre outros fatores, a estru-
tura curricular, o conteúdo das disciplinas e a 
sistemática das integrações das mesmas.
 
Para tanto, foram estabelecidos os seguintes 
passos:

 
1ª Levantamento de informações
Levantamento de registros existentes 
em pesquisas já desenvolvidas, em tra-
balhos acadêmicos, e mais apostilas, 
publicações, matérias veiculadas nos 
jornais da época e material gráfico pro-
mocional.

2ª Ordenação e integração dos  
dados
Da coleta efetuada passamos à orga-
nização dentro de uma hierarquia de 
relevância em relação ao objeto de es-
tudo, para sua posterior análise.

3ª Forma de análise dos resultados
A partir das entrevistas e de questio-
nários abertos junto a todos aqueles 
que pertenceram àquela instituição, 
somando-se a toda a documentação 
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existente, efetuamos uma análise quali-
tativa respaldada na bibliografia abaixo 
apresentada.     

4ª Plano de trabalho
Em nosso plano de trabalho estabelece-
mos quatro estágios: Pesquisa, Desen-
volvimento do Conceito, Análise e Apre-
sentação       

4.1. Pesquisa
Levantamentos e dados bibliográficos, 
documentos existentes junto aos órgãos 
públicos e a ex-professores e estudantes. 
Publicações, monografias, dissertações e 
teses que tenham como centro de inte-
resse a questão do ensino no Brasil e de 
países como Itália e Alemanha, que tradi-
cionalmente mantêm cursos técnicos pro-
fissionalizantes.

4.2. Desenvolvimento do Conceito
Com base nos dados coletados, definimos 
como objeto de estudo central o “ensi-
no de projeto’, dentro dos princípios da 
educação humanística, universalista, laica 
e livre. O vasto e amplo leque de caracte-
rísticas, como as atividades básicas formu-
ladas nos planos de ensino, as estratégias 
e seus conteúdos a aprendizagem como 
processo ativo, a integração entre a esco-
la e a preparação para a vida somou-se às 
proposições de conteúdos inseridos nas 
disciplinas no decorrer dos três anos de 
duração do curso. Essas premissas fazem 
parte do conceito estabelecido para o es-
tudo desta tese.

4.3. Análise
Analisamos todos os dados obtidos para 
estabelecer as diretrizes do trabalho fi-

          O contexto cultural 
da cidade de São Paulo

 na década de 1950

A cidade de São Paulo adquiria, na passagem 
do seu IV Centenário no ano de 1954 o cará-
ter de metrópole e transformava-se no centro 
das atenções no âmbito da Arquitetura, das 
expressões artísticas, tanto nas Artes Plásti-
cas como no Cinema, no Teatro e na televi-
são que aqui era implantada. Ao plano de 
metas do governo federal somava-se a cria-
ção de Brasília e o incentivo à industrializa-
ção, e em particular à indústria automobilísti-
ca. A cidade foi ganhando um novo perfil, das 
acanhadas ruas da Vila de São Paulo para a 
construção de avenidas, vias marginais eram 
implantadas ou ampliadas. A cidade passa-
va a se verticalizar e a ter uma vida noturna.  
Incorporando também a cultura norte ame-
ricana, com a inauguração de redes de  
supermercados e a construção de salas de 
cinema no centro, a partir dos modelos de 
Hollywood. As indústrias multinacionais que 
se instalavam em São Paulo traziam consigo 
as filiais das grandes agências de publicida-
de com sede nos Estados Unidos, e em nossa 
capital adequavam os planos de comunica-

ção junto ao público consumidor paulista. 
O slogan desse período sintetizava o clima 
da capital: “São Paulo, a cidade que mais 
cresce no mundo”. Essa euforia exigia a for-
mação de profissionais especializados nos  
mais diversos segmentos, tais como proje-
tistas, modelistas, desenhistas, ilustradores, 
cenógrafos, decoradores, publicitários, entre  
outros.  

           As escolas técnicas e 
seus currículos

Tendo como recorte temático nesta tese 
de doutorado o Colégio Técnico de Comu-
nicação Iadê, consideramos de fundamen-
tal importância um levantamento de dados 
em caráter preliminar, de instituições que  
contribuíram, no mesmo período, no cenário 
de São Paulo, para a formação de jovens nas  
áreas de Decoração, Publicidade, Artes 
Plásticas e como Projetistas Mecânicos e de 
Máquinas, entre outros. A intenção é conhe-
cer um pouco do campo do ensino em que o 

Iadê se situava. E assim vamos encontrar pio-

neiros e empreendedores vindos da Europa, 

da Argentina ou mesmo de outros estados do 

Brasil, que, atentos às necessidades do mer-

cado profissional, aqui se instalaram e criaram 

escolas que ficaram conhecidas como grifes, 

entre elas Espade, Panamericana e Pro-Tec. 

Ao realizarmos entrevistas com alguns de 

seus protagonistas, entre eles professores, 

empreendedores, secretárias executivas, 
fica evidente que cada uma contribuiu muito 
para o desenvolvimento técnico e cultural de 
São Paulo, e estenderam essa contribuição a 
todo o país com a ajuda de suas filiais. | 
   
Destacamos também uma instituição de ca-
ráter oficial: a Escola Técnica Estadual Carlos 
de Campos, integrada ao complexo Paula 
Souza, que apresenta uma trajetória iniciada 
no ano de 1911 e permanece ativa até os dias 
de hoje, e que sofreu várias transformações, 
ora de conteúdo, para atender às necessida-
des de cada período histórico, ora nos aspec-
tos administrativos, no âmbito das diretrizes 
governamentais. Uma referência para o estu-
do da fase do Iadê – Instituto de Arte e Deco-
ração, todas as escolas aqui estudadas apre-
sentavam entre si a mesma nomenclatura para 
seus cursos nos anos de 1950, 1960 e 1970:  
Artes Plásticas e Desenho Publicitário.  
     
Fica evidente que a Escola Técnica Estadu-
al Carlos de Campos, na região do Brás, nos 
seus primórdios, era uma instituição dirigida 
à classe operária, geralmente imigrantes, e 
ao público feminino. Com o passar dos anos, 
ela foi se adequando aos novos tempos, mas 
manteve sempre a postura de fazer reivindica-
ções sociais. Levando em conta seu passado, 
mantém até os dias de hoje cursos em seg-
mentos como Enfermagem e Nutrição, com 
alta incidência de público feminino.   

A Espade, localizada na região próxima da  
Av. Paulista, atendia a uma classe social de 
alto poder aquisitivo e seu principal curso, 

o de Decoração, atraía jovens e estudantes 

vindos das faculdades de Arquitetura. Trazia 

nal e, assim, definir as conclusões. A fim 
de estabelecer uma narrativa coeren-
te para o entendimento da implanta-
ção do Colégio, foram estruturados os 
capítulos que aqui passamos de forma  
sintética a apresentar.   
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uma vocação para a promoção e a divulgação 
das Artes Plásticas, com forte direcionamento 
para os artistas brasileiros. No período de sua  
existência, era um dos poucos pontos de di-
vulgação cultural na cidade de São Paulo.  
       
A Escola Panamericana trouxe sua proposta 
da Argentina e de um modelo alemão dis-
tinto da Bauhaus, mas acreditando na filo-
sofia dos mestres, que em seus ateliês ofe-
reciam a seus discípulos o conhecimento e o 
aprendizado na prática, e não os conceitos e 
metodologias dos cursos superiores das fa-
culdades. Apesar de oferecer os cursos de 
Decoração e Artes Visuais, ficou famosa em 
todo o país por formar profissionais no âm-
bito da publicidade, com uma estrutura curri-
cular que enfatizava o “marcador de letras”, 
o rough, a ilustração e a arte final a partir do 
modelo americano. Seu público-alvo era, em 
geral, estudantes do ensino médio ou pro-
fissionais que pretendiam o cargo de diretor 
de arte nas grandes agências que se esta-
beleceram em São Paulo a partir dos anos 
de 1950.      

Já a Pro-Tec teve seu principal foco de en-
sino da área da tecnologia, com seus cursos 
formando desenhistas projetistas, mecânicos 
e torneiros. Pela carga de informações nas 
apostilas concebidas pelo criador da escola, 
a Pro-Tec formava o que poderíamos chamar 
de “quase engenheiros”, já que naquele pe-
ríodo o projetista era uma figura de grande 
importância nas empresas automobilísticas e 
de autopeças.  Essas referências aos “con-
correntes” do Iadê serão de fundamental im-
portância para o estudo da sua linha didática 
e de sua caracterização. No Instituto, uma das 
premissas era a disseminação dos conceitos 

da Bauhaus, a implantação de um estúdio e o 
oferta de serviços para clientes, tanto de gran-
des empresas como das classes B e C. Seus 
cursos atendiam uma classe social de alto 
nível, grande parte vinda do interior de São 
Paulo. Podemos observar que o poder aqui-
sitivo vinha embutido também em posturas 
e visões ideológicas socializantes. O entendi-
mento dos conceitos dessas escolas técnicas 
nos possibilitará também termos uma visão  
preliminar da importância e do diferencial 
dos professores que integravam o corpo do-
cente do Colégio Técnico de Comunicação 
Iadê.

           A implantação do 
Iadê  ‑ Instituto de Arte e 

Decoração (1959)

O Iadê  Instituto de Arte e Decoração foi 
uma escola fundada em 1959 pelo italiano  
cenógrafo e professor de História da Arte 
Ítalo Bianchi e pelo professor e decorador 
Álvaro Landerset Simões, de nacionalidade 
portuguesa, ambos vindos da Europa. Ítalo 
Bianchi e Álvaro Landerset Simões tinham  
visão do que poderia ser o futuro do desenho 
industrial na cidade de São Paulo, que consi-
deravam de um grande potencial industrial e 
onde não existia nenhuma escola de ensino 
médio ou de nível superior na área.   

A escola pretendia criar novos paradigmas na 
sociedade, ao integrar o estudo do Desenho 

Industrial, a Arquitetura e das Artes à indús-
tria e ao mercado. O Iadê foi uma instituição 
de vanguarda no Brasil, e essa vanguarda 
artística e cultural não estava em consonân-
cia com a visão do governo militar. Entre vá-
rias personalidades dos campos da Arte e 
da Arquitetura, contou com Sergio Ferro e  
muitos outros atuantes professores.   

A intenção original dos fundadores era,  
desde o início, que o Curso de Decoração 
se chamasse “Arquitetura de Interiores”, no 
entanto, para efeitos de publicidade, a iden-
tificação como Curso de Decoração era mais 
adequada para o grande público. Por outro 
lado, sempre existiu um questionamento 
por parte das escolas de nível superior e dos  
profissionais de Arquitetura e seus órgãos 
de classe sobre a efetiva necessidade de 
uma formação acadêmica específica nessa 
área, uma vez que os cursos de Arquitetura já  
contemplavam essas atribuições.

       A implantação do Colé‑
gio Técnico Iadê  
no ano de 1969

A implantação do Colégio Iadê partiu dos 
pressupostos do professor Emílio Fernan-
dez Cano, que se baseava no princípio de  
“ensinar de uma maneira aberta, democrática,  
ampla, universal e humanística”. Sob sua  
ótica no Brasil e talvez na maioria dos paí-

   O ensino de projeto

ses, pouco valor era dado aos conceitos do  
humanismo e da reflexão crítica da socieda-
de. A partir dessa postura e da consolida-
da existência do Curso de Decoração, em  
conjunto com arquitetos provenientes da 
FAU Mackenzie, FAU-USP, Faculdade de  
Filosofia Ciências e Letras da USP e do Cur-
so de Formação de Professores de Desenho 
e Desenho Industrial da Fundação Armando 
Alvares Penteado, elaborou-se a proposta 
de um curso técnico de comunicação jun-
to à Secretaria de Educação do Estado de 
São Paulo, que autorizou seu funcionamen-
to em 30 de maio de 1969. Por outro lado, o  
contexto social e político, de um governo  
militar, acenava para a necessidade da  
formação de técnicos. Dessa forma, a pro-
posta atendia as expectativas de crescimen-
to e sobrevivência do Iadê também atendia 
as diretrizes de um mercado profissional em  
ascensão no campo das Comunicações.

Centro de atenção e o foco desta tese, o en-
sino de projeto aqui passa por uma abran-
gência que envolve as metodologias empre-
gadas, os resultados obtidos, as iniciativas 
dos professores e o processo de avaliação. É 
preciso estar atento diante de suas inúmeras 
particularidades, como a estruturação de um 
briefing, a definição das equipes de trabalho, 
etapas de desenvolvimento, levantamento 

de dados, estudos preliminares, a utilização 
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     Relações com o ensino 
superior de design 

e arquitetura

A partir dos depoimentos dos professores 
arquitetos que atuaram ao longo da exis-
tência do Colégio Iadê, pudemos compre-
ender que, para eles, o curso técnico pres-
supõe preparação de profissionais para o 
mercado, o que se confirma ao constatar-
mos que um número expressivo de alunos,  

dos recursos do desenho a mão livre e, pos-

teriormente, a definição por meio da repre-

sentação técnica, a confecção de modelos 

bidimensionais e tridimensionais. Através 

de documentos, tais como apostilas e acer-

vos pessoais, vamos constatar que o compo-

nente de fundamental importância é o pro-

cesso de reflexão intelectual sobre os mais  

variados temas e suas múltiplas formas de 

abordagem. Um ensino que é definido, de um 

lado, pela visão acadêmica dos jovens profes-

sores advindos da Universidade Mackenzie  

e da Universidade de São Paulo e, de outro, 

pela atuação profissional preponderante-

mente no âmbito da área de Comunicação 

Visual. Destacamos, aqui, que as estratégias  

didáticas eram, na maioria das vezes, intuiti-

vas e de caráter experimental, pois no seg-

mento de projeto os professores não apre-

sentavam qualquer formação pedagógica.

tanto por seu talento quanto por seu portfó-
lio acadêmico, se revelaram profissionais de 
destaque em áreas como Fotografia, Artes 
Visuais e na Publicidade. Cumpre destacar 
que uma grande parcela, no entanto, op-
tou por uma carreira acadêmica no âmbito 
do Design, das Artes Plásticas, da Comuni-
cação e da Arquitetura.     

A introdução das disciplinas de Comunicação 
Visual no curso da FAU-USP passou a ser uma 
referência didática e de caráter experimental 
no Iadê.

   Considerações finais

Em uma tentativa de contribuir para o regis-
tro histórico e a reflexão do ensino de design 
no âmbito do ensino médio, estabelecemos 
uma visão sintética de todo esse processo de  
trabalho para a elaboração desta tese. No  
entanto a importância maior diz respeito ao 
desafio para os estudiosos da Educação no  
ensino médio em nosso país: como definir  
parâmetros e metodologias para o ensino nas 
disciplinas de projeto e na área da expressão 
visual.       

O processo de ensino introduzido no colé-

gio Iadê instigava e buscava possíveis alter-

nativas e respostas para o cenário que se  

descortinava nos anos de 1960, 1970 e 1980. 

Um mundo em transformação a ser refletido 

pela área das expressões visuais, uma era de 

reprodutibilidade em massa dos produtos  
industriais e da Arte que deixava de ter como 
referência museus e galerias, e passava a ser 
inserida em outros meios, ainda que precá-
rios, seja nos sistemas pré-digitais dos canais 
de televisão ou nas mídias impressas, onde 
histórias em quadrinhos assumiam seu poder 
de comunicação sendo Iadê um dos pionei-
ros em seu ensino. Possivelmente, no afã de 
procurar por novos caminhos, erros foram  

cometidos, ocasionados pelo ímpeto natural 
da juventude, tanto dos alunos como tam-
bém dos jovens professores destituídos de 
títulos acadêmicos nas áreas da Pedagogia 
e da Didática. Este, entre outros recortes, 
exige um estudo continuado e aprofundado, 
para o entendimento da real contribuição do 
Instituto Iadê para a cultura da nossa socieda-
de. Esperamos que a presente tese contribua 
para o início desse resgate.   
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Fonte: Colagem e interpretação gráfica, imagens extraídas do Google.
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1

Nessa década cosmopolita, nos denomina-
dos anos dourados ganhava o slogan de “São 
Paulo não pode parar” e ocupava o quarto 
posto entre as grandes cidades mundiais, fi -
cando atrás apenas de Tóquio, Bombaim e a 
Cidade do México.    

Como enfatiza  Maria  Arminda do Nascimen-
to, em seu artigo “Empreendedores culturais 
imigrantes em São Paulo de 1950”: ( 2005)` 
 

Se no período que vai de 1950 a 1958 
reduziu-se a ampliação física do parque 
industrial, houve, em compensação, a 
intensifi cação dos investimentos, numa 
transformação qualitativa que torna  a 
década um dos momentos cruciais da 
industrialização de São Paulo. Nesse 
decênio, os setores de material elétri-
co, de comunicação e de transporte, 

A cidade de 
São Paulo, 

na década de 
1950, contava com 

aproximadamente 
uma população de 

2,5 milhões de habitantes. 

Anúncio da rede de supermercados Peg-Pag.
Fonte: Google.

que exigiam matéria-prima específi ca, 
capitais e tecnologia avançada, e mão 
de obra qualifi cada, caracterizavam a 
instalação do setor de bens de capital e 
bens de consumo duráveis, marcando 
o início de uma nova fase no processo 
de industrialização e, portanto, do pró-
prio processo de desenvolvimento do 
capitalismo no Brasil.   

    
A produção doméstica de bens ou insumos, 
antes importados, intensifi cou-se: bens de 
consumo duráveis, como automóveis e ele-
trodomésticos; bens de capital.   
     
Naquele momento era considerada a cidade 
do trabalho e das grandes oportunidades e, 
dessa forma, passou a ser um ponto de con-
vergência de estrangeiros de todos os países. 
Brasileiros de todos os estados, notadamen-
te os migrantes nordestinos, que naquele pe-
ríodo de seca predominante em suas regiões 
procuravam alternativas de trabalho na in-
dústria da construção civil e na indústria que 
estava sendo implantada na cidade de São 
Paulo e em municípios vizinhos.  

A década de 1950 estabeleceu um novo pa-
radigma no comércio paulistano com o sur-
gimento das redes de supermercados Sirva-
-se e Peg-Pag, pioneiras no segmento e que 
mudaram o comportamento do consumidor 
ainda acostumado com os tradicionais arma-
zéns. O comércio de luxo concentrava-se na 
Rua Augusta, que era a referência da cultura 
material daquele período.

As Avenidas São João e Ipiranga delimitavam 
a Cinelândia, um reduto de teatros e cinemas
iluminados por letreiros de neon. A vida no-
turna da capital ali se concentrava. O centro 
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bancário instalava-se nas Ruas 15 de Novem-
bro, Boa Vista e adjacentes. As Ruas Barão 
de Itapetininga, 7 de Abril, Marconi concen-
travam os grandes e tradicionais magazines e 
as agências de publicidade de origem norte 
americana que aqui se instalavam.

As vitrines dos estabelecimentos eram 

a maior ferramenta dos pequenos e 

médios comerciantes. No entender 

de Sylvia Demetresco, vitrinista e pes-

quisadora da área, as superproduções 

de lojas como Casa Fretin, que estava 

localizada na Rua 15 de Novembro, 

Madame Rosita, na Rua Barão de Itape-

tininga, Casa Sloper e Vogue, na Ave-

nida Paulista, eram no seu entender 

“produções caras com cenografia de 

grande porte, pensava-se na cortina, 

na iluminação, no piso e nos objetos. 

Os manequins eram maquiados e usa-

vam perucas, tudo muito bem detalha-

do” (Diário do Comércio – Negócios – 

“Comércio paulistano amadureceu nos 

anos 1950” – Mariana Missiaggia – 2 de 

janeiro de 2015).    
 

A filosofia que impregnava a cidade de 
São Paulo pode ser entendida como  
a reprodução da cultura e do modo de  
vida norte americanos, nos produtos, nos 
bens pouco duráveis de consumo e da cul-
tura européia que viviam o pós-guerra e o 
conceito da Bauhaus, que consistia no design 
voltado para a funcionalidade e despido de 
ornamentação, considerada desnecessária. 
O aspecto racional é assimilado nos países 
europeus e no Brasil, principalmente, no âm-

bito da arquitetura modernista e no design 
de interiores.

No sentido de esclarecer e fundamentar al-
guns aspectos históricos da década de 1950, 
vamos a partir daqui caracterizar um pouco 
de seus antecedentes e suas consequências 
e abordar alguns fatos do cenário nacional e 
local, tais como a economia e a política de in-
centivos, a industrialização, as mídias impres-
sas, televisivas, o cinema, o teatro, a música, 
a arquitetura, as artes visuais, os arquitetos 
pioneiros que contribuíram para implantar o 
conceito moderno na produção moveleira e 
na decoração, entre outros. Possivelmente, 
com base nessas considerações sobre o con-
texto cultural de São Paulo, possamos enten-
der a visão empreendedora de Italo Bianchi, 
advindo da Itália, e Álvaro Landerset Simões, 
de Portugal, que procuraram preencher uma 
lacuna na formação cultural no âmbito da 
decoração, cenografia, pintura e história da 
arte. 

Inicialmente, vamos nos concentrar nos pri-

mórdios de nossa industrialização e a forma 

pela qual o governo brasileiro se posicionou. 

Para tanto, segundo Caputo e Melo (2009), 

no segundo governo de Getúlio Vargas, ele 

propunha avançar na montagem da infraes-

trutura para o desenvolvimento econômico, 

possibilitando a integração da indústria pe-

sada de bens capitais e de insumos aplican-

do capitais públicos nos empreendimentos 

estratégicos, tais como o petróleo, eletrici-

dade e siderurgia. Getúlio Vargas tinha como 

objetivo promover uma integração vertical 

da industrialização e, para isso, buscou uma 

aliança com os Estados Unidos, por meio de 
empréstimos públicos e colaboração técni-
ca.   

O projeto foi implantado pela Assesso-
ria Econômica e o Ministério da Fazenda. 
A Assessoria, com orientação nacionalista, 
formulou a criação da Petrobras e da Ele-
trobras. Como a situação continuava com-
plexa no início dos anos 1950, o déficit na 
balança comercial foi de cerca de 4% do 
PIB – exatamente no momento do processo 
de substituição das importações, a política  
de Getúlio Vargas passou a sofrer fortes 
restrições. A política cambial tentava fazer 
a conciliação entre a proteção do setor in-
dustrial e o reforço das finanças do Estado 
para garantir o investimento na infraestru-
tura. No entanto, com o agravamento da 
situação externa, a escassez de energia elé-
trica nos estados de São Paulo, Minas Ge-
rais, Rio de Janeiro e no Distrito Federal e 
as greves operárias amplificam a crise políti-
ca e culminam com o suicídio do presidente  
Getúlio Vargas, em 1954. Nas eleições pre-
sidenciais de 1955, assume a Presidência  
da República Juscelino Kubitschek, consolidan-

do o projeto desenvolvimentista.   

     
A industrialização seguia firme, fortemente 
apoiada na aliança entre o Estado e o capital 
privado interno, mas era preciso atrair o ca-
pital estrangeiro, que tinha, até então, uma 
presença tímida no arranjo industrial brasi-
leiro. A ampla maioria das firmas nos setores 
de tecidos, alimentos e bebidas formou o 
núcleo inicial do setor industrial brasileiro, de 
propriedade nacional, sobretudo a indústria 

têxtil.   

Uma das maneiras de favorecer o investimen-
to direto estrangeiro era a importação sem 
cobertura cambial. Estava previsto, no setor  
da indústria de base, que algumas de suas 
metas usufruíssem desse mecanismo para  
a entrada do investimento. O documen-
to oficial do Plano de Metas (1958) destaca 
quatro metas que receberiam equipamen-
tos por meio da referida política cambial: 
alumínio, cimento, indústria automobilís-
tica e construção naval. A Instrução 113 te-
ria então uma participação no alcance das 
metas, já que era o dispositivo legal que 
permitia a entrada de máquinas e equipa-
mentos sem cobertura cambial, na forma de 
investimento direto estrangeiro.  
      
Na década de 1950, os fluxos financei-
ros foram do investimento privado dire-
to das empresas multinacionais, favore-
cidas pelas políticas de substituição de 
importações daqueles anos, que prote-
giam o mercado por barreiras tarifárias. 
       
Maria da Conceição Tavares (1981) realça 
dois atos essenciais para a economia bra-
sileira entre 1956 e 1961: “O primeiro foi o 
aumento da participação do governo nos in-
vestimentos; o segundo, a entrada de capital 
estrangeiro privado e oficial para desenvolver 
determinados setores”.  Segundo a autora, 
a Instrução 113 teria incentivado “o investi-
mento direto basicamente para os setores da 
indústria mecânica”.  

Aqui, precisamos estabelecer algumas refle-
xões sobre a forma como ocorreram esses 
investimentos. Vamos observar que, no início 
da década de 1950, os investimentos exterio-
res norte americanos estavam direcionados 
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para a reconstrução da Europa pós-guerra 

e para áreas estratégicas como o continente 

asiático. O investimento na América Latina é 

iniciado na segunda metade de 1950. E, não 

por coincidência, o fato de que os protestos 

eram dirigidos aos  Estados Unidos pela ala 

nacionalista, que considerava a ameaça ao 

desenvolvimento autônomo do Brasil, era a 

vantagem concedida pela Instrução 113 aos 

investidores estrangeiros, pois os norte- ame-

ricanos haviam investido um total de US$ 216, 

5 milhões, equivalente a 43, 5% do montante 

no período de 1955 a 1963.    

          1.1 Referências 
históricas do design 

moveleiro dos anos 1950

Paralelamente ao esforço dos planos gover-

namentais de implementar a indústria auto-

mobilística e a vinda das multinacionais, os 

Os anos 1950 são marcados pela iniciativa de 

arquitetos, artistas e artesãos, que estabele-

cem um marco na criatividade de pequena e 

média escala industrial no segmento move-

leiro, em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Vamos de início elencar cronologicamente 

projetos concebidos e desenvolvidos nos 

anos 1950 que se transformaram em ícones 

da história do móvel brasileiro:  
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1951 - Cadeira Bowl, de Lina Bo Bardi, re-
vestida de couro, que nunca foi produzida 
na época em escala industrial.Lina atuou em 
outros projetos, como as cadeiras Frei Egídio 
e Girafa , com os arquitetos Marcelo Ferraz e 
Marcel Suzuki.     

1952 - Cadeira Palhinha, criada pelo Estúdio 
Branco & Preto, repaginando a clássica pa-
lhinha trançada em uma base de pau-marfi m 
ebanizada.     

1954 - Banco Mocho, desenhado por Sérgio 
Rodrigues. Com estrutura de madeira maciça 
e assento de peça única torneada e esculpi-
da (com acabamento em preto ou verniz), foi 
a primeira peça industrializada e comerciali-
zada na Oca e é uma interpretação livre do 
“banquinho de leiteiro”.   

1955 - Cadeira Paulistano, desenhada por 
Paulo Mendes da Rocha, de aço fl exível e co-
berta de couro ou tecido. Foi desenvolvida 
especialmente para a área de varandas, bar e 
piscina do Clube Paulistano.    
   
1957 - Poltrona Mole, de Sérgio Rodrigues, 
apresenta estrutura de madeira de lei maciça
torneada e cintas de couro, que apoiam o 
almofadão que recobre o assento, encosto e 
braços.      

1959 - Jorge Zalszupin, desenvolve a pol-
trona Dinamarquesa, que faz referência ao 
design escandinavo. O corpo, torneado e 
delgado de jacarandá, é apoiado por pés 
palito e concha estofada. Entre os precurso-
res do design moderno em São Paulo, fun-
damentado no conceito de modernidade é 
inaugurado em São Paulo, em dezembro de 

Cadeira Paulistano. 
Fonte: Google.
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sores da escola alemã Bauhaus, como Walter 
Gropius e Marcel Breuer nos anos 1920. Os 
produtos industrializados pela Unilabor eram 
exclusivamente residenciais. Geraldo de Bar-
ros trabalha comformas geométricas simples, 
poucos materiais (madeira, ferro e revesti-
mentos) e um conjunto reduzido de peças 
modulares.      
 
Em 1955, o designer francês Michel Arnoult 
inaugura a Mobília Contemporânea, ten-
do como sócios Norman Westwater e Abel 
de Barros Lima. O diferencial do Estúdio 
Branco & Preto era no quesito da produção 
industrial. Enquanto o Branco & Preto exe-
cutava artesanalmente e em pequena quan-
tidade, a Mobília Contemporânea investia 
no modelo industrial para tornar os móveis 
mais acessíveis a variadas camadas sociais 
médias.      
A Móveis Z, inaugurada em 1947, era cons-
tituída pelos sócios Sebastião Pontes, José 
Zanine Caldas e Paulo Mello, na cidade de 
São José dos Campos e executava móveis 
artísticos. Mas também de características  
industriais, em pequena escala. Produziu  
inicialmente uma coleção de mobiliário  
apenas utilizando a técnica de recorte de com-
pensado de madeira.     
 
Joaquim Tenreiro, que mantinha a matriz 
de sua loja no Rio de Janeiro, inaugurou no  
Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, a 
filial, permanecendo na capital paulista no 
período de 1950 a 1960. Sua produção era 
direcionada para o mobiliário e painéis de 
madeira e acompanhava o progresso da ar-
quitetura moderna em diversas instituições, 
como o Itamaraty. Contudo sua produção era 

1952, o Estúdio Branco & Preto. Gerido pelos 
arquitetos Miguel Forte, Jacob Ruchti, Plínio 
Croce, Roberto Aflalo, Carlos Milan e pelo 
arquiteto chinês Chen Y Hwa, o grupo criou 
uma loja que oferecia a alternativa de um 
conceito moderno de mobiliário para a elite 
paulistana. Preenchia-se assim uma lacuna no 
mercado moveleiro. Com preços altos, a loja 
atende muitas vezes clientes que têm suas 
casas assinadas por um dos arquitetos do 
grupo. A denominação Branco & Preto reme-
te aos tecidos desenvolvidos especialmente 
para a loja pela fábrica Lanifício Fileppo. Co-
res como o bege e o cinza, de estofamentos 
e cortinas, são combinadas com listras bran-
cas e pretas. Esse empreendimento faz parte 
do movimento no qual arquitetos brasilei-
ros passam a fabricar a mobília moderna. O 
estúdio existiu por 18 anos e encerrou suas 
atividades no ano de 1970 (Acayaba, 1994). 
 

Em 1954, no bairro operário do Ipiranga, é 

implantada a Unilabor, empresa conduzida 

pelo frei dominicano João Batista Pereira 

dos Santos com o apoio de empresários, in-

telectuais e artistas, como Geraldo de Bar-

ros, o serralheiro Antônio Thereza e o enge-

nheiro Justino Cardoso. O objetivo era criar 

uma cooperativa de trabalho que alcançasse  

sucesso comercial. A Unilabor, no fim dos 

anos 1950, funcionava com um sistema de 

produção em série, contando com mais de 

100 trabalhadores, e quatro lojas, sendo três 

delas em São Paulo e uma em Belo Horizonte.  
A experiência de Geraldo de Barros na Unila-
bor foi a tentativa de efetivar no Brasil o ideal 
construtivo da integração da arte na vida co-
tidiana, conceito esse arraigado por profes- Banco Mocho.

 Fonte: Google.
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1.2 Artes visuais, 
mercado e tendências

Nos anos 1950, iniciavam-se na ponte Rio 

de Janeiro-São Paulo os primórdios de uma 

fi losofi a mercadológica no âmbito das artes 

plásticas.     

Em São Paulo, com a curta duração de 
quatro anos, de 1947 a 1951, a Galeria 
Domus, do casal italiano Anna Maria e 
Pasquale Fiocca, foi a pioneira em expor 
os artistas modernistas. Localizada na Ave-
nida Vieira de Carvalho, realizou a primeira 
exposição do escultor polonês Frans Kraj-
cberg no período em que existiam galerias 
atuantes no mercado, mas não trabalhavam 
exclusivamente com obras de arte moderna, 
pois dividiam o espaço com antiguidades e 
móveis. Além da Domus, vamos encontrar 
a Galeria Ambiente e a Galeria Tenreiro, de
caráter alternativo.    
A Ambiente foi fundada em 1951 por Leo 
Seincman, posteriormente empresário fun-
dador da Probjeto. Sua empresa na ocasião 
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artesanal, na tradição da marcenaria. Cumpre 
destacar que, do fi nal de 1947 até os anos 
1960, esses pioneiros do móvel moderno bra-
sileiro formaram uma geração que é referên-
cia histórica na transformação dos interiores 
modernos para a classe média paulistana. 
      

Frans Krajcberg. 
Fonte: Google

era uma combinação de loja de móveis com 
galeria de arte. A Tenreiro, localizada no 
Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, era 
fi lial da loja do artista Joaquim Tenreiro, que 
mantinha a matriz em Copacabana, no Rio de 
Janeiro.No entender de Maria Lucia Bueno 
(2005).

A primeira estrutura de mercado, nos anos 
de 1950, traz a marca desta condição históri-
ca através da arquitetura. Por vias diferentes 
a arquitetura continuou exercendo uma 
liderança na consolidação do campo e do 
mercado moderno no país. Uma parcela do 
comércio de arte contemporânea nasceu da 
iniciativa de alguns arquitetos e designers de 
criar lojas de moveis modernos que, simulta-
neamente operavam como galerias de arte. 
Encontramos também a sintonia no domínio 
das vanguardas artísticas do período de alguns 
concretistas, como Geraldo de Barros, que 
trabalhavam como designers de [móveis] 
Até 1958-1959, os espaços comerciais, 
centrados na produção moderna, em São 
Paulo e no Rio de Janeiro, eram de caráter 
alternativo.  

Em seguida ela defi ne também a localização 

urbana em São Paulo, onde se concentram 

asgalerias de arte: “O centro antigo paulis-

ta, na ocasião o coração da vida fi nanceira e 

cultural da cidade, abrigou as primeiras gale-

rias” (Bueno, 2005).

No entanto, a capital paulistana teve a pri-
mazia na América Latina de fundar a Bienal 
de Artes com base na Bienal de Veneza. 
Graças ao esforço de Yolanda Penteado e 
Francisco Matarazzo Sobrinho, no ano de 
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um processo intenso de questionamentos e 
reflexões sobre os caminhos das artes plás-
ticas. O articulista Luiz Camillo Osório afirma 
que “A pintura deixava de ser um gênero 
para se afirmarcomo um pensamento visual” 
e é nesse embate intelectual que em 1952 
se formou o Grupo Ruptura, liderado por  
Waldemar Cordeiro, Geraldo de Barros e Luiz 
Sacilotto, como salientava Ferreira Gullar, 
citando o holandês Van Doesburg, traz:  
Pintura concreta e não abstrata porque já  
passamos o período das pesquisas e expe-
riências especulativas. Em busca da pureza 
eram os artistas obrigados a abstrair as for-
mas naturais que escondem elementos plásti-
cos... pintura concreta e não abstrata, porque 
nada é mais concreto, nada é mais real que 
uma linha, uma cor, uma superfície.   
 
Como podemos constatar por meio dos ca-
tálogos das quatro primeiras Bienais, o pre-
domínio dos concretistas era indiscutível.  
Entretanto, no período de 1957 e 1958,  
ocorreu o surgimento da abstração lírica e  
informal, que era a principal reivindicação de 
um grupo de artistas no sentido de quebrar 
a linha ortodoxa da matemática racionalista 
do concretismo, procurando uma linguagem 
mais linguagem mais livre das amarras da  
geometria.      
 
O Masp-Museu de Arte de São Paulo Assis 
Chateaubriand, foi fundado em 2 de outu-
bro de 1947 graças aos esforços do criador 
da empresa Diários e Emissoras Associados, 
Assis Chateaubriand, e do ativista e crítico 
de arte Pietro Maria Bardi, recém-chegado 
ao Brasil e assessorado por Edmundo Mon-
teiro. Uma vez implantado o museu, em 1951 

1951 a primeira edição da mostra ocorre no 
Trianon, na Avenida Paulista. No entanto, na 
Segunda Bienal de São Paulo – com recursos 
do IV Centenário de São Paulo, de cuja co-
missão de festejos Francisco Matarazzo So-
brinho (Ciccilo) era o presidente – é que foi 
realizada uma das edições marcantes, devido 
à qualidade e quantidade de obras de artis-
tas de renome mundial – haja vista que nela 
foi apresentada a Guernica, de Pablo Picasso. 
Esseresultado foi fruto das viagens de Yolan-
da Penteado, que com entusiasmo e persis-
tência percorreu inúmeros museus, galerias e 
ateliês, conclamando a presença de artistas a 
participar daquela Bienal.

A marca principal do movimento concretis-
ta era a de romper com o caráter do espírito  
nacionalista e os conceitos da construção  
renascentista do espaço, fundamentada na 
perspectiva. Liderando esses princípios no  

Brasil, Mário Pedrosa, Waldemar Cordeiro e   
Ferreira Gullar assumiram a posição de defen-
der e propagar o movimento concreto, que 
valorizava a forma, a linha, a cor e o plano, 
rejeitando as representações figurativas. Em 
nosso país, o concretismo. Segundo Glaucia 
Kruse Villas Bôas, Fabiana Werneck Bracinski 
(org.), (2015: p. 257) “é atribuído ora às influên-
cias dos movimentos estrangeiros de renova-
ção da linguagem artística na primeira metade 
do século XX, ora à força da industrialização e  
urbanização acelerada dos anos 1950”. 

No entanto, não podemos esquecer que  
a criação da Bienal de São Paulo possibili-
tou a aproximação do público brasileiro da  
produção artística internacional. Hermelindo  
Fiaminghi (2015, p. 269) afirma que:

 

As Bienais foram de maior importância. 

Seria preciso muitas viagens à Europa 

e a visitação a inúmeros museus para 

que se pudesse estabelecer o confron-

to cultural e a didática proporcionada 

pelas Bienais. A abstração geométrica 

e informal tiveram nas Bienais o seu 

maior apoio.
 
Um fator que também precisamos obser-
var é a ressalva da historiadora e crítica de 
arte Aracy Amaral quando avalia o perfil dos  
artistas paulistas:      

Diferentemente dos cariocas, os ar-

tistas paulistas vinham de classes 

médias pouco abastadas e sua ori-

gem social levou-os a buscar cedo 

uma formação profissionalizante em 

escola ou nos cursos oferecidos no 

MAM-Museu de Arte Moderna de 

São Paulo (Amaral, 2015, p. 283).  
   

Podemos constatar essa afirmação através de 
alguns profissionais, tais como Luiz Sacilotto,
desenhista técnico, Waldemar Cordeiro, 
ilustrador e paisagista, Hermelindo Fiamin-
ghi, gráfico e publicitário, Maurício Noguei-
ra Lima, pernambucano radicado em São Pa 
lo arquiteto e cartazista, Willys de Castro,  
artista gráfico, Alexandre Wollner, artista  
gráfico, Geraldo de Barros, fotógrafo, dese-
nhista gráfico, designer moveleiro e cartazista, 
Antônio Maluf, cartazista e vitrinista, e Leopoldo 
Haar , cartazista, vitrinista e diagramador.  
      

Importante aqui recordar que, entre 1948 e 

1951, foram criados o MAM do Rio de Janeiro 

e o MAM de São Paulo. As mostras de Alexan-

der  Calder e Max Bill abrem caminhos para 

Museu de Arte de São Paulo.
Fonte: Google.



47 4848

foi criado no mesmo espaço o JAC-Instituto 
de Arte Contemporânea que realizou inicial-
mente a exposição do artista suíço Max Bill, 
e em seguida foram iniciadas as atividades 
do curso de desenho industrial, considerado 
um dos primeiros no Brasil, mas não ofi ciali-
zado pelo Ministério da Educação. A classe 
docente era constituída por personalidades 
das artes, arquitetura e cultura, como Pie-
tro Maria Bardi, Lina Bo Bardi, Jacob Ruchti, 
Oswaldo Brakte, Roger Bastide, Flávio Mot-
ta entre outros. De seus alunos, alguns se 
destacaram e permanecem até os dias de 
hoje como ícones e precursores na área do 
design: Alexandre Wollner, Emilie Chamie, 
Estella Aronis e Ludovico Martino, entre ou-
tros.      

Considerando que a expressão visual por 

meio da fotografi a já era uma forma de 

linguagem aceita pela comunidade artística 

local, apesar de alguns segmentos serem 

reticentes ou contestadores, o Fotocineclu-

be Bandeirantes contribuiu por meio dos 

trabalhos experimentais desenvolvido 

por José Yalenti, Eduardo Salvatore, Tho-

mas Farkas, que nesse período realizavam 

pesquisas formais, exploração de planos e 

texturas, além de ângulos inusitados. A ex-

perimentação renovadora leva a uma pro-

gressiva simplifi cação da forma geométricas 

e acentuação de linhas vistas na chamada 

“fotografi a arquitetônica” dos anos de 1950 

e nas fotos abstratas de Geraldo de Barros, 

que se notabilizam pelas cenas montadas 

com recortes e desenhos sobre os negativos,

evidentes na mostra Fotoformas, realizada no 

Masp em 1950.   
Fachada do Conjunto Nacional.

Fonte: Google.

1.3 Arquitetura e 
urbanismo

Ao compararmos os projetos de edifícios 

até a década de 1920 com as construções 

dos anos de 1950, percebemos uma diferen-

ça acentuada nas edifi cações com três ou 

quatro andares e passamos ao conceito 

de torres de 12 a 15 andares. Um exemplo 

característico é a Avenida Ipiranga, na qual, 

a partir da década de 1950, é marcante o fato 

de que os edifícios passaram a lembrar os 

arranha-céus americanos. A implantação das 

novas indústrias e a criação de novas ativida-

des profi ssionais, e consequentemente de 

novos postos de trabalho, contribuíram para 

o aumento populacional naquele período, 

o que acabou refl etindo na qualidade das 

novas habitações. 

O cenário, aqui exposto, contribuiu para um 

crescimento desordenado, a consolidação 

da cidade como centro econômico brasileiro, 

com a intensa atividade industrial acompa-

nhada do início do processo das incorpora-

doras imobiliárias. O progresso da cidade e a 

modernidade dos edifícios transformaram os 

espaços arquitetônicos residenciais e comer-

ciais em “um produto de troca”.

A Feira Internacional das Indústrias, que 
inaugurou o Parque Ibirapuera em 1954, 
demonstrava para o cidadão habitante da 
cidade, assim como para os visitantes, os 
avanços tecnológicos e culturais daquele 
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período. A construção de inúmeros hotéis 

e a do próprio Parque Ibirapuera, que fazia 

parte das comemorações do IV Centenário 

de São Paulo, eram evidentes também 

para demonstrar que a modernidade 

já havia se instalado na metrópole.  

Oscar Niemeyer instala seu escritório no 

centro da capital de São Paulo, no período de 

1950 a 1955, para atuar junto às incorporadoras 

imobiliárias, projetando inúmeros edifícios 

que hoje são referências em nossa cidade: 

Edifício Eiffel, Montreal, Copan, Galeria 

Califórnia e o projeto arquitetônico do 

Parque Ibirapuera. O arquiteto saiu de São 

Paulo, devido a sua atividade na construção 

da nova capital federal.    

 

Foi um período em que os principais arqui-

tetos da cidade atuaram de forma inovadora, 

tendo como ideologia a corrente modernista, 

com o intenso uso do concreto e preceitos 

racionalistas do espaço.

Por outro lado, as incorporadoras transforma-

ram esses conceitos em produto, ou seja, a 

arquitetura passa a ter valor de troca e não 

apenas de uso. Residir nesses edifícios defi-

nia a transformação da Vila de São Paulo no 

grande símbolo da modernidade dos anos 

1950: Os arranha-céus estabeleceram nes-

se período o conceito de gestão empresa-

rial, com construções sofisticadas e decisões 

na construção civil agregadas a interesses  

puramente mercadológicos, inversamente 

proporcionais aos interesses arquitetônicos e 

urbanísticos. 
Mural de Bramante Buffoni.

Fonte: Google

1.4 Mosaicos e  
murais de edifícios

Nas décadas de 1950 e 1960, segundo  
Patrícia M. S. Freitas (2015, p. 161)  

 
É possível notar a construção de um 
elevado número de edifícios moder-
nos comuma nova e atualizada co-
nexão com as artes decorativas. São 
obras que estabelecem parceria entre 
arquitetos e artistas plásticos. Estes 
últimos criaram diversos murais fei-
tos em pastilhas de vidro, cerâmica, 
pintura mural e azulejos.   
 
A atuação dos arquitetos na década de 
1950 era marcante e suas contribuições 
alteravam a metrópole. A cidade atraía 
profissionais, tais como Rino Levi, Os-
car Niemeyer, Villanova Artigas, Adolf 
Franz Heep, Jacques Pilon, e associa-
dos a esses artistas consagrados, como 
Clóvis Graciano, Candido Portinari, 
Emiliano di Cavalcanti, Roberto Burle 
Marx, Bramante Buffoni, entre outros, 
que estabeleciam parcerias integrando 
os projetos arquitetônicos aos expres-
sivos murais concebidos pelos artistas.

Espaços ao redor da Praça da Repú-
blica, do Teatro Municipal, Parque do 
Anhangabaú e no bairro residencial de 
Higienópolis, no período das festivida-
des do IV Centenário da cidade e con-
comitantemente com a inauguração de 
diversos edifícios, passavam a contar 
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como um todo. A arquitetura moderna, então 
(...), não seria mais um estilo, mas uma causa. 
Em síntese, os murais tinham a função 
de educar e orientar o público para os  
caminhos da estética modernista que  
naquele momento era implantada em 
São Paulo.     

1.5 A implantação da 
televisão no Brasil

Em 1941, a NBC, pertencente à RCA dos 
Estados Unidos, inaugurou a televisão no 
mundo, na cidade de Nova York, com o  
sistema de aluguel de aparelhos e de sinal, 
transmitido do alto do edifício Empire State 
pelo canal 1. Em 1946, em um acordo entre 
o governo americano e a RCA, o sinal da 
NBC é transferido para o canal 4 e instala-se 
o sistema de transmissão americano, inicial-
mente operando em 12 canais de VHF. Esse 
sistema é aprovado para as transmissões 
no Brasil, em muito, por influência de Assis  
Chateaubriand, que estava interessado em 
ser o primeiro a inaugurar a TV no Brasil.  
 
Em 1946, são distribuídas pelo governo  
de Eurico Gaspar Dutra as primeiras conces-
sões e é lançada a pedra fundamental para 
a construção do primeiro transmissor de te-
levisão no Brasil, para a TV Tupi do Rio de 
Janeiro, em uma torre montada no Morro do 
Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. No final de 
1949, uma equipe de técnicos vem ao Bra-

sam a decidir o conteúdo de seus programas, 
criando, redigindo, produzindo, mas adap-
tando-se ao modelo brasileiro. Nos primeiros 
anos, os patrocinadores determinam os pro-
gramas que devem ser produzidos e veicula-
dos, influenciando e determinando as estra-
tégias comercias e conceituais desse meio de 
comunicação.      

As famílias passam a se reunir em suas  
residências para assistir aos programas televi-
sivos e já contam com aproximadamente 7 mil 
aparelhos de televisão entre São Paulo e Rio 
de Janeiro no ano de 1951.    

Os primeiros receptores de televisão come-
çam a ser fabricados no Brasil por Bernar-
do Kocubej, com a marca Invictus. Apesar 
de se tornarem mais acessíveis ainda são 
um produto caro, e na época as pessoas 
buscavam ter um televisor como símbolo 
de status social.     

Em 1952, entrava no ar a segunda emis-
sora em São Paulo, que foi a TV Paulista, o  
canal 5, localizada na Rua da Consolação, 
num apartamento. A TV Record, canal 7, 
pertencente a Paulo Machado de Carva-
lho. Entra no ar em 27 de setembro de 
1953. Foi a primeira emissora inaugurada 
em prédio não adaptado como os demais, 
construído especificamente para as instala-
ções da televisão, e era localizado na Ave-
nida Miruna, no bairro do Aeroporto em 
São Paulo. No ano de 1959 é inaugurada a 
TV Excelsior, pertencente à família Simon-
sen, donos da Panair do Brasil.   

Ainda que de forma tímida na sua implan-
tação, o sonho de Assis Chateaubriand, de 
trazer a televisão para o Brasil foi a mola 

com painéis e murais em suas fachadas 
e interiores.

Entre os inúmeros projetos desenvolvidos. e 
que por sinal ainda hoje fazem parte da nossa
cultura material, gostaríamos de ressaltar a 
obra mural de Clóvis Graciano no hall inter-
no do edifício-sede do jornal O Estado de 
S. Paulo, pintada com óleo e cera, denomi-
nada Bandeirantes, do edifício que foi pro-
jetado pelo escritório do arquiteto francês 
Jacques Pilon, com a colaboração de Adolf 
Franz Heep. No verso da parede, ou seja, na 
parte externa, há outro painel, de pastilhas 
vítricas, denominado “A Imprensa”, disposto 
como elemento de Emiliano di Cavalcanti. Os  
painéis, tanto o de Graciano como o de  
Di Cavalcanti, estabelecem uma forma de 
enfatizar a monumental obra arquitetônica. 
Não podemos aqui esquecer, entre outros 
fatores, o significado simbólico do painel, 
de caráter didático para o transeunte, pois 
lhe possibilita entender a função do prédio, 
sede de oficinas que concebiam e imprimiam  
jornais. 

Essa forma de comunicação, integração das 
formas de expressão da arquitetura e das artes 
plásticas, é avaliada por Hugo Segawa, (2010, 
p.146) com a seguinte preleção:   
 
Ao vislumbrar no movimento moderno da ar-
quitetura dos anos de 1920 (...) uma utopia 
de concepções socializantes, com propostas 
por uma sociedade igualitária e justa, servin-
do ao “total da humanidade” sob a égide 
da industrialização, essa arquitetura moder-
na, em seu desenvolvimento, afigurar-se-ia  
como um caminho redentor para a sociedade 

sil para conhecer a primeira torre e consta-
ta que, pela topografia da cidade do Rio, o 
Morro do Pão de Açúcar não é o local ideal 
para a instalação dos transmissores.   

Como Assis Chateaubriand tem interesse em 
inaugurar a primeira emissora de televisão na
América Latina e já sabendo que os Estados 
Unidos estão patrocinando a inauguração de 
um canal em Cuba para o Natal de 1950, ele 
decide transferir a inauguração do primeiro 
canal para São Paulo, onde detém a conces-
são do canal 3, dado à Rádio Difusora de São 
Paulo. Encomenda aos Estados Unidos a apa-
relhagem necessária para a montagem da 
emissora já pronta, bastando para o funcio-
namento a instalação. Em julho de 1950, a en-
comenda chega de navio ao Porto de Santos 
e é acompanhada até a capital por artistas 
das Emissoras Associadas em São Paulo, uma  
carreata histórica. Em 18 de setembro de 
1950, a televisão é inaugurada no Brasil na 
cidade de São Paulo. Assis Chateaubriand 
instala vários aparelhos pela cidade para que 
o povo conheça o que era a televisão, pois 
muitos ainda nem sabiam do que se tratava. 
Naquele mesmo dia, é exibido um show pela 
TV Tupi, considerado o primeiro programa da 
televisão brasileira, “TV na Taba!”, em uma 
alusão aos indígenas que  habitavam as terras  
brasileiras. O símbolo da emissora era um  
pequeno índio, que apareceu nas telas anun-
ciando: “Boa noite. Está no ar a televisão no 
Brasil”, considerada a primeira fala da televisão  
brasileira. 

Em 1951, as agências de publicidade McCann 
Erikson e J. W. Thompson, instaladas no Bra-
sil, trazem o Know-how americano e começam 
a utilizar a televisão brasileira como veículo 
publicitário. Devido à falta de profissionais 
experientes no setor de comunicação, pas-
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propulsora na mudança de comportamento 
da população brasileira. Naquele momento, 
abriu-se um novo universo no âmbito pro-
fissional, como o início de novas frentes de 
trabalho para os atores vindos do teatro, a 
necessidade de técnicos especializados no 
novo meio de comunicação. Ainda, houve a 
construção de uma linguagem falada advinda 
das rádios e o desafio agora era estruturar a 
linguagem imagética com a falada. A publici-
dade deixa de ser o “reclame” e será um dos 
componentes da definição de uma mídia-
cinética. Com o produto industrial televisor, 
agora inserido nas salas e quartos, temos as 
novas concepções do espaço interior da casa 
e, consequentemente, a mudança radical  do
comportamento familiar. A década de 1950 
é o ponto de partida de tudo que vai ocorrer
posteriormente no que diz respeito às trans-
formações em nossa sociedade.  

1.6 Cinematografia

No final dos anos 1940, empresários e ban-
queiros paulistas, um segmento da burgue-
sia local, se associaram ao engenheiro Franco 
Zampari e implantaram a Companhia Cine-
matográfica Vera Cruz, no município de São 
Bernardo do Campo. A intenção era retratar 
as temáticas brasileiras através da técnica e 
da linguagem cinematográfica. Como São 
Paulo era, naquela década de 1950, uma atra-
ção nacional como a expressão da moderni-
dade, ou seja, tudo orbitava em torno dessa 
capital, o cinema lá produzido sem dúvida 

foi um dos segmentos da expressão artística 
que trouxe sua contribuição para a cultura 
nacional.  

 

A companhia foi construída com base 

no modelo de Hollywood, com enor-

mes estúdios e equipamentos de últi-

ma geração daquele período. Foram 

contratados profissionais que atuavam 

no cinema em outras capitais. Uma fi-

gura de destaque foi Alberto Cavalcan-

te, formado na França e na Inglaterra. 

No período de cinco anos, foram pro-

duzidos 18 filmes, como Caiçara (1950), 

Tico-Tico no Fubá (1952), Sinhá Moça 

(1953) entre outros. Apesar da quali-

dade das produções, a empresa não 

conseguia estabelecer uma estraté-

gia política no âmbito da distribuição 

de seus filmes. Isso a fez assumir em-

préstimos de bancos, tornando-se as 

dívidas impagáveis com o passar dos 

anos, o que, assim, levou o empreen-

dimento à falência (Gonçalves, 2010) 
   
O mesmo ocorreu com outras produ-
toras, como a Maristela, que produziu  
24 filmes de 1950 a 1958; a Multifilmes, 
que realizou nove longas-metragens 
 (inclusive o primeiro filme brasileiro em 
cores); e a Brasil Filmes, que produziu sete 
filmes e faliu em 1959 (Catani, 1984).  

Por outro lado, as imagens marcantes da  
cidade de São Paulo, segundo Andréa Barbo-
sa (2012, p. 68) tenham sido do cinema inde-
pendente de Roberto Santos, em O Grande 
Momento, realizado em 1957, que registrava 

Identidade Visual da TV Tupi.
Fonte: Google.
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a face mais humana da população paulista, 
“uma cidade que cresce diante dos olhos, 
mas é vista a partir do bairro, que ainda se 
permite acolhedor e otimista”.

1.7 Teatro

Nos anos 1950, vamos encontrar em São 
Paulo o Teatro de Alumínio (inaugurado 
em 1952) localizado na Praça das Bandeiras, 
onde se realizavam as apresentações daquilo 
que sedenominava teatro de revista musica-
do brasileiro. O Teatro de Alumínio era uma 
grande estrutura portátil, encomendada no 
início dos anos 1950 pela prefeitura, para ser 
montada e desmontada em diferentes locais 
da cidade. Mas o projeto não saiu exatamen-
te como previsto e o teatro acabou ficando 
por 15 anos ali mesmo, até ser demolido em 
1967. Os textos dessas apresentações recapi-
tulavam de forma cômica os acontecimentos  
políticos e culturais daquele período. Com 
base nessa forma de expressão artística,  
tornaram-se personalidades no cinema e na 
televisão artistas tais como Oscarito, Grande 
Otelo, Costinha, Bibi Ferreira e as vedetes Mara  
Rúbia, Virgínia Lane, Renata Fronzi, Carmem  
Verônica, Maly Marley, entre outras.    
 
Esse teatro popular possibilitou a abertura 
de caminhos para ícones da música popu-
lar brasileira, como Ary Barroso, Lamartine 
Babo e Pixinguinha, transformando Walter 
Pinto em uma referência como produtor nes-

Cinematografia.
Fonte: Google.

se gênero de teatro. Devido à concorrência 
da televisão somada à censura e à falta de 
verbas para novos espetáculos, o gênero 
chegou a seu fim     
.

Em 1948, é fundado pelo empresário Franco 

Zampari o Teatro Brasileiro de Comédia, TBC, 

no bairro da Bela Vista. Na ocasião, Zampari  

ontrata profissionais e técnicos da Itália para 

estruturar em alto nível a produção teatral. 

Como havia escassez de salas disponíveis em 

São Paulo, transformou o TBC num confortá-

vel e bem estruturado teatro em moldes in-

dustriais de produção. No decorrer dos anos 

1950, podemos constatar que em 1951 foi 

montada a peça de Luigi Pirandelllo Seis Per-

sonagens à Procura de um Autor; em 1952, 

houve a montagem de Antígona, com a con-

tribuição de Adolfo Celi, que une a tragédia 

clássica de Sófocles e a versão moderna de 

Jean Anouilh num programa duplo.   

Ao final de 1953, o TBC é artisticamente 
um projeto consolidado, mas encontra-
-se em dificuldades financeiras e ocorre a  
saída, entre outros, do casal Sérgio Cardo-
so e Nydia Licia que vão fundar sua própria 

companhia. 
     
No entanto, o empreendimento estabeleceu 
novos horizontes para o teatro nacional. Ele 
por 16 anos imprimiu o conceito de profissio-
nalização dos atores, de divertimento e de 
cultura. Nesse período, foram encenadas 144 
obras, vistas por quase 2 milhões de pessoas. 
No segmento teatral nos anos 1950, mais 
precisamente em 1953, cria-se em São Paulo 
o grupo Arena, onde ocorre uma reavaliação 
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do que se considerava até então “teatro po-
lítico”. Além da tentativa de uma inovação 
espacial (a arena), acaba sendo responsável 
pela introdução de elementos renovadores 
na dramaturgia e na encenação brasileiras. A 
montagem de Eles Não Usam Black-Tie, de 
Gianfrancesco Guarnieri, em 1958, introduz 
a luta de classes como temática. Augusto 
Boal assume a liderança do Teatro de Are-
na, formando novos autores e adaptando 
textos clássicos para mostrar a realidade 
brasileira.      

Em 1958, Zé Celso, Renato Borghi, Carlos 
Queiroz Telles e Amir Haddad, entre outros, 
fundam um grupo amador denominado Tea-
tro Oficina, na Faculdade de Direito do Largo 
São Francisco.

Teatro de Alumínio – Praça das Bandeiras.
Fonte: Google.

1.8 Música

A memória musical da década de 1950 é 
ambígua, pois de um lado a década é deno-
minada “os anos dourados”, de aspecto ro-
mântico, e por outro lado é rejeitada pelas 
correntes mais influentes, que consideram a 
vida musical desse período uma “idade das 
trevas musicais”. Nas considerações finais 
do artigo “A música brasileira na década de 
1950”, de Marcos Napolitano (2010, p. 71), 
o desafio da historiografia da cultura e dos  
estudos musicais é olhar a década de 1950 
em seu regime de historicidade específico, 
sem vê-la como “precursora” ou como ex-
pressão de uma “decadência” cultural em 

relação a outras épocas históricas. Outra 
perspectiva problemática, alimentada pela 
memória social, é a imagem da década de 
1950 como “anos dourados”, perspectiva 
que tende a congelar um momento histó-
rico sem levar em conta suas contradições 
específicas, valorizando-as pelos impasses 
e desilusões que se seguiram. No caso, a  
segunda metade da década de 1950 passou 
a representar uma breve e fugaz promessa 
de felicidade para uma nação traumatizada 
por dois grandes eventos históricos: o suicí-
dio de Getulio Vargas e o golpe militar de 
1964. O medo da dissolução nacional e social  
momentaneamente superada pela habili-
dade política de Juscelino Kubitschek, bem 
como suas implicações culturais, não pode ser  
reduzido aos “anos dourados” perdidos para 
sempre e seguidos pelos “anos de chum-
bo”. Se esse imaginário cumpre uma função  
necessária e compreensível no plano da  
memória, ele representa um obstáculo ao 
conhecimento historiográfico mais acurado. 
Para a música popular, deixa-se de valorizar 
a grande pluralidade de sons e sentidos que 
existia à época para se afirmar um tipo de  
musicalidade que “doure” ainda mais a época. 
 
Nos anos 1950, o rádio brasileiro estava em 
busca de uma forma de comunicação mais 
apelativa, melodramática e sensacionalista.
Marco Napolitano (2010, p. 67) ressalta que 
tem São Paulo, os Demônios da Garoa con-
sagravam o compositor Adoniran Barbosa, 
transformando em grandes sucessos do ano 
de 1955 as canções Saudosa Maloca e Sam-
ba do Arnesto. Em todas essas canções, as 
tensões entre as práticas populistas e cliente-
listas e as demandas populares por melhores 
de condições de vida constituem o seu ma-
terial poético fundamental, mesclando crítica 
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Adoniran Barbosa.
Fonte: Google.

social, conformismo e apelo à conscientiza-
ção acerca das contradições e desigualdades 
sociais acirradas com o processo de urbaniza-
ção e industrialização brasileira. Além disso, 
os sambas críticos apontavam para a falência 
da democracia social do Estado Novo e da 
democracia racial propagada pelas elites in-
telectuais, retratadas em Preconceito de Wil-
son Batista, ou Escurinho de Geraldo Pereira. 
Nesse jogo, aceitam-se as bases simbólicas 
do samba-exaltação (o morro, o povo autên-
tico), mas invertia-se o seu sentido político 
(McCann, 2004).

A música nordestina marcou a rádio carioca, 
que acompanhou o fenômeno migratório 
para as grandes capitais. Em São Paulo, a 
música “caipira” estava presente nas rádios 
locais. Tanto as mitologias como as narrações 
e o cordel eram parte da sublimação das ten-
sões advindas da urbanização sem regras, em  
processo nos anos 1950.  
      
A década de 1950 foi marcada pela encruzi-
lhada de um projeto estético-ideológico, o 
momento de migração de um nacionalismo 
integrador somado a um nacionalismo crítico 
e politizado.

1.9 Editoras, revistas e 
suplementos

O segmento editorial mudou nos anos  
1950, devido às novas tecnologias e aos  
empreendedores, um momento de euforia 

e de transformações. A mídia impressa ga-
nhava destaque e contribuía para a mudança  
de comportamento da classe culta e do 
povo em geral. Sem obedecer a um rigoroso  
cronograma, vamos apontar alguns títulos e 
publicações que se destacaram:

• Editora Abril - capitaneada pelo em-
preendedor Victor Civita, que chega 
ao Brasil em 1949 vindo dos Estados 
Unidos e logo em seguida, em 1950, 
lança a versão brasileira da revista em 
quadrinhos O Pato Donald. Aqui po-
demos observar a forte influência dos 
personagens norte americanos direcio-
nando nosso comportamento e uma 
nova visão cultural. Na sequência, em 
1952, lança a revista feminina Capricho 
e, no final da década de 1950, a revista  
da moda denominada Manequim, com  
fotografias fornecidas por agências  
estrangeiras.      
 
Foram empreendimentos que iam mu-
dando o perfil das bancas de revistas e 
os hábitos de seus consumidores.  
     

• Bloch Editores - criada por Adolpho 
Bloch, que lançou em abril de 1952 a 
revistaManchete, considerada a segun-
da maior revista brasileira daquela épo-
ca, atrás apena da revista O Cruzeiro. 
A Manchete, de concepção moderna, 
utilizava o conceito de fotojornalismo e 
era baseada no modelo da parisiense 
Paris Match. No corpo de colaborado-
res contava com jornalistas e escritores 
como Carlos Drummond de Andrade, 
Rubem Braga, Manuel Bandeira, Nel-
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son Rodrigues, David Nasser, entre 
outros. O fotógrafo francês Jean Man-
zon era o responsável pelas principais 
imagens da revista.    

• Suplemento Literário de O Estado de 
S.Paulo -  idealizado por Antonio Can-
dido de Mello e Souza, foi dirigido por 
dez anos por Décio de Almeida Prado 
(1956-1966). “Foi considerado como re-
ferência e modelo de todos os cader-
nos culturais que o sucederam. Uma 
publicação independente e autônoma, 
não jornalística, mas artística e literária 
inserida em um jornal.” Segundo Eliza-
beth de Souza Lorenzotti (2002), no pe-
ríodo de 1966 até o seu fim, em 1974, o 
suplemento foi editado por Nilo Scalzo. 
Devemos aqui ressaltar que no período 
de 1956 a 1961, Italo Bianchi nascido em 
Milão em 1924, foi convidado por Dé-
cio de Almeida Prado para atuar como 
“secretário” (em termos contempo-
râneos, seria o diagramador ou editor 
gráfico).      

• Revista literária Noigandres - em 
1952, Augusto de Campos, Harol-
do de Campos e Décio Pignatari lan-
çam essa revista, origem do Grupo 
Noigandres que iniciou o movimen-
to internacional da poesia concre-
ta no Brasil. O segundo número da  
revista (1955) continha uma série de 

poemas em cores, Poetamenos, es-

critos em 1953 e considerados os pri-

meiros exemplos consistentes de 

poesia concreta no Brasil. O verso e 

a sintaxe convencional eram abando-
O Pato Donald.
Fonte: Google

nados e as palavras rearranjadas em 
estruturas gráfico-espaciais, algumas 
vezes impressas em até seis cores di-
ferentes, sob a inspiração da Klang-
fabenmelodie melodia de timbres) 
de Webern.    . 

• Revista Habitat - denominada Habitat 
– Revista das Artes no Brasil e editada 
a partir de 1950, foi criada e dirigida 
por Lina Bo Bardi e Pietro Maria Bar-
di. Ela divulgou o Masp e suas ações, 
e passou a atualizar a produção na-
cional em arte, arquitetura e desenho 
industrial.     

Segundo dados de Patricia Amorim (2016, 
p. 538),  A redação da revista Habitat, assim 
como o MASP naquele período, funcionou 
no prédio dos Diários Associados durante 
a maior parte de sua existência. Do primei-
ro ao nono número, entre outubro de 1950 
e dezembro de 1952, a revista contou com a 
direção geral de Lina Bo Bardi. Nas edições 
10 a 13, entre janeiro e outubro de 1953, Flá-
vio Motta, ex-diretor do Jornal Artes Plásti-
cas, assistente de Bardi no museu e profes-
sor do Instituto de Arte Contemporânea, 
assumiu temporariamente a posição, ele 
que era um dos principais colaboradores da 
revista. Nos números 14 e 15, durante o pri-
meiro semestre de 1954, Lina retornou, com-
partilhando o cargo com seu marido.  
   

A revista sempre apresentou um caráter  

reflexivo e crítico no âmbito do design da 

cultura urbana, assim como se empenhou 

nas questões relacionadas à arte e à indús-

tria. Como podemos observar, a produção 
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da imprensa nesse período é definida pela 
industrialização em alta escala, pelas grandes 
editoras, e por uma produção reflexiva e críti-
ca, através da produção de revistas especiali-
zadas no âmbito das artes de caráter moder-
nista.   

FENIT – Feira Nacional da Indústria Têxtil.
Fonte: Google.

1.10 Exposições 
e feiras industriais

Na concepção das edificações do Parque 
Ibirapuera para os festejos do IV Centenário 
de São Paulo, em 1954, o pavilhão que hoje 
é a sede da Fundação Bienal de São Pau-
lo, contando com aproximadamente 36 mil 
metros quadrados, foi concebido original-
mente para abrigar exposições permanen-
tes da indústria paulista. A sua denomina-
ção era Palácio das Indústrias e foi o palco 
naquele período das comemorações dos 400 
anos da cidade de São Paulo, espaço onde 
o público teve a oportunidade de avaliar 
a produção industrial brasileira da época. 

Posteriormente, em 1958, em outra edifica-
ção no Parque Ibirapuera, já com o caráter 
de feria de negócios e tendo como empre-
endedor e criador Caio de Alcântara Ma-
chado, nascia a primeira edição da Feira 
Nacional Têxtil Brasileira, que era realizada 
em conjunto com o  Sindicato das Indús-
trias Têxteis (Sinditêxtil). A Fenit contribuiu 
para a valorização dos tecidos brasilei-
ros, entre outras ações de marketing.  

A identidade visual da Fenit foi desenvolvi-
da pelo arquiteto e artista gráfico Maurício 
Nogueira Lima. Conforme Ronaldo Salvador 
Vasques (2012):     

A criação do logo para a feira é uma forma 
de atingir aquele que é um dos objetivos do 
Grupo Ruptura (ao qual Mauricio Noguei-
ra Lima pertencia), a integração do artista e 
intelectual na produção industrial. Na busca 
de sensações estéticas novas, da curiosidade 
pelas ousadas e modernas criações artísti-
cas da grande indústria e da versatilidade da 
transformação da indumentária moderna, era 
importante para o mercado brasileiro iniciar 
uma feira onde a moda e o têxtil nacional 
aparecessem e fossem divulgados. A escolha 
do logo inspirado no “fuso” era um explica-
tivo de que a produção têxtil nacional estava 
em processo de aceleração.

A partir do sucesso obtido no segmento têx-
til, Caio de Alcântara Machado implementa 
novos empreendimentos na década de 1960, 
feiras em outros nichos da produção indus-
trial, tais como a Feira de Utilidades Domésti-
cas, o Salão do Automóvel, entre outras, que 
tiveram sucesso de público e de negócios. 

Na soma de todos esses experimentos e 
transformações ocorridos em São Paulo, 
nessa revolução que envolveu a frenética  
industrialização, são notáveis as mudanças 
de paradigmas de uma pequena cidade que 
virou uma metrópole e festeja seus 400 anos 
de vida, contando agora com a presença de 
múltiplas raças somada à vinda de empreen-
dedores; com o impacto das novas formas de 
representação visual, tanto nas artes plásticas 
como na arquitetura; com a fase de transição 
da cultura musical de raízes brasileiras e o im-
pacto das novas sonoridades.



65 66

Fonte: Colagem e interpretação gráfica a partir do material impresso do acervo das escolas.



67 68

Vamos aqui narrar a existência das escolas, 
geral foi observado nelas (tipos de cursos 
oferecidos, qual o perfi l profi ssional e 
o público predominante e que tipo de 
professores tinham) e qual o seu intuito 
(cenário/mercado das escolas de São Paulo 
com formação próxima ou semelhante à do 
Iadê para ver especifi cidades do próprio Iadê 
e seu lugar nesse cenário).

Escolas
Técnicas

Tendo como recorte temático nesta tese 
de doutorado o Colégio Técnico de Comu-
nicação Iadê, consideramos de fundamen-
tal importância um levantamento de dados, 
em caráter preliminar, de instituições que 
contribuíram no mesmo período, no cená-
rio de São Paulo, para a formação de jovens 
nas áreas de decoração, publicidade, artes 
plásticas e como projetistas mecânicos e de 
máquinas, entre outros. A intenção é conhe-
cer um pouco do campo de ensino em que 
o Iadê se situava. Assim encontramos pionei-
ros e empreendedores vindos da Europa, da 
Argentina ou mesmo de outros estados 
do Brasil, que, atentos às necessidades do 
mercado profi ssional, aqui se instalaram 
e criaram escolas que fi caram conhecidas 
como grifes, entre elas Espade, Panameri-
cana e Pro-Tec. Ao realizarmos entrevistas 
com alguns de seus protagonistas, entre 
eles professores, empreendedores, secre-
tárias executivas, fi cou evidente que cada 
um contribuiu em muito para o desenvol-
vimento técnico e cultural de São Paulo, 
e estenderam essa contribuição a todo o 
país com a ajuda de suas fi liais.  

Pretendemos, no atual estágio deste estudo, 
destacar uma instituição de caráter ofi cial: a 
Escola Técnica Estadual Carlos de Campos, 
integrada ao Centro Paula Souza, que apre-
senta uma trajetória iniciada no ano de 1911, 
permanece ativa até os dias de hoje, e sofreu 
várias transformações, ora de conteúdo, para 
atender às necessidades de cada período 
histórico, ora nos aspectos administrativos, 
no âmbito das diretrizes governamentais.  
      
Vamos aqui pontuar suas propostas por meio 
de refl exões sobre seus idealizadores, suas 
estruturas curriculares, seus enfoques e os 
conteúdos de suas estruturas curriculares 

A Escola Técnica Carlos de Campos e sua 
estrutura curricular. A implantação da Escola 
Panamericana de Arte, com seus cursos 
livres nas áreas de artes plásticas, desenho 
publicitário e decoração. Os Cursos livres 
da Escola Pro-Tec – Centro de Tecnologia 
Cursos por correspondência de desenho 

       2.1 Perfi l das 
diretrizes governamentais 
que defi niam os currículos 

das escolas técnicas

publicitário e de decoração. A Escola Paulista 
de Decoração (Espade).   

          2.2 As escolas 
técnicas: origens e 

estruturas curriculares

        2.3 A trajetória 
histórica da Escola Técnica    

Carlos de Campos

Carlos de Campos, que dá nome à esco-
la, foi advogado, músico e político, e o 12º 
presidente do estado de São Paulo, no pe-
ríodo de 1924 a 1927. Já a Escola Técnica 
Estadual Carlos de Campos tem origem em 
27 de setembro de 1911, quando da publi-
cação do Decreto n. 2.118-B, organizando e 
regulamentando as duas primeiras escolas 
profi ssionais da capital do estado: a Escola 
Profi ssional Feminina e a Escola Profi ssio-
nal Masculina. Ambas foram implantadas 
no Brás, bairro que na época vivia um perí-

odo de intensa atividade fabril e comercial, 
com grande concentração de operários.
Naquela ocasião, Albuquerque Lins era o 
presidente do estado de São Paulo, Carlos 
Guimarães era o secretário do Interior e Os-
car Thompson, diretor-geral do Ensino Ofi -
cial.       

A escola é uma instituição pública des-
de a sua implantação e, de acordo com 
os Annuarios do Ensino do Estado de São 
Paulo, iniciou suas atividades em 11 de de-
zembro de 1911. O governo visava a con-
tribuir para a qualifi cação da mão de obra, 
atendendo às necessidades do setor fabril,
ao tornar o operário brasileiro competitivo em 
relação ao estrangeiro, e educando o novo 
trabalhador “com ordem, disciplina, devoção 
ao trabalho e elevado espírito patriótico”, o 
que se considerava o oposto do trabalhador 
imigrante, infl uenciado por ideias libertárias 
e anarquistas.      

Segundo Nilton César Alves, ex-aluno des-
sa instituição e atualmente seu professor, a 
Escola Profi ssional Feminina instalou-se em 
primeiro lugar em um antigo sobrado na Rua 
Monsenhor Andrade, já demolido, onde an-
teriormente funcionava o Colégio Azevedo 
Soares. Em meados da década de 1920, o 
edifício, adquirido em 1911 e considerado 
adequado à época, sofreu críticas de diver-
sos segmentos da sociedade, o que levou o 
governo do estado a construir um novo pré-
dio para a escola, entre 1926 e 1929, de acor-
do com os “preceitos de higiene, harmonia e 
beleza”. Em 1929, ali ocorreu o 3º Congresso 
Nacional de Educação. A partir de 1930 foi 
entregue a primeira etapa da construção, no 

2
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mesmo endereço em que ainda permanece, 
à Rua Monsenhor Andrade, 798, no bairro do 
Brás. A segunda etapa do projeto original 
nunca foi concluída.

A Escola Técnica Estadual Carlos de  
Campos foi a primeira no estado de São 
Paulo a se dedicar exclusivamente ao ensino 
profissionalizante para mulheres. Com seu 
corpo discente, foi uma escola precursora 
dos movimentos de emancipação feminina e 
atuou durante a Revolução Constitucionalista 
de 1932  servindo refeições aos voluntários.  
Foi também pioneira na luta contra a desnu-
trição, com o curso de Auxiliar de Alimentos, 
de 1939, e colaborou no esforço de guerra, 
em 1932, coletando metais e borracha.  
      
Um dos primeiros cursos foi o de Corte, Cos-
tura e Modelagem, direcionado a jovens de 
12 e 13 anos e realizado no período diurno. 
Era necessário prestar um exame de admis-
são, e as candidatas precisavam ter o di-
ploma do grupo escolar ou conhecimentos 
equivalentes. Outro curso, esse no período 
noturno, era o de Mecanografia (datilogra-
fia), para preparar as futuras secretárias da 
indústria e do comércio. Esses cursos tinham 
a duração de três anos e as alunas rece-
biam aulas teóricas de português, aritméti-
ca, geografia e desenho deométrico. A dis-
ciplina de desenho era atribuição exclusiva 
de professores do sexo masculino, sendo  
que a pioneira nessa disciplina foi Maria Cân-
dida Colli, contratada como professora de 
desenho artístico em 1917, pois o desenho 
técnico permanecia sob a responsabilida-
de masculina. Segundo Nilton César Alves, 
a importância do professor de desenho era 

de tal ordem de que, caso o diretor da insti-
tuição faltasse, toda a responsabilidade era 
atribuída ao responsável pela disciplina. Isso 
evidencia que a matéria não era apenas um 
exercício mecânico e braçal, mas abordava 
conteúdo teórico que exigia a reflexão e o 
“pensar sobre o desenho”.   
    
Além dos cursos aqui descritos, outros 
segmentos também eram focados, po-
rém tinham uma menor procura, como 
confecção de rendas, bordados, flo-
res e chapéus. Cumpre destacar que, ao  
realizarmos uma visita técnica à escola em 
maio de 2016, foi possível constatar que,  
graças ao esforço de ex-alunos e hoje  
professores da instituição, existe um bom 
acervo que documenta sua infraestrutura, 
contendo moldes e equipamentos usados 
nos anos pioneiros.  .    
      
Segundo Nilton César Alves, professor e 
estudioso da escola, precisamos compre-
ender que os cursos oferecidos na etapa 
inicial datam de 1911, “quando constituía 
quase uma temeridade uma jovem deixar o 
lar em busca das oficinas de trabalho”. Na 
primeira década do século 20, às mulheres 
eram designadas principalmente as ativida-
des ligadas ao lar, e, portanto, o segmento 
admitido para elas era a puericultura, acei-
ta como uma possibilidade de estudo para 
o sexo feminino.     

Devemos nos lembrar também de que a 
Primeira Guerra Mundial já se avizinhava, 
e o tributo maior de sangue seria dado pe-
los homens. Estatísticas da época já iden-
tificavam as jovens que chegavam ao mer-

Fotomontagem do Colégio Técnico Carlos de Campos.
Fonte: Acervo da Escola e Fotografia de Suely Zamataro Stephan.
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cado de trabalho, revelando que dali por 
diante, em larga parcela, suas atividades  
seriam exercidas fora do lar.     

Aquela escola profissional feminina, que en-
tão acolheu cerca de 200 jovens na abertura 
de seus cursos, já revelava que a comunidade 
paulista caminhava para uma reestruturação 
na esfera do trabalho. A mulher começava 
a integrar-se à sociedade laboriosa. O perfil  
das alunas, no início dos cursos, compre-
endia as filhas dos operários, geralmen-
te imigrantes (na sua maioria italianos). No 
decorrer dos anos 1911 a 1931, um novo 
perfil foi se delineando, com a chega-
da de filhas de fazendeiros e profissionais  
liberais que procuravam na capital paulis-
ta oportunidades de trabalho.   

Fica evidente que essas jovens já pertenciam a 
outra classe social, mais elevada, pois vinham 
do interior com o apoio financeiro da família. 
E assim, gradualmente, os conceitos dessa 
escola pioneira passam a influenciar o apare-
cimento de instituições do mesmo formato na 
capital e no interior do estado de São Paulo. 
Em 1943, as primeiras reformas no ensino  
profissional surgem: a produção intensiva 
necessita de técnicos, e esses devem ser  
formados com uma educação sistematiza-
da, a fim de garantir capacidade de pro-
dução compatível com as exigências do 
mercado de trabalho. São rediscutidos os 
planos de ampliação da escola, pois se tornou  
pequena, e a procura por ela, cada vez maior. 
Em 1947, é organizado o primeiro, e talvez  
único, Museu de Ofícios Femininos do Bra-
sil: os temas abordados são analisados des-
de seus primórdios até a época moderna, 

com sua história, suas matérias-primas e suas  
técnicas  históricas de execução. As mento-
ras do museu foram a professora e diretora 
da escola Laia Pereira Bueno e Maria Vitorina 
de Freitas, que foi professora da disciplina 
Roupas Brancas de Bordados e Tecnologia, 
e escreveu o livro Artes e Ofícios Femini-
nos - Tecnologia em 1946. Ainda podemos  
encontrar fragmentos daquele precioso  
acervo, mas no decorrer dos anos, devido  
ao desprezo de algumas diretorias, do redi-
mensionamento dos espaços e da deteriora-
ção devido aos cupins, quase tudo se perdeu. 
No entender de Nilton César Alves, foi prin-
cipalmente a ação do diretor Luis Hipólito, 
em 1990, que simplesmente destruiu gran-
de parte da memória da escola, colocando 
fogo em um expressivo volume de documen-
tos, inclusive registros do museu.   

No ano de 1976, quando a Escola Técni-
ca Estadual Carlos de Campos completava 
65 anos de existência, São Paulo já era um 
polo industrial reconhecido nacional e in-
ternacionalmente, e novas exigências do 
mercado apontavam para a necessidade do 
entrosamento empresa-escola. O diploma 
passou a ser de técnico a partir dessa data, 
e as especialidades oferecidas eram Dese-
nho de Comunicação, Decoração, Economia 
Doméstica, Enfermagem, Nutrição e Dieté-
tica, podendo os jovens dar posteriormen-
te prosseguimento a seus estudos no nível 
superior, se assim desejassem. A escola co-
meçou a aceitar alunos do sexo masculino 
a partir do ano de 1972.    

Precisamos aqui destacar a promulgação  
da Lei Federal n. 5.692/71, que introduziu no 

ensino secundário o caráter profissionalizan-
te e permitiu a matrícula por disciplina, esta-
belecendo no artigo 5º, parágrafo 2º, sobre a 
formação especial que: a) terá o objetivo de 
sondagem de aptidões e iniciação para o tra-
balho, no ensino de primeiro grau, e de ha-
bilitação profissional, no ensino de segundo 
grau; b) será fixada quando se destine à ini-
ciação e habilitação profissional, em conso-
nância com as necessidades do mercado de 
trabalho local ou regional, à vista de levan-
tamentos periodicamente renovados. Assim, 
observa-se que o núcleo comum pertencia 
necessariamente à parte da educação geral; 
já a parte diversificada tanto podia integrar 
a educação geral como a formação especial. 
Outro aspecto é a “sondagem de aptidões”, 
que nos remete ao aluno, enquanto a inicia-
ção para o trabalho e a habilitação profissional 
levavam em conta as necessidades do merca-
do de trabalho local ou regional.   

Essas diretrizes definidas pela Lei n. 5.692/71 
em muito contribuíram para a reformula-
ção dos cursos técnicos e o aceite de alu-
nos do sexo masculino.    

No decorrer de sua existência,até os 
anos 1960, a instituição teve as seguintes  
denominações:  

 
• 1911 – Escola Profissional Feminina

• 1931 – Escola Normal Feminina de Artes     

e Ofícios

• 1933 – Instituto Profissional Feminino

• 1945 – Escola Industrial Carlos de Campos

• 1952 – Escola Técnica Carlos de Campos

• 1962 – Colégio de Economia Doméstica e 

Artes  Aplicadas Estadual Carlos de Campos 

Com relação às décadas de 1960 e 1970, 
existe um período da escola sem docu-
mentação, pois ela foi levada para um  
arquivo morto da Secretaria da Educação 
na Avenida Presidente Wilson, e não se tem 
ideia de seu estado de conservação devi-
do a várias enchentes que ocorreram na  
região, isso somado ao descaso de responsá-
veis e diretores da instituição.   
      

No entanto, fica evidente na entrevista com 

o professor Nilton César Alves que a escola,  

no período de 1960 a 1970, perdeu o status  

de escola técnica e,como passou para a  

categoria de escola de artes e ofícios, não  

mereceu a devida atenção das autoridades  

da educação. Era considerada também, no 

contexto do governo militar, pertencente  

a um segmento “subversivo”, em razão dos  

aspectos questionadores próprios dos cam-

pos  expressivos ligados à arte. Conforme o 

professor Nilton, “não podemos nunca nos 

esquecer que a origem da escola remonta 

ao atendimento das classes trabalhadoras 

na área têxtil, e a escola, no período militar,  

sempre manteve suas organizações políticas 

reivindicatórias, como o grêmio, que era espa-

ço de constantes enfrentamentos das ordens  

governamentais”.     
       
A partir do ano de 1976, já atendendo 
às diretrizes da Lei n. 5.692/71 e com a  
entrega do novo prédio, na Rua Orien-
te, a escola passa a oferecer os cursos de  
Desenho de Comunicação, Decoração,  
Enfermagem, Nutrição e Dietética, e sua 
denominação muda, em 1979, para Centro  

Estadual Interescolar Carlos de Campos.  
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Nos anos 1980, a instituição teve como  

diretor João Baptista Babá e já atraía  

aproximadamente 1.300 alunos da  

Grande São Paulo, sendo os seus cursos 

mantidos pelo governo do estado, portanto, 

gratuitos. Nesse período contava também 

com os cursos pré-profissionalizantes de 

Cerâmica e Fotografia.    

Seus cursos, na década de 1980, eram 

ligados à Coordenadoria do Ensino Técni-

co da Secretaria da Educação, e cogitava-se  

a possibilidade de passar a coordenação  

da instituição para o Centro Paula Souza,  

entidade pertencente à Universidade do 

Estado de São Paulo (Unesp).    

Outras denominações da instituição:  

• 1982 – Escola Técnica de Segundo  

Grau Carlos  de Campos 

 

• 1994 – Escola Técnica Estadual (ETE)  

Carlos de Campos 

Em 1994, finalmente é incorporada à 

rede de ensino do Centro Paula Souza. 

Graças ao contato com o arquiteto Jéthero 

Cardoso de Miranda, através da Associação 

Brasileira de Decoradores (ABD), um dos 14 

professores do curso de Decoração nos anos 

1980, tivemos acesso a uma entrevista veicu-

lada na edição de número 1 do Jornal do De-

corador que define em parte o conceito e a 

concepção do curso de Decoração da Escola 

Técnica Estadual Carlos de Campos. A seguir 

alguns trechos dessa entrevista:  

Apesar de contarmos com equipamen-
tos de alta qualidade e ainda receber-
mos verbas para o fornecimento de 
material de consumo aos alunos (tintas, 
folhas de papel especiais para desenho, 
entre outros), a mudança para um órgão 
que cuida especificamente de cursos 
técnicos seria muito vantajoso.   

Por exemplo o curso de Decoração, 
que existe desde 1977, poderia ter o 
seu currículo melhorado. Pensamos 
em acrescentar mais um ano aos três 
da duração atual, com novas matérias 
que propiciassem uma formação mais 
apurada em desenho de móveis e sen-
sibilização do cliente. Assim, o curso, 
além das matérias já existentes – Ma-
temática, Português, Física, Projeto 
1 e 2, Desenho Geométrico Técnico, 
Tecnologia dos Materiais, Forrações, 
Composição, Organização e Custos, 
Desenho e História da Arte – daria 
ênfase a um ponto muito importan-
te, que é o da psicologia do cliente. 

Pois é assim que talvez consigamos mudar 
a imagem da decoração como um artigo de 
luxo, e atender as necessidades desse novo 
mercado. Além disso, o decorador é um or-
ganizador do espaço que pode melhorar com 
seu trabalho a produtividade de empresas e a 
eficiência de hospitais e repartições públicas. 

Vamos aqui fazer algumas observações sobre 
duas habilitações.
 
O curso Design de Interiores, que se mantém 
desde o ano de 1997, tinha antes, quando da 

sua criação em 1976, a denominação de De-
coração. Tendo em vista o fato de que a es-
cola passou a ser parte integrante do Centro 
Paula Souza, ela precisou se enquadrar nas 
novas legislações, o mesmo ocorrendo com 
o antigo curso de Desenho de Comunicação, 
também implantado em 1976, que passou 
a ser chamado de Design Gráfico em 1991. 
Devido à formação de nível superior utilizar a 
denominação Design Gráfico, considerou-se 
que o curso técnico passaria, a partir de 2010, 
a ser chamado de Comunicação Visual.

As referências deste texto são baseadas no 

site da instituição, no material promocio-

nal, no depoimento da professora Kazuyo 

Yamada, que ali atuou nos anos 1970, nas 

apostilas existentes no showroom da escola,  

e na entrevista com Erecina Provenza, espo-

sa do idealizador da instituição, já falecido,  

Francesco Provenza. Ela hoje comanda a  

Pro-Tec, que deverá completar 60 anos em 

2018. Cumpre aqui destacar também que a 

escola mantém um acervo de toda a sua his-

tória documentado e registrado. No entanto, 

existe a necessidade de um trabalho de ca-

ráter técnico historiográfico, dirigido por es-

pecialistas, para se efetuar um resgate desse 

acervo.

2.4 Pro‑Tec Cursos  
Técnicos e Indústrias

                A implantação 
da Escola Pro‑Tec

O engenheiro industrial Francesco Proven-
za, nascido na Itália em 3 de outubro de 
1923 e formado pela Universidade de Ná-
poles, emigrou para o Brasil em 1950. Con-
cluiu o curso de especialização em Engenha-
ria Mecânica na Faculdade de Engenharia  
Industrial (FEI) em 1956. No ano de 1958,  
ingressou na General Motors como chefe 
da seção de projetos de engenharia da fá-
brica. Em sua trajetória profissional, atuou, 
no período diurno, na GM e, no período 
noturno, como professor na FEI, na Universi-
dade Presbiteriana Mackenzie e na Faculda-
de de Engenharia Mauá até o ano de 1960. 
Em entrevista no dia 1º de fevereiro de 2017 
com Erecina Provenza, constatamos que 
Francesco Provenza era homem de pou-
cas palavras, mas estudioso e um professor  
profundamente dedicado ao ensino. Con-
siderava que “não existiam maus alunos, 
mas sim maus professores, que infelizmen-
te não preparavam devidamente o material  
didático e não estudavam com antecedência 
o conteúdo a ser ministrado”, nas palavras 
de Erecina. Como engenheiro, chegou a ser 
superintendente na área de Engenharia da 
General Motors, onde pôde constatar que 
era muito difícil, nos anos 1950, encontrar 
profissionais no âmbito de desenho de pro-
jetos, entre outros – pois ele também atuava 
na contratação e seleção de pessoal da em-
presa, acompanhando de perto esse desafio. 
Observava ainda que muitos profissionais da  
General Motors não apresentavam condições 
plenas de trabalho, principalmente emprega-
dos da manutenção e da limpeza, mas que  
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Fotomontagem do anúncio da Pro-Tec.
Fonte: Acervo da escola..
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havia ali um material humano disposto a 
aprender. Assim, como diz Erecina, “a Pro-
-Tec nasceu metaforicamente” na General 
Motors.      
      
Francesco vinha de um casamento frustrado 
com sua prima, realizado por imposição da 
rica família, e apaixona-se por Erecina. Depois 
de casados, dão início, no dia 1º de abril de 
1959, à escola, tendo realizado durante o ano 
de 1958 toda a estruturação da proposta. A 
instituição nasceu sob a designação Pro-Tec – 
Cursos Técnicos e Industriais. Erecina atuava 
em todos os segmentos, como secretária, res-
ponsável pela manutenção, limpeza e divul-
gação, que era feita diretamente nas ruas de 
São Paulo com a distribuição de folhetos. 

Como havia idealizado Francesco, seu ob-
jetivo era formar projetistas, desenhistas de 
máquinas e torneiros, mão de obra indis-
pensável tendo-se em vista o ufanista plano 
de metas do governo Juscelino Kubitschek 
– “cinquenta anos em cinco”.  

Com o apoio de um grande amigo também 
italiano, o dentista Angelo Roccella, que acre-
ditava nos objetivos de Francesco Provenza, 
alugou um espaço de propriedade daquele 
no edifício localizado na Praça da Liberda-
de, 262. E qual não foi sua surpresa quando 
aproximadamente 25 alunos esperavam para 
o início das atividades. Já no primeiro dia de 
aula, constataram que 105 pessoas tinham 
se matriculado, evidenciando que havia uma 
demanda reprimida. Simultaneamente a isso, 
outro amigo constrói um edifício na Avenida 
Liberdade, 810, para onde a escola se mu-
daria no ano de 1971, ocupando uma área 

de 1.250 m2,  que contava com 15 salas de 
aulas e duas ofi cinas, uma delas de tornea-
ria com equipamentos cedidos pela Romi. 
Nesta fase a escola chegou a ter aproximada-
mente 6.500 alunos matriculados.

A Pro-Tec, no seu crescimento vertiginoso na 
década de 1970, teve três sedes na cidade 
de São Paulo: no bairro da Liberdade, numa 
mansão adquirida no bairro do Brooklin e 
na Rua Augusta. Além das três unidades em 
São Paulo, ela se expandiu para São José dos 
Campos, Piracicaba e Curitiba, no Paraná. 
Nesta fase, a Pro-Tec abriu um leque mais 
abrangente de oferta de cursos, nos segmen-
tos de Moldes Plásticos, Arquitetura, Decora-
ção, Publicidade e Computação Gráfi ca.

Em sua trajetória, o engenheiro Francesco 
elaborou um conjunto de apostilas e diversas 
publicações técnicas que acompanhavam as 
aulas presenciais dos alunos e fundou uma 
editora especialmente para publicar o conte-
údo didático das aulas. Chama atençãoo fato 
de que o mesmo material ainda é reproduzi-
do e comercializado pela Pro-Tec, tanto em 
sua sede como sendo enviado para os pon-
tos mais distantes do país. Como forma de 
divulgar e promover a escola, passou a ser 
editado o Jornalzinho da ProTec, que relata-
va as atividades dos alunos e suas conquistas 
profi ssionais.

Essa formatação de publicações se constituiu 
em uma das marcas da escola, como pode-
mos verifi car na atual sede própria, na Rua 
Conde de São Joaquim, 178/190, no bairro 
da Bela Vista, inaugurada no ano de 1978. 
Ali o modelo apostilado permanece em cur-

sos, como o de Projetista e Desenhista de 
Máquinas, com os mesmos princípios desde 
que foram introduzidos na instituição. Cum-
pre aqui destacar que o engenheiro Frances-
co Provenza considerava que “o importante 
não é apenas o conhecimento prático, mas 
também o teórico”, pois naquele tempo era 
difícil encontrar operários que soubessem ler 
e interpretar desenhos técnicos. Os cursos, 
no período que compreende 1960 a 1980, 
contavam com salas de aula que compor-
tavam em média de  40 alunos, tendo eles 
maior incidência de representantes do sexo 
masculino até os dias de hoje.

A Pro-Tec, após a formação das suas pri-
meiras turmas, destacou-se no cenário esta-
dual e nacional, transformando-se em refe-
rência no setor. Assim, a escola se manteve 
por vários anos como líder no segmento de 
instituições particulares na formação de 
desenhistas e projetistas técnicos. Em sua 
essência, os cursos procuravam preparar 
jovens iniciantes e profi ssionais que dese-
javam ingressar nas áreas técnicas das em-
presas com competência na representação 
gráfi ca e na viabilização de projetos defi ni-
dos pelos departamentos de engenharia.

O perfi l técnico, para esses jovens, defi nia 
suas vidas e lhes garantia um status social, 
uma vez que o “projetista”, diante da falta de 
profi ssionais no setor, passava a ser um elo 
entre a engenharia e o pessoal do chão de 
fábrica entre as décadas de 1950 e 1970.

Por outro lado, as apostilas e os cursos 
presenciais ofereciam, em grande parte das 
vezes, o embasamento que tanto as facul-

dades de engenharia, como as de desenho 
industrial, e mesmo arquitetura, não supriam 
em suas estruturas curriculares. Esse hiato 
era preenchido pela Pro-Tec. Como referên-
cia pessoal, no período em que estudei na 
Faap, de 1967 a 1970, era comum observar 
nos quadros de aviso informações referentes 
aos cursos da Pro-Tec, que se defi niam como 
uma boa alternativa àquilo que as faculdades 
não ofereciam. E não foram poucos os alunos 
que, paralelamente a sua permanência nas 
faculdades, se matriculavam nos cursos de 
curta duração, em geral de um a dois anos 
com duas aulas semanais, e tentavam preen-
cher suas necessidades técnicas.  

Fica aqui uma refl exão que permanece 
válida até os dias de hoje: qual a medida e 
o peso das disciplinas de caráter tecnológi-
co nos cursos de design? A preocupação dos 
jovens que iam em busca dos conhecimen-
tos técnicos da Pro-Tec naquele período se 
devia à falta de uma preparação mais apro-
fundada em seus cursos. Mas como com-
parar o conhecimento do desenhista indus-
trial e o do desenhista projetista?  

Ao realizar os cursos da Pro-Tec, os jovens 
da classe média e baixa buscavam ascensão 
profi ssional e o alcance de um melhor status 
social e econômico, conquistando cargos 
de chefi a de departamentos em indústrias 
ou escritórios que prestavam serviços para 
empresas multinacionais ou para a nascente 
indústria nacional de acessórios e compo-
nentes para o setor automobilístico e mecâ-
nico. Os cursos atendiam jovens que traba-
lhavam durante o dia, daí as alternativas de 
aulas no período da noite ou aos sábados.
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“Na década de 1970 a Pro-Tec atingiu 

seu auge, contando com mais de seis mil 

alunos e aproximadamente 150 professores, 

entre engenheiros e técnicos especializados 

atuantes no mercado”, conforme declaração 

da ex-professora Kazuyo Yamada, que traba-

lhou na instituição e caracteriza o engenheiro 

Francesco Provenza como um obstinado com 

o nível de excelência na formação desses 

futuros profi ssionais. De um lado, estava o 

desenvolvimento técnico para o crescimento 

tecnológico e econômico do país e, de outro, 

a ascensão social dos jovens.

                  A estrutura interna e 
o processo de avaliação

No artigo 3º do regulamento da Pro-Tec fi ca 
caracterizado que a escola mantém cursos 
profi ssionalizantes livres e está originariamen-
te inscrita na Secretaria da Educação, sendo 
reconhecida pelo Departamento de Ensino 
Profi ssional Livre sob o Registro n. 1.621-D,  cujos 
certifi cados atestam a habilitação profi ssional 
do portador, não dando direito ao magistério. 
No processo de matrícula, os candidatos 
eram submetidos a avaliações, testes de 
aptidão e entrevistas. No que diz respeito ao 
regime disciplinar, eram defi nidas algumas 
regras, tais como o uso obrigatório da cami-
seta ofi cial da Escola Pro-Tec em suas depen-
dências. Durante o período letivo, sempre 
eram previstos o desenvolvimento de traba-

A estrutura curricular 
do curso de desenhista e 

projetista de máquinas

Na sua fase inicial, o curso tinha duração de 
três anos e levava a denominação Curso de 
Desenhista e Projetista de Máquinas. Poste-
riormente, foi compartimentado em duas eta-
pas com cargas horárias independentes. Des-
sa forma, o aluno realizava a primeira etapa no 
Curso de Desenhista e a segunda no de Pro-
jetista de Máquinas.    

No decorrer de sua existência, ocorreram 
diversas alternativas de cargas horárias, para 
atender as demandas e as necessidades dos 
jovens que ali estudavam.    
    
Vamos aqui, como exemplo, discriminar os 
itens que eram abordados nas apostilas do 
Curso de Projetista de Máquinas no ano 
de 1966, tendo como referência a apostila 
que era adquirida pelos alunos para uso em 
suas aulas presenciais: tabelas de conversão, 
dimensões do homem, régua de cálculo, 
matemática, hidrostática, hidrodinâmica, ca-
lor, eletricidade, motores, classifi cação peri-
ódica dos elementos, peso específi co, está-
tica, resistência dos materiais, molas, dureza, 

                     A condição 
atual da Pro‑Tec

Gradativamente foram incorporados no-

vos cursos, tais como Controle de Quali-

dade, Cronometria, Eletrotécnico, entre 

outros, sempre por exigência do parque 

lhos práticos, testes e avaliações, com a atri-
buição de notas graduadas de 0 (zero) a 100 
(cem). Atingido o valor de 50, o aluno estava 
efetivamente aprovado.

física, mecânica aplicada, cálculo de áreas 
por integração, área das fi guras planas, su-
perfícies e volumes, baricentro, pórticos, dia-
grama cremoniano, conversão das bitolas de 
fi os e chapas. Além dessas, havia: desenho 
geométrico, cônicas, hélices, perspectivas, 
desenvolvimento dos sólidos e das intersec-
ções, desenho mecânico, legendas – letras 
e números, projeções ortogonais, cortes, 
colocação de cotas, números normalizados, 
tolerância ISO, traçados de rosca, tipos de 
rosca, parafusos e porcas, rosca métrica, 
Whitworth American National System, eixos e 
chavetas, eixos ranhurados, uniões forçadas, 
rebites e rebitagem, rebitagem em caldei-
raria, representação e aplicações de solda; 
cabos de aço; correntes e rodas dentadas, 
cargas nos mancais; polias e correias trape-
zoidais, esticadores de correias, rodas de 
fricção, catracas, manípulos, manivelas de 
comando, mudanças de marcha, pá de hélice 
de avião, rolamentos, anel elástico, engre-
nagens cilíndricas de dentes retos, juntas e 
uniões, engrenagens cilíndricas, engrenagens 
e cremalheiras, engrenagens helicoidais, en-
grenagens cônicas, coroa e rosca sem-fi m 
e exercícios de desenho. 2.5 Escola Paulista de Arte 

e Decoração (Espade)

industrial, que avançava tecnologicamente.  

Em seu testamento, quando do seu faleci-
mento em 1997, Francesco Provenza defi niu 
que seu patrimônio se transformasse em fun-
dação, o que se materializou pelas mãos de 
sua esposa, Erecina Provenza.  

Hoje a instituição se adapta aos novos tem-
pos, mantendo por meio de parcerias com 
a Autodesk (sistemas digitais), os cursos de 
Desenho Arquitetônico, Desenho e Projeto 
de Máquinas, de Ferramentas, Moldes Plás-
ticos e Alumínio, Tubulações Industriais, Me-
trologia Industrial e Maquete Arquitetônica, 
e cede suas instalações para o exercício da 
Fundação Francesco Provenza, voltada para 
jovens que não têm condições de arcar com 
as despesas de um curso profi ssionalizante.  

Em entrevista realizada com Lumi Toyoda, 
formada em economia e em decoração pela 
Espade, fi camos sabendo que ela atuou du-
rante 30 anos aproximadamente, como se-
cretária executiva dessa instituição, convi-
vendo com toda a sua trajetória, não só no 
aspecto acadêmico, mas também em todos 

os empreendimentos, tais como exposições, 

leilões, seminários, cursos livres, editora e 

restaurante
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A formação e  atuação do 
fundador da Espade

O autodidata Antônio de Freitas Maia nasceu 
no município de Campo Formoso, no estado 
da Bahia, em 1º de fevereiro de 1927, não che-
gando a completar seus estudos, mas conta-
va com inteligência e sagacidade em sua con-
vivência com as personalidades da região, 
como médicos e famílias tradicionais. Na ju-
ventude foi desenganado por médicos, que 
em seus diagnósticos acreditavam que ele 
não viveria mais de seis meses. Uma vez de-
senganado, resolveu vir para São Paulo, onde 
residia seu irmão. Por curto espaço de tempo 
atuou como garçom, criando um excelente re-
lacionamento com os clientes, de fundamen-
tal importância em toda a sua vida.   

Nos anos 1950, havia sido inaugurado em 
São Paulo o magazine Sears, Roebuck and 
Company, filial da rede de lojas de depar-
tamentos americana sediada em Chicago, 
no estado de Illinois. A empresa chegou 
ao país em 1949 e transformou o perfil va-
rejista da cidade, implantando em suas 
unidades do bairro do Paraíso, na Praça 
Oswaldo Cruz, e da Água Branca, em 1950, 
os conceitos de liquidação, promoções e 
crediário para os consumidores.   

Nesse contexto de inovação, em especial 

no que diz respeito ao crediário, Antônio 

de Freitas Maia foi contratado como profis-

sional de vendas da Sears, área que passou 

a liderar, quando ultrapassava as metas da 
empresa graças a sua personalidade de ven-

Esta última disciplina era ministrada por Na-

tale Bonale, de origem italiana, que era o 

dono da empresa Natale Lustres, localiza-

da na Rua Oscar Freire.    

O pré-requisito para ingressar no Curso de 

Decoração era ter concluído o curso ginasial, 

equivalente hoje à nona série do ensino fun-

damental. Na proposta curricular havia uma 

prova no meio do ano. Ao final do curso, era 

definido pelo professor orientador um tema 

a ser desenvolvido nas pranchetas daquela 

época. Em seguida era tradicionalmente rea-

lizada uma exposição que mostrava o resulta-

do obtido pela turma de formandos.   
    

Segundo a avaliação de Lumi, é possível di-

zer que em cada década a procura pelo curso 

teve uma motivação diferente:   

• Década de 1960 – o Curso de De-

coração tinha o status de ser “chique” 

naquele período. Alunos indicavam 

amigas e amigos, em geral vindos da 

classe A.      

• Década de 1970 – o curso seria um 

aprimoramento profissional, principal-

mente para os estudantes ou formados 

em arquitetura, ou seja, algo a mais no 

currículo profissional.    
    

•   Década de 1980  –  uma possibilida-

de de atuar no segmento da decoração 

como profissional. Por outro lado, já 

deixava de existir o processo de indica-

ção entre conhecidos.  

No decorrer dos anos o  contingente femini-
no ocupou quase 95% das salas de aula, que  
comportavam um total de 60 alunos, duran-
te todas as décadas de existência do curso 
de Decoração. No entanto, outros cursos li-
vres, como o de Jardinagem, contavam com 
uma porcentagem maior de engenheiros e  
paisagistas.      
 
A estrutura dos cursos podia ser acompanha-
da pelas apostilas mimeografadas a álcool 
no período de 1967 a 1970, ou a tinta (tam-
bor) a partir de 1971. Entre 1972 e 1973, fo-
ram introduzidos os projetores Carrousel, da 
Kodak, e os retroprojetores de livros, deno-
minados popularmente de “elefantes”.  

Simultaneamente ao Curso de Decoração 
foram implantados outros, como o de Gas-
tronomia, que ganhou uma cozinha profissio-
nal. O Curso de Etiqueta Social contou com 
a presença de Marcelino de Carvalho (que, 
por sinal, foi paraninfo da turma de 1967), ir-
mão de Paulo Machado de Carvalho, então 
proprietário da Rede Record de Televisão. 
Naquele período, a experiência de Marceli-
no com a etiqueta era considerada a de mais 
alto nível pela sociedade paulistana. Por tudo 
isso a Espade chamava atenção de famílias 
de altíssimo poder aquisitivo e político, como 
Maluf, Pimentel, os Montoro, Machline (do 
Grupo Sharp), entre outras moradoras da re-
gião dos Jardins e do bairro de Higienópolis. 
No período de 1970 a 1990, a escola foi um 
espaço frequentado por Paulo Nogueira, Luís  
Arrobas Martins, Lucy Montoro (mulher do 
ex-governador Franco Montoro),  o secretário 
da Cultura Max Feffer, Sônia Grassmann (mu-
lher do gravurista Marcelo Grassmann),  todas  

dedor e capacidade de entender os desejos 
do público consumidor. Em seguida, como 
autodidata que era, atuou no departamento 
de Decoração e Vitrinismo da mesma rede. 
Estabeleceu nesse posto um forte relaciona-
mento com a alta classe social e econômica 
da cidade de São Paulo, o que o levou a aten-
der inúmeros clientes como profissional au-
tônomo de decoração. Entendemos sempre 
que suas conquistas foram devidas a sua ca-
pacidade intuitiva de autodidata somada ao 
trabalho constante no setor, levando-o a uma 
condição financeira privilegiada.   

Apesar da existência do Iadê, Antônio de 
Freitas Maia entendeu que faltava em São 
Paulo uma instituição de cunho artístico 
para a formação profissional e cultural na 
área da decoração, implantando, em 1966, o 
Curso de Decoração com a duração de um 
ano, curso livre que oferecia certificado de 
conclusão. A primeira turma se formou em 
1967. Devido a sua condição de autodida-
ta, convidou o arquiteto Cláudio Henrique 
Basile para ser o diretor, pois ele possuía 
titulação nos órgãos públicos da educação.  
 
Em 1968, Lumi Toyoda formava-se na segun-
da turma de Decoração, quando foi convi-
dada a assumir o cargo de secretária da re-
cém-inaugurada Espade.    
 
O curso ocupava uma sala na Rua Antônio  
Carlos, 196, esquina com a Rua Augusta, que 
comportava no máximo 15 alunos. A estrutu-
ra curricular compreendia as disciplinas: Prá-
tica de Decoração, Reconhecimento de Arte 
(Mobiliário), História da Arte, Desenho No-
ções de Arquitetura e  Iluminação.   



83 8417 Fotomontagem do impresso da Espade.

Fotomontagem do impresso da Espade.
Fonte: Acervo de Michael.
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personalidades que atuavam e frequentavam 
a Espade, que passou a ser no sentido amplo 
da palavra um centro cultural.   
    
Somavam-se ao público da escola também 
os estudantes de Arquitetura da Universida-
de Presbiteriana Mackenzie, que preenchiam 
com as aulas de História da Arte Brasileira, 
Pintura a Óleo e Decoração de Interiores um 
conhecimento que geralmente não era parte 
integrante do currículo ofi cial dos seus cursos. 
Foi assim com a arquiteta Márcia Kalil, que 
frequentou os cursos da Espade no período 
em que era aluna de Arquitetura.  

A visão prospectiva de Antônio de Freitas 
Maia, na fala de Lumi Toyoda, nos faz 
nos compreender que ele “nasceu na 
época errada”, sendo visto por muitos 
como um lunático com visão diferencia-
da – que seria hoje considerada a visão 
de um empreendedor cultural.  

Assim a escola cresceu nesse universo cul-
tural, e passou a ter turmas nos períodos da 
manhã, tarde e noite, depois transferiu-se 
para a Rua Frei Caneca e locou mais espa-
ços, acrescentando mais um conjunto e um 
apartamento no mesmo prédio e mesmo 
andar, interligados, numa estrutura física 
de maiores dimensões. No ano de 1972, a 
Espade passou a ocupar novo local, que se 
transformou em sua sede mais conhecida, na 
Rua Pamplona, 937 (como endereço ofi cial, 
porém, o espaço ocupava mais um conjun-
to no mesmo andar, de n. 929).  

A partir dessa fase começaram a se realizar 
leilões pela Galeria de Arte da Espade, que 
tinha como curador o crítico Carlos von Sch-
midt, personalidade do mundo das artes 

que editava um jornal direcionado a esse 
mercado, além de ter sido diretor do Museu 
de Arte Brasileira da Fundação Armando Ál-
vares Penteado.    

Na nova sede, foram introduzidos cursos 
como o de Jardinagem e Paisagismo, orien-
tado pelo engenheiro Rodolfo Geizer, muito 
procurado por profi ssionais da área devido à 
inexistência de outros dessa natureza em São 
Paulo. O curso oferecia um certifi cado que 
enriquecia o currículo dos profi ssionais com 
a marca Espade. Cabe aqui ressaltar a partici-
pação de Victor Del Mazo Soares, integrante 
do Viveiro Manequinho Lopes, do Parque do 
Ibirapuera, em São Paulo, que trazia para o 
curso seus muitos conhecimentos, entre eles 
a importância de minhocas e sapos para o 
meio ambiente. Ocorriam diversos cursos in-
tensivos nos períodos de férias, que atraíam 
público de vários pontos do interior de São 
Paulo e de todo o Brasil.   

Muitos grupos e instituições que nasceram 
em São Paulo utilizaram o espaço cultural da 
Espade para estruturar seus objetivos, entre 
eles o Partido Verde, quando ainda não havia 
se consolidado como partido político. 

Luiz Celso Piratininga, um dos pioneiros na 

publicidade brasileira, coordenou o primei-

ro Curso Integrado de Comunicação, evento 

que tinha como objetivo disseminar os con-

ceitos de integração nos sistemas de comu-

nicação de massa.    

A escola atendeu, no decorrer da sua exis-
tência, três gerações – avós, fi lhas e ne-
tas – que complementavam sua formação 

cultural nos cursos livres e nos diversos 
eventos que ali ocorriam. Uma curiosida-
de: algumas alunas que pretendiam con-
trair matrimônio na Austrália utilizavam o 
certifi cado do Curso de Decoração como 
um documento ofi cial que possibilitava a 
ida àquele país para alcançar seu intento.
A partir da crise econômica de 1995, 
gradativamente os cursos deixaram de 
ter a procura necessária para a manu-
tenção da estrutura existente, o que 
se somou às novas ofertas do merca-
do cultural e educacional em São Paulo. 
A Espade empreendeu um conjunto de ações 
que envolveu a escola e seu tradicional Curso 
de Decoração, com cursos livres de curta du-
ração, seminários, um ponto de encontro cul-
tural, leilões de arte – preponderantemente 
de obras de artistas brasileiros –, uma edito-
ra – que, entre outras publicações, produziu 
um clássico das artes, o livro A Arte Maior da 
Gravura, no ano de 1976 – e fi nalmente um 
restaurante.      
 

O visionário Antônio de Freitas, promotor 

desses inúmeros empreendimentos, veio a 

falecer no ano de 2016, no litoral paulista, 

distante havia vários anos de suas múltiplas 

atividades profi ssionais.

A princípio, pela informação dada na primei-
ra entrevista por Lumi Toyoda, fi cou claro que 
grande parte dos registros fotográfi cos da es-
cola haviam sido descartados no decorrer da 
sua existência. No entanto, ela acredita que 
poderemos ainda resgatar alguns documen-
tos que possivelmente estejam com ex-alunos, 
hoje atuantes no mercado, com os quais ela 
ainda mantém contatos informais.  

Como síntese deste capítulo referente à Es-
pade, podemos considerar que ela contri-
buiu muito para a complementação cultural 
de estudantes de arquitetura, em geral em 
temas que grande parte das vezes não eram 
abordados nos cursos superiores, principal-
mente no que diz respeito à expressão ar-
tística. De outro lado, vamos encontrar um 
público elitizado economicamente, mas que 
sentia necessidade de maior formação cultu-
ral, em especial no âmbito das artes visuais. 
Não podemos nos esquecer que estávamos 
vivendo em uma metrópole em transição e 
ainda bastante limitada no que diz respeito 
ao número de instituições e de promoções 
culturais. Assim, observamos que as Bie-
nais, o circuito das salas de cinema, algumas 
livrarias no Centro Velho, o Teatro Municipal, 
o Teatro Cultura Artística, o Teatro de Arena 
eram os pontos de encontro da intelectuali-
dade paulistana.    

2.6 Escola 
Panamericana de Arte

As informações sobre a Escola Panamericana 

de Arte foram obtidas por meio de depoi-

mento dos ex-alunos Luís Bagno e Giovanni 

Bagnoli, que posteriormente atuaram como 

professores. Giovanni Bagnoli ainda perma-

nece na instituição. Foi consultado também 

o acervo das apostilas, estratégias de ensino 

e folhetos do professor Luís Bagno. Os livros 



87 88

fo
to

: E
nr

iq
ue

 L
ip

sz
yc

.

Fotomontagem a partir de impressos da Escola Panamericana de Arte.

editados em comemoração aos 50 anos da 

instituição possibilitaram uma visão histórica 

da Escola Panamericana de Arte, enquanto 

as entrevistas definiram o perfil e o entendi-

mento dos procedimentos didáticos e peda-

gógicos dos cursos ali oferecidos.

   A implantação e a 
trajetória da Escola 

Panamericana de Arte

A Escola Panamericana de Arte foi implantada 
inicialmente em Buenos Aires, no ano de 1955, 
na Rua San José, 715, com os cursos de De-
senho de Publicidade, Fotografia, Ilustração, 
Comics, Caricatura e Decoração.   

Pelas palavras do seu fundador, o artista 
plástico e educador Enrique Lipszyc: “É bem 
provável que a ideia da Panamericana tenha 
surgido no período em que lancei o livro  
El Dibujo, em 1952”. O conceito da escola 
foi fundamentado, no seu entender, no for-
mato de escola-ateliê, com grandes profes-
sores-profissionais dispostos a transferir suas 
técnicas e habilidades para jovens ávidos por 
aprender as especialidades de forma práti-
ca e dinâmica. Neste sentido é que ocorre-
ram os movimentos nas Escolas de Artes e  
Ofícios no século 19, tal como na Inglaterra,  
por influência do pintor e arquiteto William 
Morris, e em especial a Akademia Reimann, 
em Berlim, fundada por Albert Reimann, 

que estimulava os talentos dos jovens e  
chegou a reunir um número aproximado de 
mil alunos, matriculados em cursos de Moda, 
Decoração de Interiores, Ilustração, Publici-
dade e Desenho e Pintura.     

A Panamericana nasceu fundamentada no 
modelo Reimann, ou seja, Enrique Lipszyc 
adapta o conceito com foco nas carreiras 
profissionais e orientado por artistas profis-
sionais. O perfil da escola foi pensado com 
base em uma realidade que identificava o es-
tilo de vida de jovens de 18 a 25 anos, com 
“pouco tempo para estudar, muito interes-
se na parte prática e profissionalizante” e 
que “desejavam um curso que pudesse ser  
feito paralelamente à faculdade”.   

O formato pensado para o perfil acima  
descrito ajudou a definir cursos com seis  
horas, com duas a três aulas semanais, e 
inspirou também o slogan inicial da esco-
la – “Prática profissional” –, definido desde 
o início por professores-profissionais. Todos 
os cursos foram programados para ter dois 
ou três anos de duração, tendo como exigên-
cia final para cada aluno, na conclusão para a  
obtenção do diploma, a preparação de um 
portfólio de seu trabalho autoral e profissional.  
Cumpre aqui destacar que o foco inicial do 
primeiro ano foi sempre o desenho.   

Enrique Lipszyc é enfático quando conside-
ra a importância das conversas iniciais que  
semearam essa ideia na Panamericana e em-
polgaram muitos artistas que compartilhavam 
uma filosofia de vanguarda. Ele também julga 
que podia contar com a amizade de muitos 
profissionais para iniciar seu projeto educa-
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cional, sempre pensando nos formatos para 
cada curso e carreira. Afirma ainda que “uma 
grande escola não se mede pela altura do 
seu prédio e sim pela altura de seus mestres”. 
A escola surgiu em meio à crise econômica 
e política que marcou a segunda presidên-
cia de Juan Domingo Perón na República 
Argentina. O ano de 1955 teria outro grande 
marco político, com o golpe de estado que 
levou uma junta militar ao poder. A partir das 
eleições de 1958 inicia-se um ciclo de cres-
cimento econômico e recuperação industrial 
que motivará ações no campo do desenho 
industrial argentino. Durante os anos 1950 e 
1960, o movimento concretista se consolida 
na Argentina e no Brasil, assim como a Escola 
Panamericana de Arte, que se expande para 
as terras vizinhas. 

   Primórdios históricos e  
a década de 1960 no Brasil

A metodologia da Akademia Reimann  
tornou-se, assim, a referência de Enrique  
Lipszyc, e após oito anos em Buenos Aires, 
em 1963, a “ideia Panamericana” chegava 
a São Paulo, com a inauguração da primei-
ra unidade brasileira da escola. Fruto da 
prosperidade herdada dos anos 1950, pa-
íses como o Brasil e a Argentina viviam um 
processo de crescimento nos índices de em-
prego e salarial. Surgia então uma classe mé-
dia. Eram implantadas nesses países as filiais 
de inúmeras multinacionais. Nascia, dessa  

forma, uma pirâmide social que incluía o  
grande poder aquisitivo de executivos 
e funcionários da alta hierarquia e um  
público consumidor com novo comporta-
mento social.     
  
No ano de 1962, na Rua Augusta, 59 (esta 
no auge da sua fama, por onde circulavam 
designers e Lúcio Grinover mantinha seu es-
critório), foi inaugurada a primeira sede da 
Escola Panamericana de Arte no Brasil. Seu 
primeiro diretor, na fase de implantação, foi 
o cartunista Ziraldo. Por confiar no que vivera 
com a escola em Buenos Aires, Enrique Lips-
zyc implantava aqui a mesma estrutura didáti-
ca e curricular da matriz (Desenho, Ilustração, 
Publicidade, Desenho e Pintura). No dia 7 de 
abril de 1963 a instituição abriu suas portas. 
Nas áreas de artes gráficas e publicidade, 
tudo estava por começar no país. Foi nes-
se ambiente que a Panamericana começou 
a gerar visibilidade em São Paulo. Com seu 
crescimento, em 1965 a sede transferiu-se 
para a Avenida Angélica, 1.900, e já se firma-
va como ponto de encontro para a exibição 
de peças teatrais, filmes e exposições.

   Metodologia de ensino

O método inicial da Panamericana, apli-
cado já nas primeiras aulas após a inaugu-
ração da escola, foi dirigido por Enrique  
Vieytes, com a adaptação de muitos siste-
mas de pintura universal desenvolvidos no  

decorrer do século 19. Desde o seu início 
a Panamericana manteve em seu currículo  
aulas de desenho com modelo vivo. O pro-
cesso de trabalho é definido por um conjunto 
de lições sobre a figura humana denomina-
do “ritmo e movimento”.    

No ensino das cores, a Panamericana assumiu 
o círculo cromático de Oswald como peça 
principal para o estudo de sua teoria. Embora 
não seja o único, foi considerado pelo corpo 
de professores da escola como um méto-
do de fácil compreensão, fundamentado na  
classificação das cores primárias, análogas, frias 
e quentes, e nas complementares ou opostas.  
 
No início de 1963, a escola deu início a seu 
projeto de ensino a distância, com pedagogia 
específica adequada a aulas não presenciais. 
Entretanto, a proposta não foi duradoura por 
questões práticas de cunho social e cultural, 
que se resumem no analfabetismo no país e 
nas dificuldades de leitura e entendimento 
de texto por parte do público potencialmen-
te interessado. Acabou não sendo viável para 
a escola dar continuidade a essa experiência.

Desde os anos 1960, a escola destina um 
professor para cada ano de curso, o que 
leva o O método inicial da Panamericana, 
aplicado já nas primeiras aulas após a inau-
guração da escola, foi dirigido por Enrique 
Vieytes, com a adaptação de muitos sistemas 
de pintura universal desenvolvidos no de-
correr do século 19. Desde seu início a Pa-
namericana manteve em seu currículo aulas 
de desenho com modelo vivo. O processo 
de trabalho é definido por um conjunto de 
lições sobre a figura humana denomina-

do “ritmo e movimento”.    

No ensino das cores, a Panamericana assumiu 
o círculo cromático de Oswald como peça 
principal para o estudo de sua teoria. Embora 
não seja o único, foi considerado pelo corpo 
de professores da escola como um método 
de fácil compreensão, fundamentado na clas-
sificação das cores primárias, análogas, frias e 
quentes, e nas complementares ou opostas.
No início de 1963, a escola deu início a seu 
projeto de ensino a distância, com pedagogia 
específica adequada a aulas não presenciais. 
Entretanto, a proposta não foi duradoura por 
questões práticas de cunho social e cultural, 
que se resumem no analfabetismo no país e 
nas dificuldades de leitura e entendimento 
de texto por parte do público potencialmen-
te interessado. Acabou não sendo viável para 
a escola dar continuidade a essa experiência.
Desde os anos 1960, a escola destina um 
professor para cada ano de curso, o que leva  
o estudante a ter apenas três professores. 
Esse sistema, diferente do de qualquer esco-
la, leva em conta a crença de que um bom 
profissional, atuante no mercado, deve ter 
conhecimento de todas as matérias que  
contribuem para seu desempenho. Acrescen-
tando-se a isso o conhecimento de didática, 
chegamos a um professor capaz de ensinar to-
das as ma térias e, melhor, relacioná-las entre 
si para encurtar caminhos de entendimento e  
desempenho por parte do estudante.

O habitual, por exemplo, é que numa escola 
o curso de Design de Interiores conte com 
um professor para linguagem visual, um para 
ergonomia, um para desenho arquitetônico, 
entre outros. Nesse sistema, cabe basica-
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Fotomontagem a partir de impressos da Escola Panamericana de Arte.Fotomontagem a partir de impressos da Escola Panamericana de Arte.
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O aluno da Panamericana  
sob a ótica de dois ex‑alunos e 

posteriormente professores

Fascículos da Escola Panamericana de Arte.
Fonte: Acervo do professore Luis Bagno.

mente ao aluno interligar todas as matérias 
para fazê-las funcionar na solução de um pro-
jeto. No processo de ensino da Panamerica-
na, com um professor, a ligação entre uma 
matéria e outra e a lógica de que todas elas 
se somam para formar um conjunto são mais 
fáceis, naturais e produtivas.

Nos depoimentos dos ex-alunos, e posterior-
mente professores, Luís Bagno e Giovanni 
Bagnoli, percebe-se que o modelo peda-
gógico permaneceu inalterado desde a sua 
implantação na década de 1960. Os cursos 
sempre estiveram centrados na formação de 
artistas plásticos, desenhistas publicitários e 
decoradores.      

Os cursos oferecidos pela escola eram aber-
tos a todos – sem pré-requisitos acadêmicos 
ou profissionais –, e baseavam-se em meto-
dologia que valorizava o ensino das compe-
tências com a prática de habilidades e criativi-
dade. O portfólio que o estudante preparava 
ao longo do curso era derivado de briefings 
profissionais, muitas vezes solicitados por 
empresas e concursos, e se intensificava no 
final do curso.      

O perfil social do aluno regularmente ma-
triculado era, conforme depoimento do  

professor Luís Bagno, o de adolescentes da 
classe média com pendores artísticos que 
as famílias avaliavam não serem desenvol-
vidos nos cursos regulares (ensino médio), 
e também de senhoras da sociedade que 
se dedicavam ao estudo das artes plásti-
cas como forma de expressão ou como um 
hobby. Esse perfil tinha incidência maior 
no período diurno, sendo que no período  
noturno eram profissionais liberais e  
funcionários de empresas que procuravam 
alternativas no âmbito da publicidade e/ou 
ilustração, pois houve nas décadas de 1960 
a 1980 o potencial de atuar em empresas  
publicitárias ou estúdios de desenho como 
freelancer ou contratado efetivamente.  
       
Em um quadro aproximado, poderíamos es-
tabelecer quanto à escola ter:  

1  – 30% de público feminino, como um  
hobby; 
2 – 45% de jovens que cursavam ensino 
médio ou cursos de nível superior inte-
ressados em história em quadrinhos – 
faixa de 16 a 19 anos; 
3   – 20% em ascensão profissional – fai-
xa de 25 a 40 anos;  
4 – 0,5% com problemas mentais, dire-
cionados pelos médicos para a artete-
rapia.      
   .

As salas de aula comportavam de 22 a 25  
alunos, e podiam ser comparadas às antigas 
academias, nas quais o domínio técnico do 
desenho de observação por meio de mode-
los de gesso (no primeiro ano do curso) e dos 
conceitos da teoria da cor eram as diretri-
zes básicas definidas pela direção do curso.  
Dentro dos limites do tempo disponibiliza-
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mestres”, e que “aprendia-se no fazer”, 
“aprendia-se na prancheta”, e “nesse sen-
tido” havia, um constante questionamento 
daqueles que seguiam uma carreira acadê-
mica nas escolas de nível superior existentes 
em São Paulo. Foi exatamente o que Luís 
Bagno viveu na ocasião, como professor da 
Escola Panamericana, quando ingressou na 
Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Ele 
foi questionado se havia a necessidade efe-
tiva de cursar uma faculdade de artes, pois 
se entendia que as faculdades eram espaço 
de refl exões sociológicas e teóricas, e não de 
produção material.     
  
No entender dos entrevistados, o mode-
lo pedagógico da Panamericana, era “en-
gessado”, pois deviam seguir “esquemas 
básicos de construção”, como podemos 
observar pelas imagens de suas apostilas.

Na visão de Giovanni 
Bagnoli e de Luís Bagno, 
as orientações nas aulas 
de desenho obedeciam 
um roteiro que era escri-
to na lousa e que defi nia 
o “passo a passo” para se 
desenhar um modelo ex-
posto. No entanto, a po-
sição e o distanciamento 
do aluno em relação a 

um modelo exposto resultavam em registros 
de ângulos diferentes, enquanto o modelo 
apresentado na lousa era estático. Essa es-
quematização, em que o aluno não observa-
va de fato o modelo, o levava a copiar o de-
senho que o professor havia colocado como 
referência na lousa. Era, portanto, uma meto-
dologia da Panamericana inconsistente com 

o que se entende por representa-
ção gráfi ca.

No processo de avaliação, ocor-
riam reuniões mensais para ve-
rifi cação das pastas dos alunos, 
que eram defi nidas em três níveis: 
bom, médio e ruim. Eram sessões 
de longa duração, pois nessa oca-
sião os professores e os alunos 
eram avaliados simultaneamen-
te, ou seja, aberta a pasta, a dire-
ção verifi cava todos os trabalhos 
do aluno e, consequentemente, 
a forma de atuação do professor, como ele 
desenvolvia suas atividades acadêmicas. 
Esse processo criava vários confl itos con-
ceituais e muitas vezes éticos.  

Nessas sessões mensais, reuniam-se 11 pro-
fessores e em seguida eram sorteadas as 
pastas e ocorria a “sabatina”, tudo coorde-
nado por Enrique Lipszyc. Confl itos ocor-
riam, naturalmente, pois certos professores 
eram tidos em maior conta pela instituição 
e, no momento em que um colega não atin-
gia o objetivo estabelecido, ocorrendo re-
dução no número de alunos, soava o alarme 
para sua dispensa. Na essência, os melho-
res trabalhos quase sempre tinham a inter-
ferência da “mão do professor”. A escola 
sempre utilizou profi ssionais-professores, 
como Manoel Victor Filho, como modelo 
de quem venceu na vida como artista. 

Observa-se também que os alunos não ques-
tionavam o processo de aprendizagem, talvez 
por insegurança ou por relativa ingenuidade. 
No fi nal, os alunos eram aprovados para a 

etapa seguinte. Por outro lado, vale destacar 
que no período áureo, dos anos 1970 e 1980, 
o mercado absorveu grande contingente de 
jovens promissores que passaram pela Pana-
mericana, o que fez do modelo um sucesso e 
projetou o nome dessa escola no Brasil. 

Nico RossoManoel Victor Filho

Apostila de Anatomia.
Fonte: Acervo do professor Luis Bagno

do para as aulas, procurava-se dar o melhor 
atendimento possível aos alunos. Sob alguns 
aspectos, os professores tinham a respon-
sabilidade de envolver os alunos de forma 
que eles absorvessem os conhecimentos 
e permanecessem no curso, evitando que 
abandonassem a escola. Assim, a direção 
considerava um bom professor aquele que 
conseguisse atingir esses dois objetivos pri-
mordiais.

Os mestres da Escola Panamericana de Arte 
eram profi ssionais do desenho e da pintura, 
sendo um dos grandes destaques Manoel 
Victor Filho, pintor e ilustrador de obras clás-
sicas da literatura, que estudou nos Estados 
Unidos, na tradicional Art Students League of 
New York. Foi o primeiro ilustrador brasileiro 
a usar tinta a óleo nos trabalhos de ilustração. 
Em 1970, recebeu a incumbência de ilustrar a 
obra infantil de Montei-
ro Lobato e em seguida 
foi contratado pelo Edi-
tora Abril, na qual ilus-
trou as capas de 56 fas-
cículos da série Grandes 
Personagens da Nossa 
História.  
 
Outro destaque era 
Nico Rosso, ítalo-brasi-
leiro, ilustrador e desenhista de histórias em 
quadrinhos e que foi, de 1949 até 1972, ca-
pista exclusivo da Coleção Saraiva, com 230 
títulos de escritores brasileiros e estrangei-
ros, entre eles Alexandre Dumas e Voltaire.

A Panamericana sempre considerava que 
o “artista é formado no ateliê junto aos 

2.7 Considerações 
gerais sobre as escolas

Pelo que podemos observar, e que será uma 
referência para o estudo do Iadê – Instituto 
de Arte e Decoração, todas as escolas aqui 
estudadas apresentavam entre si, a mes-
ma nomenclatura para seus cursos nos anos 
1950, 1960 e 1970. Senão vejamos, artes plás-
ticas, desenho publicitário, curso de decora-

Manoel Victor Filho e Nico Rosso.
Fonte: Google.
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ção eram pontos em comum entre todas es-
sas instituições, mesmo que trazendo perfis 
e abordagens diferentes em suas estruturas 
curriculares. Podemos entender que, no âm-
bito da promoção publicitária, era mantida a 
nomenclatura curso de decoração, pois era 
a forma com a qual o público se identificava 
e não incorria em confrontos com a arquite-
tura. O conteúdo programático enfatizava 
os estilos de decoração, a história das artes 
visuais e da arquitetura, como componentes 
culturais do futuro profissional. Produziam 
apostilas técnicas pela escassez de livros no 
setor e cada instituição atendia a públicos de 
diferentes classes sociais. No entanto, vamos 
observar que o perfil de cada escola reflete 
personalidade e a formação de seus funda-
dores tanto na forma de administrar como 
em suas diretrizes didáticas, especialmente 
nas escolas particulares, resultando em cur-
sos relativamente distintos.

Fica evidente que a Escola Técnica Estadu-
al Carlos de Campos, na região do Brás, nos 
seus primórdios era uma instituição dirigida 
à classe operária, geralmente imigrantes, e 
ao público feminino. Com o passar dos anos, 
ela foi se adequando aos novos tempos, mas 
manteve sempre a postura de fazer reivindi-
cações sociais. Levando em conta seu passa-
do, mantém até os dias de hoje cursos em 
segmentos como Enfermagem e Nutrição, 
com alta incidência de público feminino.  
      
A Espade, localizada na região próxima da 
Avenida Paulista, atendia a uma classe so-
cial de alto poder aquisitivo, e seu principal 
curso, o de Decoração, atraía jovens e estu-
dantes vindos das faculdades de arquitetura.  

Tinha a vocação para a promoção e divulga-
ção das artes plásticas, com forte direciona-
mento para os artistas brasileiros. No período 
de sua existência, foi um dos poucos pontos 
de divulgação cultural na cidade de São Pau-
lo.

A Panamericana traz a sua proposta da Ar-
gentina e de um modelo alemão distinto da 
Bauhaus, mas acreditando na filosofia dos 
mestres, que em seus ateliês ofereciam a seus 
discípulos o conhecimento e o aprendizado 
na prática, e não os conceitos e metodolo-
gias dos cursos superiores das faculdades.

Apesar de oferecer os cursos de Decoração 
e Artes Visuais, ficou famosa em todo o país 
por formar profissionais no âmbito da pu-
blicidade, com uma estrutura curricular que 
enfatizava o “marcador de letras”, o rough, a 
ilustração e a arte final com base no modelo 
americano. Seu público-alvo era, em geral, 
de estudantes do ensino médio ou profissio-
nais que pretendiam o cargo de diretor de 
arte nas grandes agências de publicidade 
que se estabeleceram em São Paulo a partir 
dos anos de 1950.

Já a Pro-Tec ofereceu o curso de Artes Plás-
ticas na sua unidade do Brooklin, teve como 
um dos professores o artista Aldemir Martins 
e ofereceu também cursos nas áreas de pu-
blicidade, decoração e desenho arquitetôni-
co. No entanto, seu principal foco de ensino 
foi a área de tecnologia, com seus cursos 
formando desenhistas projetistas, mecânicos 
e torneiros. Pela carga de informações nas 
apostilas concebidas pelo criador da escola, 
a Pro-Tec formava o que poderíamos chamar 

de “quase engenheiros”, já que naquele pe-
ríodo o projetista era uma figura de grande 
importância nas empresas automobilísticas e 
de autopeças.

Essas referências aos “concorrentes” do Iadê 
serão de fundamental importância para o 
estudo de sua linha didática e sua caracte-
rização. No Instituto, uma das premissas era 
a disseminação dos conceitos da Bauhaus, 
a implantação de um estúdio e o oferta de 
serviços para clientes, tanto de grandes em-
presas como das classes B e C. Seus cursos 
atendiam a uma classe social de alto nível, 
grande parte vinda do interior de São Paulo. 
Podemos observar que o poder aquisitivo vi-
nha embutido também em posturas e visões 
ideológicas socializantes.

O entendimento dos conceitos dessas es-
colas técnicas que fizeram história em São 

Paulo nos possibilitarão também uma visão 
preliminar da importância e do diferencial 
dos professores que integravam o corpo do-
cente do Colégio Técnico de Comunicação 
Iadê. Entre outras coisas, poderemos consta-
tar que a formação conceitual e da disciplina 
Desenho Industrial nas faculdades de arqui-
tetura passaram a ser parte do conteúdo mi-
nistrado aos jovens estudantes neste colégio. 
Essa afirmação exigirá, em uma nova etapa 
do desenvolvimento desta tese, levantamen-
to de dados por meio de entrevistas com os 
professores responsáveis pelas disciplinas de 
projeto, para verificarmos como esse proces-
so ocorria, pois não podemos esquecer que a 
maior parte dos deles era de profissionais ou 
recém-formados em cursos de bacharelado, 
e não em cursos de licenciatura.
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Fonte: Colagem e interpretação gráfica.
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•  

Ítalo Bianchi estudou na Escola de Belas Artes 
de Milão. No entanto desconheço se ele che-
gou a ser laureado. Eram tempos muito difí-
ceis e sombrios com o fascismo no poder na 
Itália. O pai dele, Guido também, foi um artista 
plástico – escultor e desenhista figurativo – de 
qualidade e sua mãe, Giuseppina Giovenco, 
professora de música e cantora lírica forma-
da no Alla Scalla di Milano. Ela sim, laureada 
com certeza. A família, no entanto, tinha po-
sições políticas antagônicas ao governo dita-
torial e fazia oposição aberta. O resultado foi 
uma perseguição implacável que se refletiu 
na vida social, cultural e profissional de todos. 
O casal teve dois filhos sendo que a irmã mais 
velha faleceu de tifo ainda na infância restan-
do apenas o Ítalo.     

Guido, o pai, e o filho Ítalo, ambos com for-
mação humanista sólida, se vincularam ao 
movimento de resistência e no Partido So-
cialista. O Ítalo foi convocado para servir na 
marinha em função da 2ª Guerra Mundial e 
desertou. Viveu na clandestinidade e na re-
sistência até a queda de Mussolini.Nunca co-
mentei sobre isso com ele, mas imagino que 
o vínculo formal com a Escola de Belas Artes 
se perdeu com o processo político que virou 
a vida das pessoas de ponta cabeça. Mas o 

Perfil de  

Ítalo Bianchi  
a partir de documento enviado 
pelo seu filho Guido Bianchi  
e de sua neta Adriana Bianchi

estudo teórico e abrangente ficou e ele sem-
pre se referia e depositada à sua formação 
acadêmica a razão de sua capacidade artísti-
ca multimídia.

Ítalo Bianchi chegou ao Brasil em 1950 e ficou 
um ano na Argentina por conta de um contra-
to de trabalho. Lá deu de cara com o gover-
no de Perón e tratou de terminar o serviço e 
retornar ao Brasil. De volta, foi morar no Bi-
xiga, em São Paulo, e passou a se encontrar 
com os imigrantes da época em sua maioria 
intelectuais e artistas.A sequencia foi mais ou 
menos assim:     
 

•  Faz contratos avulsos com Ciccilo 
Matarazzo desenhando stands, etc.(re-
cebia pagamentos no caixa da Fábrica 
Matarazzo).     
 
•  Participa das comemorações do 
IV Centenário de São Paulo pro-
jetando stands e material de di-
vulgação.     

•  Trabalha como assistente e cenógra-
fo para o TBC – Teatro Brasileiro de Co-
média.      
 
•  Ingressa na equipe da Cia.Cinemato-
gráfica Vera Cruz e ganha o prêmio Saci 
de Cinema de melhor cenografia com o 
filme “Uma pulga na balança”.   
      
•  Durante oito anos coordena a edição 
do Suplemento Literário do jornal O 
Estado de São Paulo, importante sema-
nário, e assina o design gráfico da pu-
blicação.     

Fotomontagem de Ítalo Bianchi.
Fonte: Acervo da Sra. Adriana Bianchi.
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• Fundador do Iadê, coordena o con-
teúdo curricular e realiza diversos pro-
jetos de arquitetura de interiores, de-
senvolvendo mobiliário, tapeçaria, do 
setor de projetos da escola.Desenvolve 
embalagens, identidade e programa-
ção visual.

 
• Muda-se para o Nordeste do Brasil 
em dezembro de 1967 e é contratado 
pela maior agência de publicidade do 
Recife: a Proene. 

•  Desliga-se e abre um estúdio de cria-
ção e projetos de comunicação passan-
do a trabalhar para vasta clientela da 
região. 

• Funda a agência de propaganda e 
comunicação Ítalo Bianchi Publicitá-
rios Associados, uma segunda “esco-
la”após o Iadê. 

• Ganha diversos prêmios e inaugura 
um novo ciclo de comunicação e pro-
paganda regional.  
   
• Inicia a atividade de consultor de co-
municação em escritório próprio. 

• Passa a lecionar comunicação e cine-
ma da UNINASSAU. 

•Escreve crônicas e ensaios para o Jor-
nal do Commercio de Pernambuco e 
lança dois livros com esses textos. 

• O Ítalo ainda está na memória das 
pessoas que o conheceram e que con-

Perfil de

Paulo Ramos 
Machado  
professor e conferencista nas 
áreas de História da arte e da 
música.

Criador, redator e coordenador de rea-
lização de obras didáticas em audiovisu-
ais e CD-Rom, sobre diversos movimentos 
estéticos tais como Impressionismo, Ex-
pressionismo,Surrealismo, Barroco, Barro-
co Mineiro, etc     

Graduação em Música (Piano) pelo Conserva-
tório Dramático e Musical de São Paulo.Pro-
fessor normalista. Cursos de Arte e de Língua 
Francesa, realizados em Paris durante estadia 
de um ano naquela capital. Co-Fundador do 
IADÊ - Instituto de Arte e Decoração - SP.  

viveram com ele.Um homem de fino 
trato, profundo conhecedor  de histó-
ria da arte, que fazia de tudo para re-
passar o seu conhecimento acumulado 
para os que conviviam com ele.Tinha 
prazer em trabalhar e ensinar.Formou 
dezenas de profissionais.Sabia desco-
brir talentos e incentivava o crescimen-
to intelectual das pessoas.   

Paulo Ramos Machado.
Fonte: Acervo da Sra. Regina Stela Barcelos Machado.
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co-Fundador da Escola Municipal de Música, 
SP, do qual foi diretor durante a administra-
ção de Faria Lima. co-autor dos projetos de 
instituição no sistema de ensino do Estado 
de São Paulo, dos cursos Técnico de Dese-
nho de Comunicação, de Música e de Admi-
nistração de Empresas, todos em grau médio 
e atualmente em funcionamento. Escreveu e 
produziu vários programas de arte na TV Cul-
tura.

Em Paris trabalhou durante um ano na Rádio 
Difusão Francesa, traduzindo e narrando pro-
gramas culturais para o Brasil.  

Ex-Conselheiro do Conselho Estadual de 
Educação na Câmara do Ensino Médio. 

Ex-Chefe de Gabinete da Secretaria de 
Turismo Municipal, durante a administração 
Figueiredo Ferraz.    

Ex-Professor Auxiliar de Ensino de História da 

Arte na Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo (ECA).

Em1997 foi admitido como membro da ABCA 

– Associação Brasileira de Críticos de Arte.

Em 1992, a partir de fevereiro, exerceu ativi-

dades docentes nas Faculdades Santa Mar-

celina, Marcelo Tupinambá e Carlos Gomes. 

      

Realizou uma série de audiovisuais didáticos 

abordando vários períodos da História da 

Arte, como Pré-História, Grécia, Idade Mé-

dia, Renascimento, Barroco, Impressionis-

mo, etc.   

O Iadê foi uma escola fundada em 1959 pelo 
italiano, cenógrafo e professor de história da 
arte Italo Bianchi e pelo professor e decorador 
Álvaro Landerset Simões, de nacionalidade 
portuguesa.     
     
Vindos da Europa, Italo Bianchi e Álvaro 
Landerset Simões tinham visão do que 
poderia ser o futuro do desenho industrial 
em São Paulo, cidade que consideravam 
de grande potencial industrial e onde 
não existia nenhuma escola de nível 
médio ou de nível superior na área. E, 
pior, pouco se discutia sobre o assunto.
Italo Bianchi, um estrangeiro como tantos 
outros que aqui chegaram e contribuíram no 
âmbito da cenografi a, publicidade, decoração, 
e também como um dos pioneiros do assim 
denominado na época desenho industrial. 
Seu objetivo inicial era atuar em Recife. No 
entanto, em 1949, acabou permanecendo em 
São Paulo devido aos contatos estabelecidos 
junto à Companhia Cinematográfi ca Vera 
Cruz. Foi exercer a função de cenógrafo 
nesta empresa de maior importância do setor 
no Brasil naquele período. Além de atuar 
como cenógrafo, decorador, foi publicitário 
e secretário do Suplemento Literário do 
jornal O Estado de São Paulo, referência da 
intelectualidade paulistana. Após os dez anos 
de atuação no cenário artístico, tomou uma 
nova direção fundando o Iadê com a intenção 

de fi rmar o decorador como um profi ssional 
respeitado e capaz de desenvolver projetos 
no âmbito dos espaços interiores.1 

Álvaro Landerset Simões, do Iadê, veio 
de Portugal e aqui atuou no campo da 
decoração. Foi, nos anos 1950 e 1960, 
responsável técnico pelo interior das 
agências bancárias do Banco Brasileiro de 
Descontos (Bradesco).  

A narrativa a seguir é baseada na conver-
sa que aconteceu na residência do profes-
sor Paulo Ramos Machado, realizada na 
manhã do dia 30 de março de 2005 pela 
ex-aluna do Iadê Leonora Fink Segreto. 
Podemos considerar que Paulo Ramos Ma-
chado também foi um dos fundadores da 
escola, onde atuou como secretário e pro-
fessor, além de contribuir muito para man-
ter a qualidade da instituição em todos os 
aspectos.     

Sua atividade no instituto teve início no fi -
nal de 1959, atendendo ao chamado dos 
professores Italo Bianchi e Álvaro Landerset 
Simões. A função dele seria a de secretariar a 
instituição no edifício da Rua Martinho Prado, 
191, que havia sido alugado para a instala-
ção da escola. No ano de 1964, o professor
 Paulo Ramos Machado substitui o professor 
Italo Bianchi e começa a ministrar aulas de 
história da arte, além de dar continuidade a 
sua atuação como secretário do Iadê.

Permaneceu ministrando aulas até o ano de 
1971, quando assumiu o cargo de direção na
Secretaria de Turismo da Prefeitura do Mu-
nicípio de São Paulo, no governo do enge-
nheiro José Carlos de Figueiredo Ferraz, lá 
permanecendo até o ano de 1973. Com sua 

saída, a secretaria daescola foi assumida 
pela ex-aluna e sócia Maria Isabel de Souza 
Franco.      

Cabe aqui uma observação técnica sobre 
a localização do Iadê. Não foi por acaso 
que teve sua sede localizada na Rua Marti-
nho Prado, 191, mas sim por ser uma trans-
versal próxima da Rua Augusta e da Rua 
Martins Fontes, que eram, naquela oca-
sião, o centro da elite e da decoração da 
metrópole que mais crescia no mundo. 

Na visão de Maria Isabel de Souza Franco, 
até então em São Paulo surgiam, em alguns 
espaços públicos e privados, cursos de cur-
ta duração, criados para dar aos alunos al-
gumas noções de estilos históricos e rudi-
mentos técnicos de decoração, geralmente 
baseados em conceitos que permeavam o 
século 19 e princípios clássicos do início do 
século 20.  

A proposta do Iadê era diversa, e foi por 
isso que Maria Isabel de Souza Franco lá 
ingressou em 1961, quando o curso pas-
sou de dois para três anos de duração 
dentro de uma bem articulada estrutura 
de ensino, no entender dela. Italo Bianchi 
sentia que muita gente ainda não enten-
dia a decoração como a organização do 
espaço, como arquitetura de interiores. 
Ele pensou em uma escola que desse ao 
aluno não apenas uma formação técni-
ca, mas também um embasamento cultu-
ral. Criou o curso nos moldes do que foi a 
Bauhaus, e o sucesso foi imediato.2 

A escola pretendia criar novos paradigmas 
na sociedade, ao integrar o estudo do de-
senho industrial (design), da arquitetura e 

1 Material impresso do acervo particular de Maria Isabel de Souza Franco.

A criação
 do Iadê 

3
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2 Depoimento concedido por Maria Isabel de Souza Franco ao autor, em 2016, em encontro que durou aproximadamente duas horas.

3.1 A identidade  
visual do Iadê

A criação da identidade visual do instituto 
foi responsabilidade de Italo Bianchi, tendo 
como colaborador o professor Álvaro Lander-
set Simões, e ocorreu no final de 1958, pouco 
antes do início das atividades letivas. Com 
base em documentos do acervo particular 
de Maria Isabel de Souza Franco, constata-
mos que essa identidade não sofreu, ao lon-
go de toda a existência de 28 anos do Iadê, 
nenhuma reformulação ou rejuvenescimento 
na estrutura gráfica, como também nas cores 
institucionais (preto e laranja). Em entrevista 
concedida por Maria Isabel de Souza Franco, 
fica evidente que Italo Bianchi, ao desenvol-
ver a identidade do instituto, conceituava seu
projeto dentro das leis enunciadas pelo ar-
quiteto Max Bill, que estudou na Bauhaus e 
era expoente da arte concreta, que pressu-
punham “o alinhamento, o ritmo, a regulari-
dade e a lógica interna  de desenvolvimento 

e construção”. Esses conceitos projetuais fo-

ram princípios que Italo Bianchi disseminava 

em suas aulas de história da arte, tendo como 

referência a pedagogia da Bauhaus:

das artes à indústria e ao mercado. O Iadê 
foi uma instituição de vanguarda no Brasil, 
e essa vanguarda artística e cultural não 
estava em consonância na visão do go-
verno militar. Personalidades dos campos 
da arte e da arquitetura, entre elas Sérgio 
Ferro e muitos outros atuantes professo-
res do instituto, foram obrigados a sair 
do país para garantir sua sobrevivência. 
  
Paralelamente, nesse período conturbado 
da nossa história que foi a década de 1960 o 
Iadê sofreu mudanças e muitos objetivos aca-
baram não se concretizando. Entre eles esta-
va a intenção dos seus fundadores de criar 
um curso de nível superior denominado ar-
quitetura de interiores. No entanto, o Minis-
tério da Educação e Cultura não o aprovou, 
por considerar que seria um curso de nível 
superior conflitante com os cursos de arqui-
tetura. Essa não aprovação foi um dos fatores 
da posterior criação do Colégio Técnico de 
Comunicação e do Curso Técnico de Admi-
nistração de Empresas no ano de 1969 e da 
continuidade do Curso Livre de Decoração. 

Antes da mudança para o novo endere-
ço, na Avenida Paulista, 2.644, no ano de 
1965 ocorreu a saída da sociedade inicial 
do professor e decorador Álvaro Lander-
set Simões. Nessa ocasião, o professor Italo 
Bianchi dividiu em cotas a parte referente a 
Álvaro Landerset Simões entre Emilio Fer-
nandez Cano, Michiro Motoda e Maria Isa-
bel de Souza Franco, que passaram, assim, 
de ex-alunos e professores a integrantes 
da sociedade que administraria o Iadê. 
       
A trajetória de fundador e professor do Iadê 
de Italo Bianchi vai de 1959 a 1967, quando, 

no dia 5 de dezembro de 1967, ele se muda 
para o Recife, em Pernambuco, onde abriu 
uma agência de publicidade e propaganda. 
Foi uma das empresas pioneiras no setor e 
se consagrou como uma das agências mais 
criativas do nordeste brasileiro.

Identidade Visual pela simbologia e lettering.  
Fonte: Acervo de Auresnede Pires Stephan.

A identidade é constituída pela simbolo-
gia da mão acompanhada do lettering Iadê 
a seu lado direito. O conceito estabeleci-
do simbolicamente foi o da geometrização 
da “mão espalmada do desenhista”, com 
características sintéticas de um pictogra-
ma, trazendo a mão inserida dentro de um 
retângulo definido por linhas espessas. 
A palma da mão estilizada é configura-
da por um pentágono regular. Aqui po-
demos fundamentar a semântica do 
conceito simbólico da mão com base 
em Ronnenberg (2012, p. 380):  
       

Como primeiros instrumentos de criativida-

de, as mãos do Homo faber imitam a mítica 

transformação da matéria num ser distinto 

por divindades que gravam, esculpem, te-

cem e forjam a criação. As mãos significam o 

alcance soberano da criação do mundo cons-

ciente; elas personificam a eficácia, diligên-

cia, adaptação, invenção, autoexpressão e a 

posse de uma vontade para fins construtivos 

e destrutivos.      
      
O nome utiliza letras desenhadas, tendo 
a família tipográfica Futura, ou outras fon-
tes geométricas como inspiração, em caixa  

baixa. Apesar da semelhança, observamos di-
ferenças entre elas e as letras da fonte Futura, 
como a proporção do pingo do “ï” e o final 
do “e”. Aqui, na utilização desse tipo de fon-
te, podemos observar um dos princípios con-
ceituais de Herbert Bayer, gráfico, tipógrafo 
e professor da Bauhaus, que desenvolveu o 
princípio de um alfabeto de legibilidade uni-

versal. No seu entender, “tal como máquina, 

arquitetura e cinema moderno, o alfabeto 

deve também ser uma expressão dos nossos 

tempos”. Bayer, ao criar o alfabeto experi-

Mão espalmada.
Fonte: Acervo de Auresnede Pires Stephan.
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3.2 Cronologia dos cursos
 e das sedes do Iadê

Conforme informações da aluna, profes-
sora e posteriormente diretora do Iadê 
Maria Isabel de Souza Franco, vamos aqui 
apresentar um quadro da trajetória dos 
cursos ministrados pela escola, suas de-
nominações, localizações e o período 
em que foram oferecidos.    

• Curso de Decoração  
Duração de dois anos (de 1959 a 1964) 
Sede na Rua Martinho Prado, 191 
(primeira sede)  

• Curso de Decoração (Arquitetura 
de Interiores)     
Duração de três anos (de 1965 a 1968) 
Sede na Av. Paulista, 2.644, do 9º ao 12º 
andar (segunda sede)  

mental Sturm Blond, pensou poder superar 
os limites definidos pelo vaivém das modas. 
Para tanto, subordinou seu desenho de letra 
a leis supostamente “atemporais” e “objeti-
vas”. A fonte tipográfica, que se caracterizava 
pela clareza, com evidente construção geo-
métrica, aliava os conceitos de sobriedade, 
neutralidade, equilíbrio e alta legibilidade. 
Considerações sintáticas e semânticas se-
melhantes justificaram o uso de letras sem 
serifas geométricas por Italo Bianchi para a 
concepção do logotipo do instituto.  

• Curso Colegial Técnico de Desenho de 
Comunicação     
Duração de três anos (de 1969 a 1987)  

• Curso oficial equivalente ao 2º grau  
Sede na Av. Paulista, posterior-
mente na  Av. Rebouças 1615,  e  fi-
nalmente na Rua Alves Guimarães 
1364, em atividade até o ano de 
1987      

• Curso de Livre de Decoração   
Duração de um ano (de 1970 a1987)  
Foi reeditado com base no antigo cur-
so de três anos     

• Curso de Administração de   
Empresas      
Duração de três anos (de 1971 a 1978)  
Curso oficial equivalente ao 2º grau 
Sede na Av. Paulista, 2.644, 12º andar 
      
• Cursos LIvres  
(de 1959 a 1987)    
 

A intenção original dos fundadores era, des-
de o início, que o nome do Curso de De-
coração fosse Arquitetura de Interiores; no 
entanto, para efeito de publicidade, a iden-
tificação como Curso de Decoração era mais 
adequada para o grande público. Por outro 
lado, sempre existiu um questionamento por 
parte das escolas de nível superior de arqui-
tetura e seus órgãos de classe sobre a efeti-
va necessidade de uma formação acadêmica 
específica de decoração específica, uma vez 
que os cursos de arquitetura já contempla-
vam essas atribuições, e o embate ocorria 
também no que diz respeito às atribuições 
do profissional formado pelo Iadê.   

  3.3 Conceitos e fundamentos 
dos cursos no Iadê

Fora da grade habitual obrigatória, os alunos 
tinham a chance de conhecer profissionais do
cinema e do teatro, entre tantas expressões 
artísticas. Por exemplo, Haron Cohen, arqu 
teto e urbanista, ministrou aulas de história 
em quadrinhos mostrando a vocação avan-
çada da escola. Editou uma das publicações 
pioneiras na academia sobre comics, até en-
tão marginalizadas.
 
A interação com a prática não se restringia ao 
espaço da escola. Todo o mercado de deco 
Fora da grade habitual obrigatória, os alunos 
tinham a chance de conhecer profissionais do
cinema e do teatro, entre tantas expressões 
artísticas. Por exemplo, Haron Cohen, arqu 
teto e urbanista, ministrou aulas de história 
em quadrinhos mostrando a vocação avan-
çada da escola. Editou uma das publicações 
pioneiras na academia sobre comics, até en-
tão marginalizadas.     

A interação com a prática não se restringia ao 
espaço da escola. Todo o mercado de deco-
ração, que se expandiu na década de 1950, 
era visitado pelos alunos, que se deslocavam 
da escola para as lojas e ateliês. Professores e 
alunos tinham acesso a espaços como Dona-
telli e Formatex, a fim de participar de aulas so-
bre tecidos de maneira bem mais concreta do 
que numa sala de aula. Já os showrooms que 
despontavam nos anos de 1950 e 1960 – Oca, 
Hobjeto, Mobília Contemporânea, L’Atelier e 
Branco & Preto – eram o destino de muitos 

dos profissionais ao fazerem seus projetos.  
O mercado começava a abrir novas frentes e 
a criar uma dinâmica própria, com escolas, lo-
jas, profissionais e clientes que se conheciam 
e sabiam onde poderiam encontrar o que 
precisavam. O Iadê, nesse período, além da 
preocupação com o estudante e sua forma-
ção, contava com o estúdio profissional, uma 
inovação que foi um componente de extrema 
importância para estabelecer alguns dos crité-
rios para a profissão de designer de interiores 
em São Paulo. Em paralelo a isso, o Iadê esta-
beleceu sociedade com uma excelente mar-
cenaria da época, a Pentágono, comandada 
por Pablo Brioñes, perito na produção move-
leira. Com isso, os móveis desenhados pela 
escola não ficavam só no papel, mas tinham 
um lugar para ser executados. Cabe aqui res-
saltar que todo o mobiliário instalado na se-
gunda sede foi desenvolvido por Italo Bian-
chi e sua equipe, inclusive a cadeira Iadê, que 
se tornou um símbolo da escola.   
 
O Iadê foi concebido como um espaço de 
formação de profissionais que viessem a es-
tabelecer novos conceitos, direcionados ao 
universo da “arquitetura de interiores”. Essa 
nomenclatura, “arquitetura”, questionada 
pelos arquitetos formados pelas instituições 
superiores, era uma forma de diferenciar a 
palavra “decoração”, desgastada por ser uti-
lizada por pessoas sem o devido preparo téc-
nico. Para o Iadê, no conceito de “arquitetura 
de interiores” estariam todos os projetos de 
criação de ambientes definidos pela arquite-
tura como espaços de vivência e convivência 
humana, onde os móveis e os objetos, base-
ados em estudos criteriosos, estabeleceriam 
as interfaces entre a arquitetura e o homem. 
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O projeto de arquitetura de interiores para o 
Iadê, desde sua implantação em 1959, conside-
rava o desenvolvimento de produtos (móveis 
e objetos), o ambiente e a identidade visual 
como um projeto sistêmico integrado, utili-
zando conceitos de racionalização e os prin-
cípios da ergonomia.     
 
Em sua estrutura curricular, podemos ob-
servar as disciplinas de história da arte, in-
trodução à arquitetura e estudos dos es-
tilos existentes, não como princípios a 
ser copiados, mas para uma ampliação 
do repertório e uma visão cultural dos vá-
rios movimentos artísticos e arquitetôni-
cos.       
Aqui vamos transcrever o texto do folheto, 
editado em 1968, que define os objetivos do 
Curso de Decoração:

Objetivamos: Localização no tempo e 
no espaço dos fenômenos estilísticos, 
que fornecem os fatores críticos para a 
compreensão de nossa época. 

Aulas teóricas – projeções e análises 
de obras – que cultivam a capacidade 
de julgamento estético e estimulam as 
faculdades criadoras. 

Aulas práticas – que proporcionam as 
habilidades próprias do métier e possi-
bilitam experiências de criação.  

Aulas técnicas – que oferecem os ele-
mentos concretos da realização profis-
sional.

Considerando o caráter pioneiro e van-
guardista da Bauhaus, que definiu novos  
paradigmas no ensino da arte, do design e 

da arquitetura, é possível afirmar que o Iadê, 
sob a orientação de Italo Bianchi e dentro 
dos limites da nossa cultura, buscou base-
ar-se, de forma intuitiva, nessa escola alemã 
tão admirada por seu idealizador, o que se 
revela, entre outras coisas, pelo formato de 
aulas teóricas, práticas e técnicas. Outra forte 
influência da Bauhaus foi que o Iadê procu-
rou estabelecer uma integração entre a insti-
tuição de ensino, a indústria e o mercado. Um 
exemplo disso foi o projeto de decoração da 
sede da Fundação Getulio Vargas, em São 
Paulo, inaugurada em 1966.   

3.4 Pré‑requisitos para ingressar 
no Curso de Decoração e nos 

cursos independentes

• Curso de Decoração
Matrícula:  Diploma do ginasial 
ou equivalente Não são admitidos alu-
nos ouvintes.     
   

   Documentos:
• 1º ano: diploma, documento de 

identidade, atestado médico e 
três fotografias 3x4;

• 2º e 3º anos: duas fotografias 3x4. 

• Cursos independentes
Matrícula: Alunos regulares: diploma, 

documento de identidade, atestado  

médico e três fotografias 3x4.  

Alunos ouvintes: documento de identi-
dade e duas fotografias 3x4.

Ainda havia a seguinte informação: “Os do-
cumentos necessários para a matrícula não 
serão devolvidos, devendo ter firma reconhe-
cida ou serem autenticados (fotocópias)”.  

3.5 Objetivos, conceitos  
e diretrizes do Curso  

de Decoração

Os dados a seguir foram extraídos do folheto 
do Iadê de 1965, portanto quando a institui-
ção já completava seis anos de existência, e 
informava aos candidatos sua filosofia e es-
trutura curricular:

 
Nós, o Iadê, crescemos navegando 
contra a corrente. Temos, preservamos 
uma estrutura dinâmica. Corresponde-
mos a uma mentalidade, não a uma 
fórmula. Nossas perspectivas não são 
pretensiosas: São ambiciosas, busca-
moshorizontes que estão sempre mais 
adiante. Sabemos que se pode mais, 
pode-se melhor: ambição de humil-
dade. Em janeiro de 1965 vamos nos 
mudar para uma nova sede. Instala-
ções ampliadas, melhores condições 
de trabalho, mais colaboradores: soma 
de experiências. Gostamos de ser Iadê. 
Gostamos de ação, da disciplina, ama-

mos igualmente o estro e a lógica. Ali-
mentamos o entusiasmo, respeitamos 
a sabedoria. Acreditamos na harmonia 
dos contrastes. O Iadê é jovem e pre-
tende se manter jovem pela renovação, 
pela estrutura dinâmica. Gostamos de 
ensinar e de aprender. Estamos sempre 
começando de novo. Queremos ter a 
agilidade, o vigor, o perfil nítido, as es-
camas limpas dos peixes que navegam 
rio acima. Muitas centenas de alunos 
já nos acompanharam, outras cente-
nas seguem conosco. Gostamos, eles e 
nós, de ser Iadê.

                       São Paulo, novembro de 1964 
 
Interessante observarmos a forma pela qual 
o texto descreve de forma ágil e abrangente 
o perfil da escola e deixa transparecer a per-
sonalidade de seu idealizador, Italo Bianchi. 
Dificilmente encontraríamos, naquele perío-
do, instituições escolares com um discurso 
vigoroso e até de um certo ufanismo, exata-
mente no início de um período complexo na 
política nacional, com o governo militar no 
poder. Observamos também que esse texto 
demonstra a capacidade de criação de Italo 
Bianchi como a de um comunicador no âmbi-
to da publicidade – e que ele se efetiva poste-
riormente como empreendedor no Nordeste 
brasileiro, quando implanta sua agência de 
publicidade no Recife e se transforma numa 
referência no setor.

Após a introdução do folheto, onde são defi-
nidas as qualidades da instituição e é caracte-

rizado o momento de crescimento e mudan-

ça, vamos observar que o texto estabelece 
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Ilustrações do projeto de interiores da FGV Fundação Getúlio Vargas.
Fonte: Acervo de Maria Isabel de Souza Franco
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so dados reais e polêmicos da atualização. 
Aqui, mais uma vez podemos supor que cer-
tos princípios e diretrizes têm como raízes a 
Bauhaus, da qual o idealizador do curso era 
um fiel seguidor.
No Curso de Decoração com duração de três 
anos, a estrutura curricular era composta da 
seguinte forma:

• 1º ano – Decoração, Desenho e 
História da Arte;    

• 2º ano – Decoração, Desenho, 
História da Arte e Introdução à 
Arquitetura;    

• 3º ano – Decoração e Comple-
mentos Culturais.   

O Curso de Decoração de dois anos restrin-
gia-se à formação acadêmica básica. Poste-
riormente, ele passou a ter a duração de três 
anos, possibilitando o aprofundamento e a 
preparação maior no âmbito profissional.

ceitos de uma proposta que defina parâme-
tros técnicos e culturais na formação deles, 
que estabeleça umnovo paradigma proje-
tual, atento ao século 20. Acreditamos que 
os conceitos foram de extrema importância 
para a área, o que resultou na formação de 
excelentes profissionais. No entanto, devido 
ao corporativismo dos cursos superiores de 
arquitetura naquele período, o Iadê não con-
seguiu aprovar sua proposta no Ministério da 
Educação e Cultura. Afora a Escola de Belas
Artes do Rio de Janeiro, que mantinha um 
Curso de Artes Decorativas, a primeira fa-
culdade implantar um Curso de Design de 
Interiores em São Paulo foi o Centro Belas 
Artes de São Paulo, na década de 1980. Dan-
do continuidade ao folheto, após os esclare-
cimentos iniciais, vamos agora aos objetivos 
do curso.

Objetivamos: 
Localização no tempo e no espaço dos fenô-
menos estilísticos, que fornecem os fatores 
críticos para a compreensão da nossa época.

• Aulas teóricas – projeções e análise 
de obras – que cultivam a capacidade 
de julgamento estético e estimulam 
as faculdades criadoras.   

• Aulas práticas – que proporcionam as 
habilidades próprias do métier e possi-
bilitam as experiências de criação.  

• Aulas técnicas – que oferecem os ele-
mentos concretos da realização profis-
sional.

O estúdio anexo, atuante, ministra ao cur-

uma reflexão sobre o que seria o Curso de 
Decoração ou a forma pela qual a instituição 
pretendia explicar ao candidato os funda-
mentos da formação do decorador ou, mais 
especificamente, do arquiteto de interiores:
Um mal-entendido se estabeleceu na inter-
pretação do termo decoração, contrapondo 
duas concepções: a tradicional (fantasia-or-
namento) e a contemporânea (organicida-
de-função). Tradicionalmente decorar era 
enfeitar, enriquecer. Para isto eram chama-
das pessoas de bom gosto ou eruditos em 
estilos. Ainda se recorria a profissionais como 
decoradores-tapeceiros,decoradores-marce-
neiros. Neste esquema decorar era só luxo, 
soma de elementos acessórios e supérfluos 
em nome de uma discutível beleza. Hoje, de-
finida uma cultura do século XX, torna-se ana-
crônica esta atividade de caráter superficial e 
muitas vezes amadorístico. Como resposta à 
consciência de exigências novas, a decora-
ção atinge outra dimensão: torna-se arqui-
tetura de interiores. Organização do espaço 
interno, procurando dar continuidade ao ca-
ráter da arquitetura atual. Demarcada como 
uma especialização técnica-estética, graças 
à sua independência, ganha profundidade e 
capacidade para resolver a parcela de neces-
sidades humanas que lhe corresponde: inte-
gração do homem em seu ambiente. A de-
coração contemporânea pretende mais que
harmonia formal, procura formas próprias 
para uma condição de vida harmônica. Base 
cultural, educação estética, formação técnica, 
cunho profissional fundamentam o programa 
do curso de decoração do Iadê.

Observamos aqui a preocupação do Instituto 
no sentido de fornecer aos estudantes con-

3.6 Estrutura  curricular  
do Curso de Decoração 

 e seus programas

Decoração I  

Composição 

• Teoria:  generalidades, espaço  com-

positivo, esquemas,  propriedades,  

proporção, módulos, valor gráfico e to-

nal,  dominantes, valores psicológicos.  

 

• Prática: exercícios de composição pla-

na.

 

O curso estabelecia um formato sistematiza-

do de ensino, possibilitando assim a formação 

de um profissional com forte embasamen-

to teórico aplicado à prática e aos funda-

mentos da sintaxe visual.    

 

Cor   

• Teoria: aspectos físicos, absorção e 

reflexos, luz e sombra, círculo fun-

damental, propriedades, harmoni-

zação, esquemas, valores psicológi-

cos, a cor na decoração.   

 

• Prática: exercícios de harmonização 

em abstrato e sua aplicação.  

     

A conceituação da cor pressupõe o enten-

dimento do fenômeno da luz e suas conse-

quentes aplicações no âmbito da decoração. 

     

Materiais 

• Teoria:  generalidades, propriedades 

físicas, estéticas e funcionais, classifi-

cação e apresentação, tratamentos e 

acabamentos, madeiras, metais, cerâ-

micas, vidros, pedras, tecidos, couros 

e sintéticos.     

   

• Prática: reconhecimento dos mate-

riais.
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Desde os primeiros anos já existia a pre-

ocupação da aproximação com as atri-

buições do futuro profissional.  

Decoração II  

Princípios de decoração  

• Teoria: conceituação contemporânea, 

espaço arquitetônico, organicidade e 

função, prerrogativas e medidas fun-

cionais, mobiliário, iluminação, rela-

ção, fatores técnicos, tecnológicos, 

estéticos e funcionais, formação de 

ambientes, técnica de planejamento. 

      

• Prática: exercícios de composição no 

espaço, projetos de elementos arqui-

tetônicos, peças de mobiliário, acessó-

rios, distribuição de ambientes.

 

Neste percurso, notamos que o Curso de De-

coração pressupunha um profissional que es-

tabelecesse uma forte interface com os con-

ceitos de forma e função entre o ambiente e 

o mobiliário aliado ao espaço como unidade 

compositiva.      

 

Decoração III  
Orientação teórico-prática  

• Teoria: Expressão gráfica, croquis, es-

quema de cores, guache e colagem, 

artesanato e indústria: tapetes e tape-

çaria, vidros e cristais, cerâmicas e por-

celanas, ligações e encaixes, ferragens, 

mesas, portas e gavetas, cadeiras, ca-

mas, sofás-camas, estantes, armários, 

estofados, copas- cozinhas, banheiros, 

Impresso do Curso de Decoração Iadê.
Fonte: Acervo de Maria Isabel de Souza Franco.
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revestimentos, pisos, distribuição e cir-

culação, móveis versáteis, móveis em 

série, decoração publicitária, perso-

nalidade e relações humanas, aspec-

tos econômicos e sociais, trabalho de  

equipe e ética profissional.  

• Trabalhos: exercícios de compo-

sição no espaço, projetos de ele-

mentos arquitetônicos, peças de 

mobiliário, acessórios, distribuição 

de ambientes.

 

Podemos observar a proximidade da metodo-

logia empregada no Curso de Decoração com 

a formatação dos cursos superiores de arqui-

tetura e desenho industrial daquele período. 

 

Desenho I  

• Desenho à mão livre: domínio 

do traço, proporção, geome-

tria plana: elemento geométri-

cos, ângulos, circunferências, po-

lígonos, concordância.  

• Geometria do espaço: determina-

ção do plano, relações entre plano 

e reta, relações entre planos, po-

liedros (prismas, cubo e pirâmide), 

superfícies e sólidos de revolução, 

curvas cônicas (elipse, parábola e 

hipérbole), geometria descritiva, 

noções fundamentais: projeção or-

togonal (do ponto, da reta, de figu-

ras planas e sólidos), iniciação ao 

desenho técnico.

• Perspectiva, Escalas: Representa-

ção de peças simples do mobiliário.

Desenho II  

• Perspectiva frontal, projeção or-

togonal e perspectiva de curvas, 

perspectiva de planos inclinados e 

escadas, projeção ortogonal e pers-

pectiva de móveis com modelo real, 

perspectivas de ambientes, con-

venções arquitetônicas, representa-

ção em corte de móveis, detalhes. 

• Perspectiva intuitiva, proporção, 

grafismo, técnica do guache. 

   

As sequências de desenho mesclavam a ex-

pressão gráfica individual com o rigor e o 

conhecimento da geometria, da precisão 

técnica da representação aplicada aos pro-

cessos deprodução em pequena, média e 

grande escala industrial.   

       

 

História da Arte 
Informação histórica, indagação dos 

fenômenos culturais determinantes, 

análise crítica, exposição dos proces-

sos técnicos (projeção e comparação 

sistemática de obras) dos seguintes pe-

ríodos: pré-história (pintura da região 

franco-cantábrica e do levante espa-

nhol – monumentos neolíticos), Egito 

(arquitetura, pintura e escultura dos três 

impérios e da baixa época), Mesopotâ-

mia e Pérsia Aquemênida (arquitetura e 

escultura), Grécia (de Creta ao Helenis-

mo: arquitetura, escultura e cerâmica, 

povos itálicos, manifestações pré-histó-

ricas, Arte Etrusca), Roma (arquitetura, 

escultura e pintura da república e do 

império), Arte Bizantina (arquitetura, 

mosaico, ícones e iluminuras), Arte Islâ-

mica (arquitetura), Arte Celta Irlandesa 

(joias e iluminuras), Arte Carolíngia e 

Românica (escola comacina – arquitetu-

ra e escultura), Arte Gótica (arquitetura, 

escultura, vitrais e iluminuras), Introdu-

ção ao Renascimento e ao Barroco (pin-

tura, escultura e arquitetura).   

 

Introdução à Arte Moderna 
Aspectos conceituais e polêmicos: o 

problema da função da Arte, a pintura 

revolucionária e a tradição acadêmica, 

os valores pictóricos, aspectos de forma 

e conteúdo, crítica de Arte e História. 

Abordagem histórico-crítica: revolução 

francesa (neoclassicismo), romantismo, 

realismo, Escola de Barbizon, naturalis-

mo, impressionismo, neoimpressionis-

mo, simbolismo, os Nabis, fauvismo, pri-

mitivos e primitivismo, expressionismo, 

cubismo, futurismo, abstração, pintura 

metafísica italiana, dadaísmo, surrealis-

mo, tendências contemporâneas.  

Localização, dados biográficos e análi-

se de obras: Goya, Turner, Ingres, De-

lacroix,Millet, Courbet, Corot, Manet, 

Monet, Degas, Renoir, Cézanne, Gau-

guin, Van Gogh,

Lautrec, Matisse, Rousseau, Nolde, 

Rouault, Picasso, Braque, Juan Griz, 

Léger, Delaunay, Lothe, Duchamp, Mo-

digliani, Utrillo, Kandinsky, Klee, Mon-

drian, De Chirico, Dalí, Miró, Chagall, 

pintores da geração contemporânea. 

 

Introdução à Arquitetura 
Iniciação à compreensão da forma ar-

quitetônica (Arquitetura na acepção 

ampla dotermo: do edifício ao utensí-

lio) por meio da abordagem histórica e 

da análisefenomenológica. Estudo da 

evolução das formas do ponto de vista 

cultural, estrutural, sensível e utilitário. 

 

Divisão das formas, evolução das for-

mas naturais, introdução às formas ar-

tificiais, noções de Antropologia, pré-

-história, Egito, Mesopotâmia, Grécia, 

Roma, Bizâncio,

Romântico, Gótico, Renascimento, Bar-

roco, Conceito de Estilo, Evolução do 

mobiliário – Luís XIII, Luís XIV, Luís XV 

e Luís XVI, Revolução Francesa, Estilos 

Ingleses, Barroco Português, Mobiliário 

brasileiro, Introdução ao movimento 

moderno, Revolução Industrial, Roman-

tismo, Processo de Criação, Materiais 

de Construção, Função, arts and crafts, 

Art Nouveau, Mackintosch, Freysinet, 

Perret e Gaudí, Loos, Behrens e Mu-

thesius, Richardson e Sullivan, Wright 

(organicidade), Mies van der Rhoe (es-

trutura-função), Le Corbusier (forma), 

Gropius e a Bauhaus (equipe, método 

e desenho).
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Pela formação cultural e intelectual de Italo 

Bianchi, podemos compreender sua preocu-

pação com o embasamento histórico ao nos 

depararmos com o volume de temas ante-

riormente expostos. Vale aqui destacar que o 

acervo de livros sobre os temas desenvolvidos 

e o acervo de slides eram incomparáveis em 

relação a outras instituições, quando os recur-

sos visuais ainda eram algo inovador em nosso 

país. Quando nos defrontamos com a estru-

tura curricular, constatamos uma carga horá-

ria semanal de 4 horas/aula tanto no primeiro 

como no segundo ano, em que a ênfase era 

a Introdução à Arquitetura. A fundamentação 

teórica passava a ser um instrumento indis-

pensável na concepção e no desenvolvimen-

to dos projetos de arquitetura de interiores. 

 

Complementos culturais 
Palestras de professores do Iadê e profes-

sores convidados sobre os temas: urbanis-

mo, arquitetura, desenho industrial, artes 

gráficas, sociologia, estética, crítica de 

arte, cinema, teatro, cenografia, música, 

literatura, poesia, assuntos de atualidade. 

A preocupação do instituto em extrapolar 

o modelo da tradicional academia fez com 

que surgissem os eventos extraclasse, e 

a intelectualidade daquela época fosse 

chamada a contribuir trazendo informa-

ções sobre o que ocorria na metrópole 

e, por que não? no mundo, já que ainda 

não havia os meios hoje conhecidos de 

comunicação. Essas atividades ocorriam 

em forma de palestras isoladas ou como 

complemento das disciplinas do curso.

1. Adriano Colangelo
2. Alvaro Landerset Simões
3. Elza Mauro
4. Emilio Fernandez Cano
5. Italo Bianchi
6. Julia Salomão
7. Marcio Colaferro
8. Mary Eliane Duarte Gold
9. Maria Albertina P. Alves
10. Maria Inêz Machado  
 
Maria Isabel de Souza Franco Maria Ligya 
Uchôa Cavalcanti Maria Luiza Brandalise Ma-
ria L. Gioia de Carvalho Margarida de Aze-
vedo Marisa Moraes Miriam Ayrosa Neide 
Margonari Nelson Achcar Nelson Cukierkorn 
Oswaldo Pongetti Paulo Ramos Machado Re-
nata Beretta  

3.8 Personalidades que  
atuaram nos Cursos Livres

Anatol Rosenfeld na disciplina de Estética e 
Teatro, Carlos Henrique Heck ministrando 
aulas sobre História da Arte, Carolina An-
drade Bianchi em Introdução à Arte Moder-
na e Jean-Claude Bernardet na disciplina de 
Cinema.   

3.7 Professores integrantes, por 
ordem alfabética, do quadro 

oficial do Curso de Decoração

Estúdio Iadê Emílio Fernandez Cano e Maria Isabel de Souza Franco.
Fonte: Acervo de Maria Isabel de Souza Franco.
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Em sua primeira sede, o Curso de Decora-

ção, graças à visão profissionalizante de seu 

mentor Italo Bianchi, ganhou uma extensão 

para além de seus dois anos de duração, que 

recebeu o nome de Estúdio Profissional Iadê. 

O grande contingente de profissionais que 

ali atuou era de ex- alunos do Curso de De-

coração. Entre eles, Suemi Okano, Margarida 

Azevedo, Márcia Cunha, Elory Belluzzo Cor-

rêa e Silva, Eneida Belluzzo, Emilio Fernandez 

Cano, Maria Isabel de Souza Franco, entre 

outros. Contou também com profissionais 

da área, como Idéo Bava, pioneiro do setor. 

O conceito criado pelo Iadê influenciou inú-
meras outras escolas a criar suas empresas 
juniores, hoje uma prática em várias insti-
tuições acadêmicas. A criação do Estúdio 
Profissional foi uma inovação conceitual da 
escola, pois ele estabelecia a integração 
entre instituição, indústria e mercado, além 
do seu formato de atendimento ao clien-
te, que abrangia a concepção, a execução 
e o acompanhamento de projetos de inte-
riores, espaços expositivos, promocionais, 
mobiliário e embalagens, caso da Atkinson 
(que por sinal era já um dos clientes de Ita-

lo Bianchi). Cumpre aqui destacar que o 

perfil dos clientes era bastante diferenciado 

e compreendia personalidades como Rosa 

Millan (proprietária do edifício onde o Iadê 

teve sua sede, na Av. Paulista), Rachid Millan 

e empresas de pequeno e grande porte. 

3.9 Estúdio 
Profissional Iadê

Na sede da Rua Martinho Prado, 191, foi de-

senvolvido seu mais importante projeto: o 

espaço interior da sede da Fundação Getulio 

Vargas, na Av. Nove de Julho, inaugurado no 

primeiro semestre de 1966.

Consta no catálogo, em sua apresentação, o 

texto do diretor da FGV:

As páginas que se seguem darão a 

V.Sa. uma ideia sobre a nova e de-

cisiva etapa do desenvolvimento da 

Escola de Administração de Empre-

sas de São Paulo, da Fundação Ge-

tulio Vargas: trata-se das suas novas 

instalações que estarão disponíveis 

para ocupação, a partir do primeiro 

semestre de 1966.

O Estúdio Profissional do Iadê trabalhou 

durante todo o ano de 1965 no projeto. Fi-

zeram parte da equipe, liderada por Ita-

lo Bianchi, Maria Isabel de Souza Franco e 

Emilio Fernandez Cano, entre outros. Para 

aquele período, os conceitos ali implan-

tados apresentavam um diferencial que 

determinava sua modernidade e contem-

poraneidade em relação à arquitetura ins-

titucional de interiores. Vale ressaltar que 

o projeto envolveu também a definição de 

todo o mobiliário, que pretendia atender, 

da melhor maneira possível, alunos, profes-

sores e colaboradores. As técnicas de repre-

sentação gráfica eram artesanais, utilizando 

lápis, papel e nanquim.    

3.10 Reflexões em torno do 
Curso de Decoração do  

ex‑aluno, professor e 
coordenador Marcio Colaferro

O texto a seguir entrevista concedida a  
Leonora Fink por Marcio Colaferro, no dia 8 
de abril de 2005, em seu ateliê no bairro do 
Sumaré, em São Paulo.

Podemos considerar, pelas afirmações desse 
profissional que ele faz uma reflexão questio-
nadora em relação aos caminhos e descami-
nhos do Iadê, em sua trajetória educacional.
Marcio Colaferro ingressou no Iadê em 1966, 
como funcionário, onde fazia fotos e slides 
de obras de arte para as aulas de História 
da Arte. Simultaneamente estudava piano e 
cursava engenharia, e, no constante impasse 
de optar por uma profissão, desistiu da enge-
nharia e concentrou-se no estudo de piano, 
o que não era admitido pela família. Através 
da amizade com um primo de Maria Isabel 
de Souza Franco, conheceu o Iadê, onde foi  
atuar profissionalmente e se entusiasmou 
com a formação no âmbito das artes visu-
ais, pois até aquela data, 1965, não tivera a 
oportunidade de trabalhar nesse segmento. 
Conseguiu uma bolsa de estudos no Curso 
de Decoração, e pressentiu que seu lado  
artístico não era a música, mas sim o universo 
visual.    

Para ele, o Colégio Técnico de Comunicação 
Iadê teve um grande azar, porque quando se
transformou em curso médio profissionali-
zante era uma novidade, mas logo em segui-
da outros cursos em todo o país também se 

transformaram em profissionalizantes. Marcio 
acompanhou todas as etapas de mudança da 
escola, tanto físicas quanto conceituais. No 
entanto, considera que o Iadê “verdadeiro” 
sempre foi o do Curso de Decoração, sem si-
milar naquele período, e poderia ser avaliado 
como o melhor na formação de profissionais 
de decoração de interiores. No seu entender, 
o erro foi o Iadê não ter se transformado no 
curso de desenho industrial, como ocorreu 
naquele período dos anos 1960, em que o 
Rio de Janeiro implantou a Esdi – Escola Su-
perior de Desenho Industrial.

Ao discorrer sobre as personalidades do mun-
do criativo em São Paulo, enfatiza a presença 
corpo docente do Iadê dos seguintes profis-
sionais: Álvaro de Moya; Antonio Benetaz-
zo, um professor excepcional (“Eu vi ele ser 
assassinado na frente do Iadê pela ditadura. 
A polícia passou com o carro em cima, deu 
tiro... e todos viram!”); Carlos Fajardo, artista 
plástico; Carlos Henrique Heck; Cássia Maria 
Machado e Christa Brigitte Lukas, designers; 
Eneida Regina Belluzzo; Elory Belluzzo Correa 
e Silva; Fuad Jorge Cury; o arquiteto Geraldo 
Vespaziano Puntoni, professor da FAU-USP; 
Haron Cohen; Maria Isabel Franco de Souza; 
Jacob Aron Corch; Jorge de Souza Carvajal; 
José da Costa Chaves; Laonte Klawa; Luís 
Torres; Marcelo Nitsche; Maria Augusta Tam-
bellini; Maristela Jardim Gáudio; Mary Eliane 
Duart Gold; Odiléa Helena Setti Toscano, 
uma teórica do design, já falecida; Raymun-
do de Paschoal, também já falecido; Ricardo 
Ohtake, que foi secretário da Cultura e hoje 
dirige o Instituto Tomie Ohtake; Ruy Ohtake, 
arquiteto de projeção internacional; Rober-
to Lombardi; Sami Bussab; Samuel Szpiegel; 
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para dois anos sua duração. No entanto, ele 
percebeu que o ambiente estava conturba-
do e não tinha mais o “clima” das propostas 
cultivadas por Italo Bianchi, alicerçadas nos 
conceitos da Bauhaus. Assim, apesar de lhe 
terem oferecido participação na sociedade, 
ele não aceitou, devido a suas atividades pro-
fissionais no âmbito da arquitetura de interio-
res e na loja de produtos para decoração que 
havia criado. Para o Iadê, no entender de Co-
laferro, faltavam as oficinas práticas, que na 
visão de Italo Bianchi deveriam ser implanta-
das. As visitas à marcenaria Pentágono, liga-
da ao Iadê, eram uma forma de aproximação 
do estudante com a realidade produtiva, mas 
ainda preponderava o caráter teórico. Ape-
sar disso, ainda assim era melhor haver essa 
aproximação do que nenhuma.

Como ex-aluno, professor e coordenador 

apaixonado pela escola que lhe deu o em-

basamento profissional, Marcio Colaferro faz 

críticas aos cursos existentes em São Paulo.O 

fruto dessa procura incessante por novos ca-

minhos resultou na formação de um contin-

gente de profissionais atuantes até os nossos 

dias e que se recordam com frequência de 

uma instituição que provocava, questionava 

e apontava possíveis caminhos para a moder-

nidade, seja pelo seu conteúdo, seja pela sua 

forma de se apresentar. O Curso de Decora-

ção e seu Estúdio Profissional alcançaram sua 

plenitude, mas tiveram uma vida curta, de 

aproximadamente oito anos. Não podemos 

nos esquecer da fase inicial deles, em que 

se buscavam suas diretrizes e, quem sabe, 

da etapa final, onde predomina a melancolia 

pelo que “tinha sido” o Iadê.

Sandra Corrêa da Silva; Semi Amar; Sérgio 
Ferro, entre outros, que na maioria eram mui-
to jovens, ainda desconhecidos, mas que fo-
ram a baseda cultura nascente da arquitetura 
e do desenho industrial naquele período.

Prosseguindo no seu depoimento, Marcio 
Colaferro demonstra acreditar que o Cur-
so de Decoração, que efetivamente deu os 
primeiros passos para a concepção do “de-
senho industrial” – que para ele sempre foi 
“design” –, possibilitou sua formação, assim 
como das designers Cássia Klawa e Adria-
na Adam, que lá estudaram no período em 
que o curso tinha a duração de três anos. 
 
Marcio Colaferro deixou a coordenação no 
período da implantação do Curso Colegial, 
quando o antigo Curso de Decoração foi re-
duzido para um ano de duração, pois con-
siderava um erro o que a direção, do pro-
fessor Emilio, de Maria Izabel e de Michiro 
 
Motoda, estava definindo como conteúdo 
programático juntamente com os arquitetos 
que assumiram como professores. Para ele, 
a denominação desenho industrial nunca foi 
pertinente, e repetia constantemente que ele 
desenvolvia “design”, que pode ser arte, ou 
“design artístico”.A redução da carga horá-
ria do Curso de Decoração para um ano foi 
definida pelo professor José da Costa Cha-
ves. Isso, no entender de Marcio Colaferro, 
resultou em uma redução do conteúdo, bem 
como da conceituação da atividade profis-
sional. Quando José da Costa Chaves se de-
mitiu da escola, Colaferro assumiu a coorde-
nação do Curso de Decoração, no início dos 
anos 1970, e assim conseguiu redimensionar 

No seu entender, o Curso Colegial deixou 
uma grande contribuição para a formação de 
técnicos de comunicação, no entanto, ficou 
faltando para o Iadê dar o passo maior e im-
plantar a faculdade de design de objeto, da 
decoração e gráfica.

Ao final, vamos observar um certo tom de 
desabafo, de amargura e também de alegria 
pelo dever cumprido nas palavras de Marcio 
Colaferro:

Uma pena que não tivemos a oportu-

nidade de implantar os cursos de nível 

superior. Mas quando eles (professores 

Emilio Fernandez Cano e Maria Isabel) 

quiseram que eu assumisse a coorde-

nação do curso, tive muito trabalho 

durante o período de cinco ou seis 

anos, pois administrava uma equipe 

de quarenta professores. Eram realiza-

dos treinamentos no mês de janeiro, 

durante todos os dias, para definir as 

estratégias e o planejamento do curso. 

Apesar da complexidade de reunir pro-

fessores, no final os projetos integra-

dos ainda eram corrigidos nos quinze 

dias do mês de julho sem ganho extra, 

e recebíamos, sim, o salário de férias... 

assim o tempo passou e comecei a ficar 

cansado...

O que observamos neste capítulo é um mis-
to de inquietude, de procura de novos ca-
minhos, de busca por alternativas culturais 
advindas dos modelos europeus que esta-
beleciam os novos paradigmas da sociedade 
do século 20. A proposta do Iadê, capitane-

ada pela visão prospectiva de Italo Bianchi, 

foi marca e, ao mesmo tempo, proposta de 

mudança, calcada ainda no modelo aristocrá-

tico de entender os ambientes domésticos e 

comerciais.

Quanto ao Colégio Técnico de Comunicação, 

enfoque do próximo capítulo, ele precisa ser

estudado dentro de novos paradigmas. Os 

tempos já eram outros, a faixa etária com-

preendia a adolescência, vivíamos então uma 

mixagem do ensino de segundo grau com a 

formação técnica, que, como sabemos até os 

nossos dias, é um tema repleto de parado-

xos. O perfil do Curso de Decoração definia 

um profissional abrangente, mas que tinha 

parâmetros determinados, enquanto o Cur-

so Técnico de Comunicação era passível de 

ambiguidades, pois mesclava a possível ne-

cessidade de um profissional para escritórios 

e departamentos que estavam se instalando 

em nossa capital com as expectativas dos jo-

vens e de suas famílias, que almejavam o in-

gresso nas universidades em seus cursos de 

arquitetura, desenho industrial, publicidade,

jornalismo, entre outros.

Permanece o questionamento: caso o Iadê ti-

vesse, naquele período, o aval do Ministério 

da Educação e Cultura para abrir seus cursos 

de nível superior – pois, como observamos 

pela sua estrutura curricular e sua filosofia 

de trabalho, apresentava todos os requisitos 

para isso –, poderia ter sido o curso pionei-

ro de desenho industrial em São Paulo, pois 

conceito e material humano não lhe faltavam. 
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Fonte: Colagem e interpretação gráfica a partir de fotografias de Jairo Casoy, material gráfico promocional do curso, capa da 
publicação de História em quadrinhos criados por Haron Cohen e Laonte Klawa e imagem do MASP extraída do Google.
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A 
implantação 
do Colégio 

Técnico Iadê 
em de 1969 

Emilio Fernandez Cano ingressou no Iadê 
no ano de 1960, ou seja, um ano após a im-
plantação dos cursos na escola. Iniciou sua 
carreira como professor de desenho e assim 
permaneceu durante aproximadamente qua-
tro anos. Em seguida, passou a ministrar aulas 
de História da Evolução da Arquitetura. No 
decorrer dos anos, o instituto transferiu-se 
da Rua Martinico Prado, 191, para a Avenida 
Paulista 2.644, onde ele permaneceu como 
professor. Em 1968, o mentor do Iadê, Italo 
Bianchi, por problemas familiares foi para o 
Nordeste, onde implantou uma agência de 

publicidade.     

Assim, o professor Emilio Fernandez Cano 

assumiu o Iadê, tendo como sócia Maria 

Isabel de Souza Franco, que atuava como 

secretária-geral (ex-aluna e professora do 

curso de decoração) e Michiro Motoda, como 

diretor–tesoureiro (ex-aluno do curso de de-

coração). Com a saída do diretor Italo Bian-

chi, as personalidades mais atuantes desde 

o início da instituição eram eles e, assim, as-

sumiram a direção nessa fase que defi niu a 

criação do colégio. Ao assumir o cargo de 

direção, Emilio Fernandez Cano começou a 

idealizar a transformação do tradicional curso 

de decoração em um curso colegial técnico. 

Essa vontade estava calcada em sua visão no 

âmbito de “ensinar de uma maneira aberta, 

democrática, ampla, universal e humanísti-

ca”. Sob sua ótica, no Brasil e talvez na maio-

ria dos países pouco valor era dado aos con-

ceitos do humanismo e da refl exão crítica da 

sociedade.

O sucesso do curso de decoração, que esta-

beleceu um novo paradigma na área, soma-

do à tentativa de transformá-lo de curso livre 

em um de nível superior no decorrer dos anos 

1960 (o que não foi aceito ofi cialmente pelas 

instituições educacionais devido a pressões 

das entidades de classe), além do potencial 

de mercado profi ssionalizante para o nível 

médio (que seria o primeiro degrau para o ní-

vel superior), foram possivelmente fatores de-

terminantes para a implantação do Colégio 

Técnico de Desenho de Comunicação Iadê. 

A experiência adquirida ao longo do tempo e 

o reconhecimento da qualidade do curso de 

decoração por parte dos profi ssionais leva-

ram o professor Emilio Fernandez Cano e sua 

equipe a enveredar para a ofi cialização de 

O pensamento de Emilio 
Fernandez Cano sobre o 

Colégio Técnico

Fotomontagem do prof. Emilio Fenandez Cano.

4
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um curso médio, que atendesse aos pré-re-

quisitos do ensino tradicional e aos anseios 

dos jovens, que teriam um encaminhamento 

profissional para mercados que se apresen-

tavam promissores: arquitetura, desenho de 

produto e comunicação visual.   

Em depoimento prestado à ex-aluna Leono-

ra Fink, quando questionado sobre a filoso-

fia daquela época e como foi implantada no 

curso técnico de comunicação, o professor 

Emilio afirmou que se orientou pela Institu-

ción Libre de Enseñanza, onde estudou na 

Espanha – um colégio que se baseava no 

krausismo, trazido ao país por Julián Sanz 

del Rio e Francisco Giner de los Rios, que 

posteriormente desenvolveram essa filoso-

fia e proposta de ensino, e cujas ideias fize-

ram parte da formação de personalidades 

da cultura espanhola e mundial.   

Cabem aqui algumas considerações sobre o 

krausismo, doutrina que defende a tolerân-

cia acadêmica e a liberdade de cátedra em 

relação ao dogmatismo. Deve seu nome ao 

pensador pós-kantiano alemão Karl Chris-

tian Friedrich Krause (1781-1832). Seus prin-

cípios se baseavam na intenção de abrir 

uma via intermediária entre as duas grandes 

linhas do pensamento germânico: o idealis-

mo (espírito, ideias, teoria) e o materialismo 

(natureza, fatos, prática). Na Espanha, seus 

seguidores buscaram um meio de conci-

liar os conflitos dicotômicos do século 19. 

      

O krausismo espanhol não foi uma escola es-

tritamente filosófica, mas um complexo mo-

vimento intelectual, religioso e político que 

agrupou a esquerda burguesa liberal e pro-

pôs a racionalização da cultura espanhola. 

Esse foi o princípio filosófico implantado no 

curso técnico de comunicação do Iadê por 
seu mentor, com a contribuição dos profes-
sores contratados pela instituição.   

Com base nos conceitos desenvolvidos atra-

vés do curso profissional de decoração, que 

já havia se consolidado ao longo dos dez 

primeiros anos de existência do Iadê, foi en-

tão apresentado o “projeto de colegial téc-

nico”projeto à Secretaria da Educação, que 

autorizou o funcionamento do curso em 30 

de maio de 1969, sendo a decisão promul-

gada no Diário Oficial do Estado de São Pau-

lo, no dia 4 de junho de 1969.   

Através do ato n. 163, o Secretário de 

Estado dos Negócios da Educação 

resolve retificar o ato n. 157, de 30 de 

maio, publicado a 31 de maio e nova-

mente a 03/06/1969, para declarar que, 

à vista do que consta do Processo SE-

41.372/68, é autorizado o funcionamen-

to a título precário, pelo prazo de um 

ano, do Curso Colegial de Desenho 

de Comunicação, no Instituto de Arte 

e Decoração, sito à Avenida Paulis-

ta, 2.644, na Capital, de acordo com a 

Resolução n. 01/04/69 e o artigo 14 da 

Resolução 23/65-CEE, alterado pelo ar-

tigo 1º da Resolução 13/67, homologa-

das respectivamente pelos atos núme-

ros 115, de 24 de novembro de 1965, 

e 166, de 28/06/67, e o ato n. 191, de 

1 Enciclopédia de La Cultura Espanhola. Madrid: Editora Nacional, 1966, p. 825-826. t. 3. Ricardo Sanchez Ortiz de Urbina, 
Catedrático Del Instituto Femenino de Enseñanza media de Oviedo.

02/12/1966, o qual será denominado 

oficialmente Colégio Industrial Iadê.  

Podemos considerar que vivíamos a década 
de 1960 com alto grau de efervescência na 
área do ainda desconhecido desenho indus-
trial e da comunicação visual. Exatamente o 

período em que foram implantados os pri-

meiros cursos superiores da área, tais como 

a sequência de disciplinas da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

de São Paulo (FAU-USP), da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie (FAU-Mackenzie), 

os cursos da Escola Superior de Desenho In-

dustrial (Esdi), no Rio de Janeiro, o curso de 

desenho industrial na Fundação Mineira de 

Arte Aleijadinho (Fuma), em Belo Horizon-

te, as Faculdades de Desenho Industrial na 

Fundação Armando Álvares Penteado (Faap) 

e na Universidade Mackenzie, além da cria-

ção da Associação Brasileira de Desenho In-

dustrial (ABDI) e dos pioneiros prêmios de 

design Roberto Simonsen e Lúcio Meira, na 

UD – Feira de Utilidades Domésticas e no 

Salão do Automóvel, respectivamente. Pa-

ralelamente, deram criados departamentos 

de desenho industrial e comunicação visual 

em grandes empresas, e surgiam escritórios 

especializados nessas áreas juntamente com 

o crescimento exponencial das agências de 

publicidade e a implantação de grandes edi-

toras, como a Abril. Consequentemente, en-

tendia-se que haveria a necessidade de mão 

de obra técnica especializada, fossem dese-

nhistas, fossem ilustradores, fotógrafos entre 

outros.    

2   Diário Oficial Estado de São Paulo. Imprensa Oficial, quarta-feira, 4 de junho de 1969, ano LXXIX, n. 104, p. 14.

4.2 Considerações gerais 
baseadas no Regimento Escolar 

 do Colégio Técnico Iadê – 
Instituto de Arte e Decoração

Vamos aqui estabelecer algumas obser-
vações em torno das finalidades e das ca-
racterísticas do curso técnico com base 
nos dispositivos legais de seu regimento. 

Em seu capítulo I, artigo 2º, o colégio técnico 
é considerado o mantenedor dos seguintes 
cursos:
    

a) Curso Técnico de Desenho de Co-
municação     

b) Curso Técnico de Administração de 
Empresas.     
  

c) Cursos livres de extensão cultural. 
 
No § 1º do artigo 2º do Regimento Interno 
do Iadê, estão estabelecidas as finalidades 
previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional, que define como escopo for-
mar em nível técnico, e no ensino de 2º grau, 
“um profissional cuja atuação estará vincula-
da aos meios de produção das propostas de 
projeto de desenho industrial (objeto), de co-
municação visual (mensagem) e de arquitetu-
ra”. Nota-se aqui a terminologia vigente nos 
cursos de desenho industrial e em especial 
no curso da FAU-USP.

Fica também bastante evidente o nível de 
atuação profissional desse técnico, quando 
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no mesmo parágrafo é definida sua atua-
ção: “Nestas áreas ocupacionais, colaborará 
nas discussões e formalização dos projetos 
de concepção e responsabilidade reservada 
aos profissionais de nível universitário”. Fica 
assim evidente, como a seguir verificaremos 
na sua estrutura curricular, o conteúdo das 
disciplinas teóricas (semiologia e história) e 
práticas (projeto do objeto e projeto da men-
sagem). 

Além dessa formação profissionalizante ime-
diata, o regimento ressalta que “o curso pro-
piciará acesso aos estudos superiores de con-
formidade com as disposições legais”, ou seja, 
disciplinas como matemática, física e portu-
guês, entre outras que faziam parte do sistema 
de avaliação através dos exames vestibulares 
daquele período.     

No aspecto da coordenação de cursos, o 
regimento define em seu artigo 10º que 
“Os Coordenadores de Cursos e respon-
sáveis pelos serviços auxiliares da Admi-
nistração terão atribuição pelo Conselho 
Administrativo da Sociedade, sempre de 
acordo com os interesses dos cursos e res-
peitando os dispositivos legais”.   

No que diz respeito às competências, o arti-
go 13 define que os coordenadores teriam as 
seguintes responsabilidades: 

a) Cooperar no planejamento de cur-
so;      

b)  Orientar o trabalho dos professores, 
auxiliando-os na formulação dos 
objetivos gerais e específicos a se-
rem atingidos; 

c)  Acompanhar o processo de avalia-
ção do rendimento a fim de verificar 
se os objetivos estão sendo alcan-
çados;     

d) Organizar anualmente o calendá-
rio de aulas e avaliações previs-
tas;      

e) Realizar reuniões periódicas dos  
professores e assistentes;  
     

f)   Comparecer às reuniões programa-
das pela direção.   

Um componente de fundamental importân-
cia durante a minha estada como professor 
no Iadê, no período de 1971 a 1976, foi o 
cuidado existente na manutenção dessas 
diretrizes e a atuação de um grupo de as-
sistentes que oferecia tanto apoio estraté-
gico como logístico, no que diz respeito à 
preparação do material didático, tal como 
apostilas, textos de acompanhamento para 
as aulas e a produção de sistemas audiovisu-
ais. Cumpre aqui destacar que as assistentes 
estavam preparadas para dar o devido apoio 
às aulas práticas nos ateliês e nas oficinas. 
      
No capítulo III, no que diz respeito ao corpo 
docente, ficam estabelecidas, nos artigos a 
seguir, as competências dos professores, a 
saber:

• Art. 17. O Corpo Docente será orga-
nizado pela Direção, atendidas as dis-
posições da Lei, com base em elemen-
tos seguros de apreciação da cultura 
geral; e especial capacidade didática e 
idoneidade moral.

•   Art. 18. Compete aos professores:  

a)   Cumprir e fazer cumprir as deter-
minações deste Regimento;  
    

b) Executar, com o melhor critério 
pedagógico, o programa de sua 
cadeira, apresentando, para a 
devida aprovação, plano de cur-
so em que utiliza as técnicas e os 
processos de ensino atualizado;  
   

c)  Atender às convocações feitas 
pela Diretoria na forma deste Re-
gimento;     
     

d)  Ter registro na disciplina que mi-
tram. Quando não, deverão pos-
suir autorização, fornecida pelo 
espaço de um ano, pela autorida-
de competente;    

e)  Comparecer com pontualidade às 
aulas e demais atividades escola-
res.    

No que diz respeito ao item d, cabe ressaltar 
que, em razão da formação no bacharelado 
e não em cursos de licenciatura, os profis-
sionais atuantes em arquitetura e desenho 
industrial precisavam renovar o registro na 
Secretaria de Educação de sua atividade 
acadêmica, recebendo assim o aval técnico 
sobre a sua habilidade.    

No capítulo V do Regime Escolar, fica estabe-
lecido no artigo 25, que “a organização do pe-
ríodo letivo será anual, com duração mínima de 
180 dias, dividida em dois semestres de 90 dias 
cada, independentemente do ano civil”.  

No que concerne ao processo de avaliação e 
aproveitamento escolar, pertinente ao capí-
tulo X, vamos aqui especificar o processo e os 
critérios adotados: 

•  Art. 31. A avaliação do rendimento es-
colar far-se-á bimestralmente por meio de 
conceitos, de forma acumulativa, e se apli-
cará a toda e qualquer disciplina.   
    

Parágrafo 1º. O resultado conceitual 
da avaliação deverá levar em conta, no 
mínimo, três resultados parciais resul-
tantes sempre de uma prova e de: ob-
servação, entrevista, relatório, trabalhos 
individuais, trabalhos em grupo, semi-
nários e outros a critério do professor. 

Parágrafo 2º. Os conhecimentos e 
comportamentos aferidos em cada bi-
mestre serão reaferidos no seguinte, 
caracterizando a avaliação acumulativa 
do aproveitamento.

•   Art. 32. As avaliações obedecerão o 
calendário próprio, especialmente elabo-
rado pelos professores, em períodos situ-
ados nos últimos 15 dias de cada bimes-
tre, obedecido o horário escolar.   
       

•   Art. 33. Os conceitos a serem utiliza-
dos e respectivos símbolos são em núme-
ro de cinco, correspondendo cada um a 
20% da escala fixada para a avaliação e 
assim determinados:   
  

 I – Superior “A” – 81 a 100%
II – Médio Superior  “B” – 61 a   80%
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     4.3  Quadro do 
Núcleo Comum

Era formado pelas disciplinas que visavam 

à educação geral e suas respectivas cargas 

horárias semanais por série, totalizando, no 

mínimo, 990 horas no curso. Em seu núcleo 

comum, o curso atingia um total de 990 ho-

ras que, somadas às 720 horas das disciplinas 

profissionalizantes, totalizavam 1.710 horas, 

sendo 55% do núcleo comum e 45% do qua-

dro de disciplinas técnicas profissionalizan-

tes. No entanto, haverá ainda a necessidade 

de um estudo mais detalhado, pois não há 

clareza nos dados referentes aos estágios 

que eram realizados em escritórios e ateliês.

III – Médio “C” – 41 a   60%
IV – Necessita trabalho adicional          

  “D” – 21 a   40%
 V – Necessita trabalho adicional  

  “E” –  0   a   20%

A avaliação através de conceitos e indica-
da pelo referencial do alfabeto foi sempre 
um processo complexo de entendimento, 
principalmente naquele período, em que 
ainda predominava a tradicional avaliação 
numérica.      
 
No capítulo XIII está definida a estrutura cur-
ricular do curso e suas características, obede-
cendo a legislação em vigor naquele perío-
do. Assim, vejamos:

Art. 38. Os cursos de 2º grau, obedecido 
o que dispõe a legislação em vigor – Leis 
4.084 e 5.692, Decreto-Lei Federal 869, 
Decreto Federal 69.450 e Resoluções e 
Deliberações do C.F.E.(Conselho Federal 
de Educação) e  C.E.E.(Conselho Federal 
de Educação) –, têm no mínimo 2.220 ou 
2.900 horas de trabalho escolar efetivo 
para, respectivamente, 3 ou 4 séries anu-
ais de duração, conforme o previsto para 
cada habilitação, e têm o currículo pleno 
composto de:     

  I –  Núcleo comum fixado pelo C.F.E. 
(art. 4º, inciso I, parágrafo 1º); 

 II – Outras atividades componentes do   
currículo (art. 7º, núcleo comum); 

III – Parte diversificada escolhida 
pelo estabelecimento das ma-

térias adotadas pelo C.E.E. 
ou outras (art. 4º, incisos II, III); 

IV – Parte especial do mínimo a ser 
exigido em cada habilitação pro-
fissional ou conjunto de habilita-
ções afins, fixada pelo C.F.E. (art. 
4º, parágrafo 3º). 

Parágrafo único – A parte de formação es-

pecial predominará sobre a educação geral

Este último parágrafo sempre foi motivo de 

questionamentos por parte do corpo dis-

cente, no que diz respeito às exigências das 

disciplinas tradicionais do colegial e que se-

riam requeridas nos vestibulares para os cur-

sos de desenho industrial e arquitetura das 

grandes universidades. Assim, por exem-

plo, apesar de serem ministradas aulas de 

química e física, seu conteúdo tinha um ca-

ráter mais de aplicação prática. No caso de 

física, por exemplo, ela estava inserida nas 

aulas de fotografia, onde eram ministrados 

conceitos da teoria das cores.   

 

No artigo 39, vamos encontrar então as ma-

térias fixadas pelo CFE, que constituem o nú-

cleo comum de disciplinas:

•   Comunicação e Expressão
Língua Portuguesa 
Literatura Brasileira 
 

•   II. Estudos Sociais
História
Geografia
Organização Social e Política do Brasil

•   III. Ciências
Matemática
Ciências Físicas e Biológicas

•   IV. Outros Componentes
Educação Moral e Cívica
Educação Física
Educação Artística
Programas de Saúde

No parágrafo 2º do referido artigo é ressalta-

do que a disciplina Educação Moral e Cívica 

será ministrada pelo que dispõe o Decreto-Lei 

Federal n. 889, mas sempre foram questiona-

dos pelos professores e pela própria direção 

os parâmetros do conteúdo estabelecidos 

pelos órgãos educacionais.    

No parágrafo 3º, são definidas as característi-

cas da disciplina Educação Física, nos termos 

do Decreto Federal n. 69.450, definindo a 

frequência obrigatória para todos os alunos, 

independentemente do período de estudo, 

e com carga horária semanal de três horas,-

sendo matéria optativa para os alunos do 

curso noturno, os maiores de 30 anos, os que 

estivessem prestando serviço militar e os que 

tivessem impedimento de acordo com laudo 

médico.

No que diz respeito ao curso de desenho de 

comunicação, o capítulo XIV, em seu artigo 

40, define que a duração mínima total é de 

2.900 horas, em quatro séries, incluindo o es-

tágio supervisionado, somadas as disciplinas 

denominadas de educação geral e da parte 

especial. No artigo 41 fica estabelecido que, 

para os alunos considerados aprovados, a 
escola expediria o Certificado de Conclusão 
de Série e, no caso da 3ª série, o de 2º grau. 
No artigo 42, ao aluno que, após a 3ª série, 
cumprisse estágio satisfatório da profissão 
em indústria, escritório, escritório de enge-
nharia e arquitetura, estúdios de decoração 
e publicidade ou organizações congêneres, 
sob a orientação da escola, seria conferido 
o Diploma de Técnico em Desenho de Co-
municação. No parágrafo único, fica definido 
que “O estágio, obedecidos os dispositivos 
legais vigentes, terá regulamento próprio a 
ser baixado pelo estabelecimento”.
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  Ano                                                                           1º                      2º                    3º                                               

I. Comunicação e Expressão

• Língua Portuguesa e Literatura  Brasileira.             4                         2                          2

II. Estudos Sociais

• História.                                                                      2*                       0                          0

• Geografi a.                                                                  2*                       0                          0

• Organização Social e Política do  Brasil               .  0                         0                          2 

       

III. Ciências

• Matemática.                                                               1                         2                          2

• Ciências Físicas e Biológicas                                    2                         0                          0
    

IV. Outros Componentes

• Educação Moral e Cívica                                          3                        3                          3

• Educação Física                                                         0                        2                          0

• Educação Artística                                                     1                        0                          0

• Programas de Saúde                                                 1                        0                          0 

Total                                                                             13                  11                     9
*Semestral

4.4 Quadro da 
Parte Especial

Composto das disciplinas que visavam à pro-
fi ssionalização e respectivas cargas horárias 
semanais por série, totalizando no mínimo, 
com o estágio de 720 horas, 1.710 horas no 
curso.

 I.Ato 87 de 01.04.69 – Resol. 1. 8/9 C.E.E.   
 
  Ano                                                                           1º             2º               3º             4º                                     

 I. Comunicação e Expressão
• Desenho Técnico                                                     2                 3                   0           Estágio
• Desenho e Composição                                         2                 2                   0
• Teoria e Técnica da Comunicação Visual              2                 2                   0
• Sociologia Aplicada à Arte                                     0                 0                   2

 II. Prática de Ofi cina (Ateliê)
• Ateliê – Tecnologia dos Materiais                         1                 2                    2
• Ateliê – Fotografi a.                                                 0                 2                    2
• Ateliê – Objeto                                                        0                0                    4
• Ateliê – Mensagem                                                 0                0                    3
• Organização e Normas                                           0                0                    1 
    a) Organização do trabalho.

    b) Higiene Industrial e Segurança no Trabalho.

  c)  Elementos do Custo Industrial.

    d) Elementos da Legislação Aplicável.        
 

 III. Acréscimo do Estabelecimento
• Geometria Descritiva.                                             2                 0                   0
• Física (disciplina Instrumental 1)                            0                 2                   2
• Desenho de Livre Expressão                                  2                0                    0

    

 IV. Outros Componentes

 Total                                                                          11            13               16           720h  



139 140

Aula experimental de Guto Lacaz.
Fonte: Acervo de Marcelo Pallotta.
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A denominação “ateliê”, pelo que observá-
vamos no período de 1971 a 1976, deve ser 
entendida na acepção dada pela escola, pois 
não existiam oficinas, mas determinadas sa-
las onde as aulas de desenho, expressão e 
representação gráfica ocorriam em grandes 
mesas, que possibilitava maior convivên-
cia entre os alunos e também com os pro-
fessores. Conceito de ateliê semelhante a 
este foi implantado anos antes no curso da 
FAU-USP para aulas de projeto.   

Quanto à distribuição da carga horária, pode-
mos observar que preponderava no primeiro 
ano carga horária superior no denominado 
quadro de núcleo comum, e que gradativa-
mente o quadro da parte especial (profissio-
nalizante) ia assumindo maior relevância.

4.5 Conceitos didáticos e 
filosóficos do curso

Conforme texto extraído do livreto institucio-

nal do Iadê de 1971, o curso técnico de de-

senho de comunicação apoiava-se na com-

preensão de uma necessidade de formar no 

nível médio, tanto para o exercício de uma 

atividade profissional como para o ingresso 

e aprofundamento posterior no nível supe-

rior, “um conhecimento objetivamente di-

rigido para um mercado de trabalho” . 

  

O curso de desenho de comunicação era en-

tendido como uma “atividade criadora, e não 

como um estudo de uma expressão mecâni-

ca e passiva”. No estudo da comunicação, o 

desenho deve ser, sempre, “a expressão de 

ideias que resolvam problemas concretos”.

Através de análise da estrutura curricular do 

curso, fica evidente que todo o processo di-

dático que envolve a comunicação visual e o 

desenho industrial exige constante pesquisa, 

sempre conectada com as atividades e ne-

cessidades do mercado.

No entender dos dirigentes do Iadê, “nas-

cia um curso pioneiro no sistema educacio-

nal brasileiro”. Sua estrutura curricular vinha, 

exatamente, dessa visão dirigida para o es-

tudo da imagem (arte, programação visual, 

publicidade, entre outras) e do objeto (escul-

tura, desenho industrial).

O projeto e o planejamento das imagens e 

objetos “serão apoiados por um conjunto de 

conhecimentos teóricos”, necessários para a 

formação de um profissional de nível médio, 

“fugindo, assim, das estruturas tradicionais e 

ortodoxas do ensino acadêmico”.

Em depoimento a Leonora Fink, o professor 

Emilio Fernandez Cano estabelece os funda-

mentos filosóficos do Iadê:

O filósofo espanhol José Ortega y 

Gasset nos diz que “multidões e mul-

tidões de seres humanos foram lança-

dos à cena histórica com tal velocidade 

que foi difícil as saturar com a cultura 

humanística”. Nas escolas, que eram 

uma fonte de orgulho no século XIX 

e inícios do século XX na Europa, tem 

sido impossível fazer mais do que dar 

instrução às massas na técnica da vida 

moderna; descobriu-se que é impossí-

vel os educar.     

 

Pelo que observamos, isso foi uma constan-

te em sua vida: a forte influência da cultura 

europeia, em especial a espanhola, que o 

acompanhou até o final da vida, levando-o 

a atuar em entidades ligadas à cultura espa-

nhola em São Paulo.

As atividades do Iadê tiveram por obje-

to lutar contra esse princípio, aparente-

mente insuperável, por estar instituído 

essencialmente como o normal concei-

to de educação. O desenvolvimento da 

capacidade mental do aluno, através 

de uma educação humanista, universa-

lista, laica, livre e principalmente crítica, 

foi o princípio básico que rompeu com 

a educação instituída e proporcionou 

uma nova visão da vida, e abriu cami-

nho para uma ação profissional livre, 

criativa e consciente. 

Federico García Lorca nos diz: “Hay que abrir-

se del todo frente a la noche negra para que 

nos llenemos del rocío inmortal”. O profes-

sor Emilio o interpreta como a necessidade 

de trabalhar para que cada ser humano possa 

dizer com orgulho que trabalha para o bem 

universal sob o princípio do “yo soy lo que 

hago”. Essa filosofia de vida se viu interrom-

pida drástica e violentamente pelo golpe mi-

litar de 1964, e colocada em clara evidência 

pela doutrina imposta nos anos da ditadura. 

Foi a ruptura de um processo que teria con-

tribuído, como exemplo democrático, para a 

implantação de um regime novo e universal.

As autoridades culturais que nos visitaram fa-

zendo palestras ante nossos alunos, os even-

tos culturais exclusivos realizados na nossa 

sede e nos teatros, universidades entre ou-

tros e o trabalho consciente e digno do nos-

so corpo docente foram exemplos do nível 

cultural que conseguiu alcançar a nossa ins-

tituição.3

Um constante questionamento nas reuniões 

didático-pedagógicas era relativo a o que se-

riam os objetivos do curso e as autoridades 

do ensino defendiam como educação – em-

bora efetivamente não especificassem “qual 

educação”, uma vez que esta sempre fora 

reduzida aos programas que garantissem a 

manutenção das estruturas dominantes. A 

principal diretriz do curso era a de que deve-

ríamos entender o aluno como um ser criativo 

capaz de participar ativamente do processo

educacional e não apenas um ouvinte de in-

formações predefinidas.

O conhecimento é uma descoberta a 

ser construída pelo aluno com a cola-

boração e orientação do professor. Pro-

porcionar situações que possibilitem a 

experiência criativa. O aluno aprende 

através do que ele faz. Conhecimento 

é possuir as condições para desenvol-

ver sua própria criatividade. Liberdade 

3 Depoimento a Leonora Fink, ex-aluna do Colégio Técnico de Comunicação Iadê, prestado em maio de 2005..



143 144

     4.6 O quadro 
de professores

Advindos da FAU-USP, da FAU-Mackenzie, 

dos cursos da Faculdade de Filosofia, Letras 

e Ciências Humanas (FFLCH)da USP e do  

curso de formação de professores de de-

senho da Faap, os professores eram jovens 

na faixa etária de 23 a 28 anos. Profissionais 

em início de carreira, alguns já estavam es-

tabelecidos com seus pequenos escritórios 

ou atuavam em escritórios ou empresas re-

presentativas do setor gráfico, da arquite-

tura, do desenho de produto em estúdios 

fotográficos e agências ou jornais como o 

Jornal da Tarde, do Grupo Estado. A dife-

rença de idade entre professores e alunos 

girava em torno de quatro a seis anos, o que 

possibilitava uma troca e um entendimento 

informal. Possivelmente isso não ocorria em 
outros colégios tradicionais da capital, daí a 
forte ligação entre eles, tanto nos trabalhos 

didáticos como nas festas realizadas pelo 

grupo. Sentia-se a responsabilidade aliada a 

um frescor de juventude, e uma participação 

ativa de todos tendo como pano de fundo os 

anos 1960 e 1970. Daí a grande novidade dos 

happenings, das intervenções em vias públi-

cas, da descoberta da fotografia analógica 

como forma de expressão. Enfim, um clima 

de pop-art, de bienais, de cinema novo, de 

festivais de música popular brasileira, da pró-

pria transformação das vias públicas, como 

podemos constatar na implantação da comu-

nicação visual da Avenida Paulista, projetada 

por Cauduro & Martino, diante do Edifício 

Rio Negro, sede do Iadê. Lá se via nascer o 

entroncamento da Avenida Paulista com a 

Avenida Doutor Arnaldo e, naturalmente, 

também a transformação resultante das de-

molições de mansões dos barões do café, 

algumas pertencentes aos avós dos nossos 

alunos. Quem sabe, o currículo da escola so-

mado à presença dos jovens professores e ao 

sonho da direção possibilitavam esse clima 

de diálogo, contradições, dúvidas, parado-

xos, que definiam o dia a dia da instituição. 

       

Aparentemente vivia ali um colegial com as 

aspirações de um curso superior, a se consi-

derar o constante questionamento e a busca 

por respostas possíveis.    

 

No desenvolvimento deste estudo, estabele-

cemos contato com ex-alunos e ex-professo-

res por meio de entrevistas, para avaliarmos, 

passados aproximadamente 40 anos, o que 

resultou de todo o processo de aprendizado 

daquele período.
Alunos em aula.

Fonte: Acervo de Flavio Luiz Matangrano.

não é uma estátua ou uma palavra, é 

um caminho para quem se sente res-

ponsável e atuante na construção da 

comunidade. Um aluno que aprende a 

pensar por si mesmo é capaz de optar 

conscientemente e assumir seus atos. 

(Emilio)
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 4.7 Constituição do corpo 
docente na área de projeto 

e disciplinas afins do Colégio 
Iadê, formação acadêmica, 

vivências, influências, trajetórias 
profissionais e permanência no 

curso, e o que os levou 
 a ministrar aulas

Primeira fase
A chegada dos arquitetos Ari Antonio 
da Rocha, Haron Cohen, Laonte Klawa, 
Raymundo de Paschoal, Ricardo e Ruy Oh-
take e Sami Bussab.    
 
Provenientes de cursos de arquitetura, inte-
graram o corpo docente do Iadê ainda no 
curso de decoração.    
     
O primeiro arquiteto a ministrar aulas no Iadê 
foi o prozfessor Laonte Klawa, advindo da 
FAU-Mackenzie. Após sua chegada, foi con-
tatando e acabaram se integrando ao Iadê 
os arquitetos Haron Cohen, Sami Bussab, 
Raymundo de Paschoal, todos colegas da 
Universidade Mackenzie e participantes de 
um mesmo escritório que prestava serviços 
para arquitetos de grande prestígio em São 
Paulo. Por outro lado, o designer Alexandre 
Wollner ministrou aulas de comunicação visu-
al aproximadamente durante o ano de 1968 
no curso de decoração, convidando seu an-
tigo estagiário, o arquiteto Ricardo Ohtake, 
para ocupar sua vaga como professor no Iadê 
a partir de 1969. Nesse contexto, tanto Ricar-

do como seu irmão, Ruy Ohtake, ex-alunos 
da FAU–USP, passaram a integrar o corpo do-
cente do Iadê. A definição do curso colegial 
do Iadê nasce com o grupo de arquitetos ca-
pitaneados pelo professor Emilio Fernandez 
Cano, que lhes dá ampla liberdade no sen-
tido de estruturar o novo curso. Naquele pe-
ríodo após a instalação do curso, o arquiteto 
Ari Antonio da Rocha também é convidado a 
integrar o grupo de professores do colégio, 
ele vindo também da FAU-USP.   

Em entrevista concedida pelos arquite-
tos Laonte Klawa, Haron Cohen, Ricardo  
Ohtake e Ari Antonio da Rocha, podemos aqui 
estabelecer algumas considerações sobre 
a formação acadêmica e profissional desses  
profissionais: 
   

1. Contratados pelo Iadê, não tiveram 
formação no âmbito da didática e 
pedagogia.     

2. Viviam um período pioneiro no que 
diz respeito à comunicação visual e 
ao desenho industrial. 

   
3. Os arquitetos advindos da FAU-Ma-

ckenzie tiveram em sua formação 
artística aulas de desenho artístico. 
No depoimento da arquiteta Ma-
ria Elena Merege Vieira, formada 
pela mesma escola, ela ressalta que 
“desenho artístico era disciplina 
que percorria o 1º, 2º e 3º ano (não 
semestres). Portanto, é fácil adivi-
nhar por que provavelmente todos 
os arquitetos que atuam a meu 
lado, meus contemporâneos  

Professores pioneiros do Colégio Iadê: Laonte Klawa, Haron Cohen, Sami Bussab e Ricardo Ohtake.
Fonte: Acervo dos professores.
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grande aproximação com os alunos e pro-
fessores da FAU-USP. No terceiro ano do 
curso de arquitetura, diante das deficiências 
da estrutura curricular, montaram um grupo 
de estudos e um escritório que prestava ser-
viços para profissionais de prestígio na épo-
ca, como Pedro Paulo Saraiva, Décio Tozzi, 
Fábio Penteado, Francisco Petracco e Paulo 
Mendes da Rocha. “Isso possibilitou que, 
além de estudarmos arquitetura, tivéssemos 
contato muito próximo com esses arquite-
tos.” Nesse convívio, em 1965 foi chamado 
para ministrar aulas de desenho técnico no 
Iadê, onde Laonte, Haron e Raymundo de 
Paschoal já estavam atuando. Em seu de-
poimento ele afirma: “Ainda não era o curso 
colegial de comunicação, mas um curso de 
decoração. Ali ministrei aulas ensinando a ler 
uma planta e fazer o desenho de um espaço 
com mobiliário. A coisa foi evoluindo e surgiu 
a ideia de montar um curso de desenho de 
comunicação equiparado ao curso secundá-
rio, o que ainda não existia no Brasil – o do 
Iadê foi o primeiro. Em função de sermos da 
mesma colônia, pela proximidade que eu ti-
nha com o Camillo Ashcar, que na época era 
ministro da Justiça, consegui alguns contatos 
e obtivemos o reconhecimento do curso pelo 
Ministério da Educação. Os cursos de física 
e química eram ministrados na aula de foto-
grafia: a física através da óptica e a química 
através do preparo das químicas para fazer a 
revelação, porque não havia ainda a fotogra-
fia digital. Para todas as matérias que eram 
obrigatórias, porque estavam no currículo, 
conseguimos uma forma de dar o curso vol-
tado para a comunicação. Esse curso pegou 
fogo a tal ponto que na época de inscrição 
dos alunos, porque não havia vestibular, éra-

mos obrigados a fazer por ordem de chega-
da, não havia espaço para todo mundo. Fi-
quei dez anos no Iadê, de 1965 a 1975; de 
1965 a 1968 no curso de decoração e depois 
no colégio a partir de 1969”. A atuação como 
professores do grupo constituído por Laon-
te, Haron, Raymundo e Sami, no entender 
de Sami Bussab, prendeu-se a um sonho de 
fazer uma revolução no ensino, pois conside-
ravam o curso de arquitetura muito pobre e 
com um corpo docente antiquado. O Iadê 
passou a ser um campo de experimenta-
ções. Essa vontade de revolucionar o ensino 
que os levou para o Iadê. Com o apoio do 
diretor Emilio Fernandez Cano, ocorreu uma 
divisão de responsabilidades; O Laonte res-
pondia como coordenador da parte teórica, 
o Haron como responsável pelo desenho de 
comunicação e o Sami como responsável 
pela parte técnica do desenho.   

Em entrevista concedida para esta pesquisa, 
Ricardo Ohtake estabelece algumas consi-
derações sobre sua trajetória acadêmica e 
enfatiza que ingressou na FAU-USP em 1964, 
mas já havia realizado inúmeros trabalhos  
escolares que tinham a expressão visual 
como centro de suas atenções. Pelo fato de 
ter a mãe, Tomie Ohtake, uma artista plásti-
ca, com isso teve acesso a inúmeras revistas 
de design gráfico, o que desde então des-
pertava sua atenção. No decorrer de sua vida 
universitária teve a oportunidade de ter cole-
gas como Luiz Paulo Baravelli, Cláudio Tozzi, 
Maria Argentina Bibas, entre outros. A sua 
não era uma turma de “caxias”, mas conver-
savam muito e com os professores discutiam 
seus projetos com muita energia. Aprendia-se  
muito fora das aulas; no seu caso, teve a opor-

dos anos 1950, em geral gostam de 
desenhar – e muitos são pintores, 
inclusive”. Em uma de suas falas ela 
exalta a presença do artista plástico 
Laszlo Zinner, que ministrava disci-
plinas de modelagem e escultura. 
Assim, a formação acadêmica dos 
arquitetos advindos do Macken-
zie era no aspecto visual baseada 
nas aulas de desenho artístico e 
modelagem tridimensional, o que 
difere da formação dos egressos 
da FAU-USP, que nesse perío-
do já era estruturada dentro dos 
conceitos de desenho industrial e 
mensagem. Essa informação é en-
fatizada nas entrevistas com os ar-
quitetos formados pelo Mackenzie. 

No entanto, o professor Laonte Klawa ressal-

ta que sua formação efetiva foi além do cam-

pus do Mackenzie. Pela proximidade urbana, 

vivia e participava de vários eventos na FAU-

-USP, na Rua Maranhão, vizinha ao Macken-

zie, e assim teve a oportunidade de conhecer 

Vilanova Artigas, entre outros profissionais 

que ministravam palestras e seminários. No 

entender dos alunos que ali estudaram na-

quele período, ele informa que era uma prá-

tica natural esse intercâmbio. Laonte Klawa 

frequentou também a Faculdade de Ciências 

Sociais da USP, localizada na Rua Maria An-

tônia e um fator que determinou sua carreira 

profissional foi o aprendizado com Maria Bo-

nomi, naquele período casada com Antunes 

Filho, diretor de teatro. Essa convivência de-

terminou sua orientação para a direção cine-

matográfica e a cenografia.

.Haron Cohen, por sua vez, considera que 
sua formação como arquiteto lhe possibilitou 
entre outras coisas enveredar para o caminho 
da comunicação visual gráfica. Tem lembran-
ça de Pedro Corona, professor de desenho 
artístico, pois a terminologia comunicação vi-
sual ainda era desconhecida na FAU-Macke-
nzie, o que não ocorria na FAU-USP, devido 
a sua reestruturação curricular nos anos 1960, 
que já previa as disciplinas de comunicação 
visual e de produto. A disciplina de mode-
lagem com o professor Laszlo Zinner teve 
grande importância na sua formação, além 
das aulas de desenho, que lhe possibilita-
ram o desenvolvimento conceitual e prático 
no âmbito da expressão visual. Isso o levou 
a desenvolver cartazes e inúmeros projetos, 
inicialmente na comunidade acadêmica, na 
realização de festas, eventos, competições, 
atuando no âmbito da produção de cartazes, 
folders, material impresso e naturalmente 
também projetos de vitrinismo. Haron Cohen 
enfatiza que “a comunicação visual foi sempre 
algo independente das aulas; já no segundo 
ano do curso de arquitetura abrimos um es-
critório e desenvolvíamos projetos de even-
tos de formatura, diplomas entre outros”. No 
entender de Laonte e de Haron, fica evidente 
que a “escola da vida” aliada aos desafios de 
sobrevivência foram a base da sua formação 
como futuros professores.    
 
O arquiteto Sami Bussab, formado pela FAU-
-Mackenzie no ano de 1963, na entrevista 
ressalta que seu contato com a comunica-
ção visual e o desenho industrial era muito 
superficial, pois no Mackenzie esses cursos 
não existiam naquela década; no entanto, 
assim como Haron e Laonte, estabeleceu 
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tunidade de estagiar, no primeiro e segundo 
ano de arquitetura, no escritório de Alexan-
dre Wollner. Dentre seus professores cumpre 
destacar Ernest Robert de Carvalho Mange, 
Elide Monzeglio, João Carlos Cauduro, Lu-
dovico Martino, João Xavier, este um dos 
maiores fotógrafos de arquitetura daquele 
período e depois virou pintor. Na sua traje-
tória acadêmica, um momento marcante foi 
a realização em 1966, no terraço da FAU-USP 
na Rua Maranhão, 88, da exposição Gráficos 
Brasileiros, onde por iniciativa própria reu-
niu projetos de 16 artistas-designers, entre 
eles Aloísio Magalhães, Alexandre Wollner, 
Fernando Lemos, Ludovico Martino, Willys 
de Castro, Hércules Barsotti, Ruben Martins, 
Metro 3 (Estúdio de criação de Petit e Zara-
goza), João Carlos Cauduro, entre outros que 
integravam a primeira associação cultural de 
desenho industrial, a ABDI, pioneira no Brasil. 
No seu entender, foi uma mostra modesta, 
mas que pode ser entendida como uma das 
primeiras que reunia os mais renomados de-
signers daquela época. Seu ingresso no Iadê 
foi por intermédio do designer Alexandre 
Wollner, que permaneceu um curto espaço 
de tempo naquela instituição no curso de de-
coração.      
     
Ari Antonio da Rocha ingressou na FAU-USP 
em 1960 e acompanhou a implantação de 
mudanças no curso introduzida pelo arqui-
teto João Vilanova Artigas, que nele incluiu 
as disciplinas de desenho industrial e comu-
nicação visual. Em seu depoimento, ressalta 
que na vida acadêmica teve a oportunidade 
de cursar uma das disciplinas de composi-
ção geométrica ministrada pelo professor 
José Maria da Silva Neves, que seria em sua 

essência a disciplina de desenho industrial. 
Foi aluno também de Lúcio Grinover tanto 
na graduação como no doutorado. Cumpre 
destacar aqui que, devido à proximidade da 
FAU-USP com a FAU-Mackenzie, através de 
eventos culturais e musicais havia o contato 
acadêmico que em sequência levava à cria-
ção de vínculos e tornava possível a realiza-
ção de atividades profissionais – daí o con-
vite que recebeu para atuar como professor 
no Iadê. No período acadêmico, pôde de-
senvolver projetos que acabaram propician-
do também uma aproximação com empresas 
como a Walita, a Vemag – que culminou com 
a premiação no Salão do Automóvel com o 
veículo urbano Aruanda, posteriormente pro-
totipado na Fissore, em Turim, na Itália. Na 
Itália, conviveu com a elite cultural europeia, 
entre eles Umberto Eco, Andries van Onck, 
Augusto Morello, entre outros.
m 

Segunda fase
Anna Maria Bittencourt, Auresnede Pires 
Stephan (Eddy), Elisabete Bovo, Gal Oppi-
do, Jairo Casoy, José da Costa Chaves e 
Tamiko Yamada.

A partir de 1971 até o ano de 1975, vamos ob-
servar o ingresso de um contingente de pro-
fessores recém-formados pela Faap e FAU–
USP – etapa na qual é evidente a liberdade 
ampla no aspecto da expressão plástica, mas 
também com acentuada tendência para a 
exercitação projetual calcada nos parâme-

Chaves que ali atuava desde sua chegada a 
São Paulo. Pela sua capacidade profissional, 
José da Costa Chaves integrou o grupo de 
trabalho que estruturou a implantação do 
Curso de Desenho Industrial da Faap, que 
contava com o artista plástico Donato Ferra-
ri, os arquitetos e artistas plásticos Ubirajara 
Mota Ribeiro e Maurício Nogueira Lima, além 
de Haron Cohen, Laonte Klawa e Sami Bus-
sab. Assim, Anna Maria por um período foi 
simultaneamente aluna e professora na Fa-
culdade de Artes Plásticas da Faap. Em seu 
curso, dois grandes mestres formados em 
arquitetura, Manlio Rizzente e Eurico Prado 
Lopes, marcaram presença em sua formação 
profissional. Manlio Rizzente, formado na Itá-
lia, trazia os desafios da ergonomia e a preo-
cupação com o detalhamento de pequenos 
objetos, como a asa de uma xícara de chá. 
Mas foi o tema dos escritórios panorâmicos, 
desenvolvido por Eurico Prado Lopes ao fi-
nal do curso, que lhe abriu novos horizontes, 
tanto na vida acadêmica como na profissio-
nal. Posteriormente atuou no Studio Chaves 
e em 1972 retornou ao Iadê, onde por três 
anos foi professora de projeto.   

Formado em desenho industrial pela Facul-
dade de Artes Plásticas da Faap e em pu-
blicidade e propaganda pela antiga Escola 
Superior de Propaganda (ESP), atualmente 
Escola Superior de Propaganda e Marke-
ting (ESPM) no ano de 1970, Auresnede Pires 
Stephan (Eddy) já atuava como professor do 
curso preparatório aos vestibulares da Faap e 
como primeiro monitor da Faculdade de Ar-
tes Plásticas da Faap na disciplina de oficina, 
ministrada pelo artista plástico Donato Ferra-
ri. Em 1970, foi convidado pelo coordenador 

tros do ainda conceito de design advindo da 
escola europeia (alemã e italiana). Não pode-
mos esquecer que, somados a esse foco, os 
conceitos de arquitetura e principalmente do 
entendimento do espaço urbano são a tônica 
dos enfoques projetuais.   
      
A base da formação desses professores ad-
vindos dos cursos de design, como a profes-
sora de projeto Elisabete Bovo, é calcada na 
visão metódica do professor José da Costa 
Chaves. No depoimento prestado, Elisabete 
Bovo enfatiza que foi ali que ela despertou, 
através das aulas do professor Chaves, para o 
entendimento do universo do design; em sua 
formação universitária foi aluna de Maurício 
Nogueira Lima, Vilém Flusser, dos arquitetos 
Manlio Rizzente e Eurico Prado Lopes – um 
profissional de grande competência ligado 
ao tema desenvolvido ao final do curso, os 
escritórios panorâmicos, proposta inovadora 
naquele período. Em sua trajetória profissio-
nal, Elisabete Bovo atuou como assistente no 
Studio Chaves e posteriormente como desig-
ner sênior na indústria de móveis Bergamo. 
Ministrou aulas de projeto no Colegial Iadê 
e atua também no âmbito das artes plás-
ticas como professora e artista até os dias 
de hoje.     
       
Integrando a mesma turma de Elisabete 
Bovo no Curso de Desenho Industrial da 
Faap, Anna Maria Bittencourt ingressou no 
Curso de Decoração do Iadê no ano de 1960 
(um curso livre), tendo sido aluna de Italo 
Bianchi e Álvaro Landerset. No Studio de 
Decoração, que funcionava na casa de Italo 
Bianchi, iniciou suas atividades profissionais 
no setor e foi onde conheceu José da Costa 
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do Colegial Iadê, José da Costa Chaves, a in-
tegrar a equipe que estava sendo estruturada 
para o ano seguinte. Naquele período ainda 
inicial, já havia grande procura pelo curso, o 
que exigiu o aumento do número de docen-
tes. Atuando naquele período nas áreas de 
desenho gráfico e artes visuais como profis-
sional autônomo e em diversas equipes, teve 
a oportunidade participar de inúmeras pre-
miações de desenho industrial, promovidas 
pela ABDI. Ministrou aulas no Iadê de de-
senho técnico, expressão plástica e projeto. 
Naquele período (1973-74), coordenou duas 
mostras didáticas do Iadê, no espaço cultural 
da Praça Roosevelt, e simultaneamente mi-
nistrava aulas no Curso de Desenho Industrial 
da Faap e na Faculdade Paulista de Artes e 
Música, no bairro do Brás.
  
Tamiko Yamada, diplomada em desenho in-
dustrial na Faap no início dos anos 1970, atu-
ante também nas artes plásticas como artista, 
integrou a equipe do Studio Chaves e poste-
riormente foi para Campina Grande (PB) e em 
seguida para Florianópolis (SC), onde partici-
pou da equipe do Laboratório Brasileiro de 
Desenho Industraila( LBDI), sob a direção de 
Gui Bonsiepe.      

José da Costa Chaves, oriundo de Porto Ale-
gre (RS), formou-se pela Escola Técnica Esta-
dual Parobé, em Porto Alegre, como artífice 
em marcenaria, sendo o segmento moveleiro 
e o projeto de interiores suas maiores exper-
tises. Em sua trajetória profissional, quando 
chegou a São Paulo integrou o estúdio de 
Italo Bianchi, e assim, simultaneamente às ati-
vidades profissionais, atuou no Curso de De-
coração do Iadê, nos anos de 1961-62, e inte-

grou a equipe de professores que estruturou 
o Curso de Desenho Industrial da Faculdade 
de Artes Plásticas da Faap nos anos 1968-69. 
Apesar de ainda não ter formação de nível 
superior, era professor de desenho técnico 
na Faap, pelo qual o responsável no Ministé-
rio da Educação era o engenheiro Evaristo da 
Costa Valadares. No início dos anos 1970 as-
sume a coordenação do Curso Colegial Téc-
nico de Desenho de Comunicação do Iadê, a 
convite do professor Emilio Fernandez Cano. 
No mesmo período, passa a cursar desenho 
industrial na Faap e se torna bacharel em 1972; 
em seguida, ingressa no Curso de Arquite-
tura e Urbanismo da Faculdade Farias Brito, 
em Guarulhos (hoje Universidade Guarulhos, 
UNG), formando-se como arquiteto em 1977. 
No decorrer desses anos, implanta o Stúdio 
Chaves no bairro da Bela Vista, em São Paulo, 
que se especializa nas áreas de arquitetura, 
projeto do produto, produção industrial e 
comunicação e promoção (conforme folheto 
que era distribuído aos clientes). Entre seus 
clientes, ressaltamos a Arredamento, naque-
le período uma das empresas que investia no 
conceito de design moveleiro.   

Jairo Casoy, formado em comunicação visu-
al pela Faculdade de Artes Plásticas da Faap 
em 1974, desde a infância, por estímulo fa-
miliar, teve a oportunidade de desenvolver a 
expressão plástica e a música. Na faculdade, 
todas a formas de expressão, como desenho, 
gravura, fotografia, entre outras, eram as que 
o entusiasmavam e lhe propiciavam o desen-
volvimento apurado da percepção. As aulas 
de pintura com Teresa Nazar, de gravura 
com Miriam Chiaverini, com o artista multimí-
dia Julio Plaza e o pintor Donato Ferrari, e a  

Professor José da Costa Chaves coordenador do curso de 1970-1975.
Fonte: Acervo de Anna Maria Bittencourt.
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intensa atividade profissional, que caminhava 
junto do universo acadêmico, constituíam o 
seu dia a dia. Pela amizade e por sua atuação 
foi então convidado pelo arquiteto, fotógra-
fo e professor Ciro Saito e pelo designer e 
professor Raul Fonseca a atuar no Iadê. Nas 
suas lembranças, são marcantes as atividades 
projetuais desenvolvidas pelos alunos do Co-
légio Iadê, no que diz respeito ao olhar sob o 
enfoque social. Em seu entender, é digna de 
nota a participação de alunos e professores 
na Bienal de 1977, quando por sinal a pro-
posta foi premiada por seu caráter inovador 
e experimental. Fica aqui o referencial da ver-
tente das artes visuais como uma metodolo-
gia de projeto.     

Convidado a ministrar aulas de projeto,  
Gal Oppido, formado pela FAU–USP, atuou 
no Iadê no período de 1972 a 1974. Na FAU–
USP, teve como professores Elide Monzeglio, 
Ludovico Martino, João Carlos Cauduro, en-
tre outros. No entanto, sua formação fora da 
academia foi a vivência profissional, quando 
atuou no Studio Chaves. Gal Oppido enfatiza 
que “efetivamente desenvolvi meu senso de 
percepção, reflexão e discussão no âmbito 
da arquitetura no Studio Chaves”. Naquele 
período, fez o projeto de um restaurante de-
nominado Cibus, localizado em Santos (SP), 
na Rua Conselheiro Nébias. Nesse projeto, 
com José da Costa Chaves, pôde desenvol-
ver além da arquitetura todo o detalhamen-
to do mobiliário e a programação visual. Em 
seu entender, o modo de ministrar aulas 
que utiliza até hoje em workshops foi criado 

através da maneira como estruturava suas 

aulas no Colegial Iadê. De acordo com Gal, 

a Bauhaus era um dos pilares na definição  

curricular do Colégio Iadê, por sua contri-

buição histórica em reconstruir o universo da  

percepção do homem, mas, além da Bauhaus, 

o próprio momento histórico dos anos 1970 

também era motivação constante para a  

elaboração das aulas de projeto gráfico.  

FAU-USP em 1970 e formando-se em 1976; 
no entanto, nunca exerceu a profissão. No 
decorrer de sua vida acadêmica, posterior-
mente realizou mestrado e doutorado na FFL-
CH-USP, no segmento de estética. Ingressou 
no Iadê  entre os anos de 1977 e 1978 e em 
seguida convida Arnaldo Pappalardo, que já 
atuava no curso de decoração, a ministrar au-
las no colegial.     

Arnaldo Pappalardo ingressou na FAU-USP 
em 1975, formando-se no ano de 1979. Na 
entrevista, ele enfatiza que seu embasa-
mento no âmbito da expressão visual ocor-
reu efetivamente no período anterior ao da 
faculdade, mais precisamente nas aulas do 
cursinho Universitário, preparatório ao ves-
tibular, com os professores Carlos Fajardo, 
Luiz Paulo Baravelli e Frederico Nasser. O 
repertório adquirido naquele período com 
esses artistas plásticos, que integraram a Es-
cola Brasil, foi a base tanto para o período 
acadêmico como para a vida profissional. 
No período do cursinho, iniciou a atividade 
como fotógrafo. Ao ingressar na FAU-USP, já 
estava decidido pela expressão da fotografia, 
somada a sua frequência paralela à faculdade 
vivenciando os ateliês de Fajardo e Baravelli. 
Além do acesso à grandiosidade da bibliote-
ca da FAU-USP – que era e é um dos maiores 
acervos bibliográficos da área –, teve como 
professor naquele período de estudante o 
arquiteto, artista plástico e cenógrafo Flávio 
Império, e mais Cláudio Tozzi, Maurício No-
gueira Lima e a artista Renina Katz. Uma per-
sonalidade de grande importância para ele 
foi o fotógrafo Cristiano Mascaro, com quem, 
apesar de não ter sido seu professor na FAU-
-USP, pôde conviver no Departamento de 

Recursos Audiovisuais da Faculdade. Outra 
personalidade na sua formação foi o fotógra-
fo João Luiz Musa, que atuava no laborató-
rio da FAU-USP. No segundo ano da facul-
dade, ele e mais dois colegas montaram um 
estúdio fotográfico. No curso de arquitetura 
teve a oportunidade de ter aulas com Flávio 
Motta, professor de história que, além dis-
so, era um filósofo em cada frase que dizia, 
e com inteligência mostrava aos alunos tudo 
por um outro lado. E finaliza com outra per-
sonalidade que nos trouxe uma visão crítica 
abrangente no âmbito da semiótica, o poeta 
e professor Décio Pignatari. Ele ressalta que, 
no período em que estudou arquitetura, da 
sua turma pouquíssimos seguiram a profissão 
de arquiteto, pois naquele período os gran-
des nomes da arquitetura estavam afastados 
das atividades acadêmicas devido ao gover-
no militar. Seu ingresso no Iadê vai ocorrer 
quando estava cursando o terceiro ano de ar-
quitetura e foi convidado pelo professor Ma-
rio Fiori para ministrar aulas de fotografia no 
curso de decoração em 1977. Quando da saí-
da do professor Jairo Casoy do Colegial Iadê, 
foi convidado por Antonio Saggese a integrar 
o corpo docente do colégio a partir de 1979, 
permanecendo ali até o final de 1983. Ao  
enfatizar a própria formação, fica eviden-
te em seu depoimento que as influências 
conceituais dos artistas plásticos Fajardo e 
Baravelli influenciaram também a forma de  
conceituar seu curso. No entender dele, a im-
portância do conteúdo das disciplinas no Iadê 
não era registrar, documentar ou denunciar, 
mas desenvolver uma visão subjetiva da pro-
dução visual. Arnaldo Pappalardo foi também 
o responsável pela indicação do arquiteto e 
artista plástico Guto Lacaz para atuar no Iadê. 

Terceira fase
Antonio Saggese, Arnaldo Pappalardo, 
Carlos Eduardo Perrone, Carlos Egídio 
Alonso, Ettore Bottini, Guto Lacaz e Wil-
son “Caracol” Ribeiro dos Santos Junior.  
      
Ao final de 1975 e meados de 1976, o con-
tingente de professores contratados e que 
passaram a integrar o corpo docente do Iadê 
é oriundo das da FAU-USP,  FAU-Mackenzie  
e FAU de São José dos Campos. Esses pro-
fessores atuam aproximadamente até os  
anos de 1982-85. Podemos considerar a tercei-
ra fase como de caráter experimental e apro-
ximação com as artes plásticas,  que nesse  
período pioneiro estabelecia as referências  
da arte conceitual, das performances e das  
instalações. Acentuam-se os exercícios e  
intervenções projetuais na leitura do espa-
ço urbano e se estabelece a participação 
em eventos performáticos de alunos e pro-
fessores, o que culminou com a 14ª Bienal  
Internacional de São Paulo, no ano de 1977,  

projeto que será detalhado mais à frente.  

Antonio Saggese iniciou suas atividades 
como fotógrafo em 1969, ingressando na 
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Carlos Eduardo Perrone ingressa na FAU-
-Mackenzie em 1968, ano extremamente tu-
multuado pelas greves e pela movimentação 
que transcendia a universidade. No entanto, 
sua sensibilidade dizia que, mais do que ter 
entrado numa faculdade, ele havia entrado 
nos termos mais amplos e plurais de uma 
universidade. Situação marcante para ele foi 
ter tido um professor como Ubirajara Mota 
Ribeiro, que soube como poucos transmitir a 
importância e a amplitude da palavra dese-
nho, hoje esquecida nos cursos de design e 
arquitetura. No decorrer do curso, um desco-
nhecido dos alunos veio lecionar. Tinha 40 e 
poucos anos, chamava-se Alexandre Wollner 
e, segundo Carlos Perrone, as aulas que deu 
foram decisivas na sua formação profissio-
nal. Ele diz que sua forma de projetar nun-
ca mais foi a mesma, pois elas mudaram sua 
forma de pensar: “Foi mais ou menos como 
aprender a escrever; depois que aprende a 
ler e escrever, você não é a mesma pessoa”. 
A disciplina de Alexandre Wollner teve a du-
ração de um ano e nesse período Perrone 
manteve ligação, através de Wollner, com 
um escultor figurativo tradicional, o húnga-
ro Laszlo Zinner. Eles realizaram um trabalho 
que começava no papel, no desenho à mão 
livre, ia para o desenho técnico, depois para 
o vegetal, transformava-se numa linguagem 
construtiva, ganhava relevo em termos de 
projeto, eram desenvolvidas plantas, cortes e 
elevações, tudo isso era transportado para a 
argila e finalmente para moldes de gesso. O 
resultado final do exercício era a base para o 
entendimento do que seria o design. No mo-
mento em que iniciou suas atividades como 
professor no Iadê, dentro de suas incertezas, 
a opção por esse processo, devidamente 

adaptado, foi o ponto de partida para suas 
aulas. Carlos Perrone recorda que a formação 
no cursinho para o vestibular foi de funda-
mental importância, através das aulas de Luiz 
Paulo Baravelli e Frederico Nasser, que foram 
a porta de entrada para sua vida acadêmica e 
profissional. Na faculdade ainda teve a opor-
tunidade de ter como professor o arquiteto 
José Carlos Priester, que ministrava a disci-
plina de comunicação visual direcionada para 
a arquitetura. Por outro lado, em seu enten-
der a arquitetura não era divorciada das artes 
plásticas, do cinema, muito pelo contrário, ela 
continha tudo. Seu ingresso no Iadê foi em 
1976, logo após regressar de uma viagem à 
Europa. Um professor de história da USP seu 
conhecido, Hélio Alcântara, avisou que havia 
uma vaga para ministrar aulas de desenho no 
Colégio Iadê. Ao estabelecer contato com o 
diretor Emilio Fernandez Cano, a empatia foi 
imediata e assim começava sua carreira de 
professor no Iadê. No entanto, lá ingressou 
sem saber ao certo o que seria uma aula ou 
um plano de ensino. Mas adotou a metodo-
logia de desenhar à mão livre, depois desen-
volver a projeção plana, e então a construção 
tridimensional com papel-madeira, em que 
se montavam estruturas de encaixe, resultan-
do em volumes, que depois de prontas eram 
fotografadas. Era uma proposta que eviden-
ciava a criação formal construtiva e não de 
produtos utilitários. Esse método de traba-
lho na essência era a aplicação do que havia 
desenvolvido nas aulas de Wollner e Laszlo 
Zinner. Posteriormente foi buscar outros ca-
minhos além do construtivismo em outras dis-
ciplinas, e mais tarde explorou as artes plás-
ticas, as artes performáticas, as instalações, 
entre outras atividades que vamos explici-

tar mais à frente na aplicação dos projetos. 
Sua saída do Iadê ocorreu no ano de 1981. 
 
Carlos Egídio Alonso, arquiteto graduado 
pela FAU-USP no ano de 1972, realizou mes-
trado em 1980 e doutorado em 1992 sobre 
estruturas urbanas na mesma instituição. Foi 
professor no Iadê e desenvolveu a carreira na 
Universidade Mackenzie, onde atuou como 
professor e diretor do curso de arquitetura e 
urbanismo, e também na FAU–USP, no curso 
de graduação e pós-graduação.   
      
Ettore Bottini, pelas informações obtidas 
através do professor Carlos Perrone e da co-
ordenadora pedagógica Lygia Maria Ramos 
Uchôa Cavalcanti (Dudu), possivelmente não 
se graduou em arquitetura, apenas cursou 
alguns anos, mas seguiu carreira no segmen-
to gráfico, tornando-se um capista extrema-
mente solicitado pelas editoras Brasiliense e 
Companhia das Letras (produziu mais de 300 
capas). Posteriormente, prestou exame e foi 
atuar no Banco do Brasil, já que as editoras 
não o remuneravam à altura de seus trabalhos. 
Veio a falecer quando era submetido a uma 
operação cardíaca.     

Guto Lacaz prestou exame vestibular em 
1969 na FAU-USP e FAU- Mackenzie e não foi 
aprovado, mas conta que “por sorte, nesse 
mesmo ano ocorreu a abertura de inúmeras 
faculdades particulares”. Assim, foi realizar 
o vestibular em São José dos Campos, San-
tos e Mogi das Cruzes e optou então pelo 
curso de arquitetura de São José dos Cam-
pos, pois a  Faculdade de Arquitetura de São 
José dos Campos prometia ser inovadora. A 
instituição tinha como premissa que o curso 

fosse uma mistura de ECA-USP e FAU-USP. 
Essa escola tinha por objetivo estruturar um 
instituto de projeto e comunicação e, no en-
tender de Guto, “era um sonho muito am-
bicioso – que o aluno entrasse e nos dois 
primeiros anos tivesse uma formação básica 
em artes, fotografia, cinema, desenho, e de-
pois faria a opção por arquitetura ou até por 
Música –, e ia se chamar Instituto de Projeto 
e Comunicação”. Como a fundação mante-
nedora era por demais conservadora, pois 
mantinha cursos de direito, economia e ser-
viço social, não conseguiu administrar essa 
nova dimensão educacional. Para ela o curso 
de arquitetura teria um perfil tradicional e as-
sim, enquanto existiu a faculdade, nos seus 
cinco anos ocorreram inúmeros conflitos con-
ceituais. Até que em determinado momento 
a fundação mantenedora recorreu ao MEC 
e oficializou o encerramento das atividades. 
Guto diz que um dos primeiros exercícios foi 
a realização de um audiovisual com os re-
cursos daquele período: gravadores de rolo, 
projetores carrossel. No universo das incer-
tezas, alguns grupos reivindicavam aulas de 
projeto e estrutura, no entanto começavam 
os estudos com um processo de reflexão so-
bre o conceito de cidade. Vale ressaltar que 
nesse período o professor Plácido Campos 
Júnior incentivava e promovia apresentações 
cinematográficas com filmes do expressio-
nismo alemão, entre outros. Isso desenca-
deou o entusiasmo no uso do filme super-8 
e a prática passou a ser parte integrante dos 
grupos de trabalho, com a participação de-
les em festivais que ocorriam em São Paulo. 
Nessa instituição, Guto teve aulas com Ricar-
do Ohtake e Dalton de Luca, que eram pro-
fessores de comunicação visual. No curso ele  
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adquiriu os conhecimentos rudimentare da 
criação gráfica e da comunicação visual; diz 
que não chegavam ao final dos projetos, 
naquele período nunca visitou uma gráfica, 
nunca imprimiu um projeto, geralmente o 
trabalho era finalizado no layout. Seu interes-
se pelas artes visuais vem desde a infância e, 
com esses conhecimentos adquiridos na fa-
culdade, começou a realizar trabalhos para a 
família, em especial para o pai, que era escri-
tor e lhe encomendava capas para seus livros. 
Assim, mesmo de forma amadora Guto pra-
ticava o design gráfico.    

Nas aulas de desenho industrial, pôde se 
aproximar do universo experimental, da bus-
ca por novas soluções de temas tradicionais. 
Por outro lado, residia numa república na 
qual seu grupo tinha paixão muito grande 
pelo ato de desenhar. Como num ritual inten-
so, todas as noites eles se reuniam para de-
senhar, apesar de na faculdade existirem gru-
pos contrários a essa prática considerando 
que “desenhar era um ato alienado” e que 
se desenhassem “essas propostas arquitetô-
nicas eram para atender à classe burguesa”. 
Afora esses embates, o grupo de trabalho de 
Guto continuava desenhando, produzindo 
cartazes e reproduzindo em pequena escala 
projetos gráficos de serigrafia. Ele faz então 
uma reflexão: “Vi na área de comunicação 
visual o caminho de uma possibilidade pro-
fissional”. E reforça ainda que pensou: “Se 
não for arquiteto de edificações, vou derivar 
para a comunicação visual”. Foi nesse perí-
odo acadêmico que começaram a surgir os 
primeiros objetos tridimensionais. Quando 
se formou em 1975, foi trabalhar no escritó-
rio de Ricardo Ohtake, onde permaneceu por 

aproximadamente um ano e teve a oportu-
nidade de ilustrar um livro em parceria com 
mais dois ilustradores. Nesse ambiente, uma 
casa numa pequena vila da Alameda Tietê, 
em São Paulo, conheceu inúmeros profissio-
nais, tais como Fajardo, José Graziano (um 
dos sócios de Ricardo Ohtake) e Dalton de 
Luca. Em particular, José Graziano lhe indi-
cou seu cunhado, Sami Bussab, com o qual 
Guto estagiou e pôde aprender efetivamente 
e atuar no conceito de um projeto de arqui-
tetura; no entanto, nenhum dos oito projetos 
desenvolvidos foi implantado. “Na crise do 
petróleo em 1976 fui demitido, pois não havia 
perspectiva de novos projetos.” Conhecendo 
Rafic Farah, Ricardo van Steen e Mario Cafie-
ro, que atuavam no campo do design gráfico, 
estabeleceu com eles um vínculo profissional 
muito próximo, o que lhe possibilitou ser co-
laborador e aprender muito. Com Mario Ca-
fiero, um autodidata na área que havia inicia-
do a vida profissional aos 16 anos na Editora 
Abril, Guto aprendeu métodos da produção 
gráfica, marca de corte, enfim, todo o univer-
so técnico da comunicação visual. De todos, 
o mais bem-sucedido no setor era Ricardo 
van Steen, que devido ao volume de ativida-
des profissionais nem terminou o curso de 
design, iniciado na Universidade Mackenzie. 
As personalidades e a forma de desenvolver 
projetos gráficos iam da sutileza no enten-
dimento de uma família gráfica, na visão de 
Ricardo Van Steen, ao processo mais anárqui-
co, de Rafic Farah. Foi um período generoso, 
de muitas atividades profissionais no setor e 
muitos projetos desenvolvidos a quatro ou 
seis mãos. Nesse momento, ficava claro para 
Guto que esse seria seu caminho, ou seja, a 
comunicação visual para ganhar dinheiro e as 

artes plásticas para gastar dinheiro, pois não 
se vendiam as obras. Uma época especial na 
trajetória de artista plástico foi sua premiação 
que instigava a criação de objetos inusita-
dos. Foi quando ele retomou seus inúmeros 
projetos experimentais de objetos lúdicos, e 
ganhou espaço na mídia como artista, cria-
dor, inventor, entre outras denominações. 
Mesmo sem saber ao certo do que se trata-
va, o crítico de arte Olívio Tavares de Araújo 
escreveu que seu trabalho se enquadrava no 
universo de Marcel Duchamp.   

Nesse período iniciou suas atividades didáti-
cas na Pontifícia Universidade Católica (PUC) 
de Campinas, no curso de artes plásticas e 
educação artística. Terminada a etapa de 
Campinas, foi convidado a ministrar aulas no 
colegial do Iadê pelo professor de fotogra-
fia Arnaldo Pappalardo, só que seria neces-
sário prestar concurso. Diante de uma banca 
de três professores, entre eles Ettore Bottini, 
concorreu com dois outros arquitetos e foi se-
lecionado para aulas de ilustração e projeto. 
Para seu espanto, ninguém lhe estabeleceu 
parâmetros, ou seja, ninguém definiu “olha, 
tem que seguir por este manual”; assim, ele 
teve de “inventar” o curso. Suas atividades 
didáticas foram em torno dos anos 1981 a 
1983, efetivamente atuou no ano de 1982; 
ele acredita que foram três anos. Ressalta 
que o Iadê “foi um lugar muito gostoso [para 
trabalhar], por conviver com adolescentes e  
classes com poucos alunos”.    

Guto Lacaz faz aqui uma série de observa-
ções sobre artistas e arquitetos que o in-
fluenciaram na forma de perceber o mun-
do. Uma referência foi Saul Steinberg, que 
não era o mestre presente, mas desde o 
tempo da faculdade foi seu “grande mes-

tre da linha como componente estrutural 
e expressivo; ainda, o jornal O Pasquim era 
uma referência, acabava copiando os dese-
nhos do Jaguar e do Ziraldo”.   
  
Wilson Ribeiro dos Santos Junior “Caracol” 
ingressou na FAU-USP em 1972 e diplomou-
-se em 1977, período em que a faculdade se 
ressentiu pela ação dos militares em relação a 
professores que estavam vinculados à arqui-
tetura moderna brasileira. Cumpre destacar 
que Wilson Caracol considera que a faculda-
de de arquitetura agrupava naquele período 
um conjunto de professores de formação 
bastante diversificada, abrangendo as áreas 
de artes visuais, desenho do objeto e comuni-
cação visual. Ele enfatiza a presença de João 
Carlos Cauduro, que no período implantava 
o projeto de sinalização e mobiliário da Ave-
nida Paulista, a atuação no âmbito do dese-
nho de produto de Alessandro Ventura e, no 
que se refere à produção artística, Maurício 
Nogueira Lima e inúmeros artistas que reali-
zavam mostras e eventos naquela instituição. 
Enquanto lá estudou teve como professor 
Flávio Império, que desenvolvia experimen-
tos na área de cenografia e artes plásticas e 
lhe possibilitou ter uma visão abrangente dos 
processos de criação, pois ainda existiam pro-
fessores remanescentes do curso de enge-
nharia da Escola Politécnica da USP. Um pon-
to a ser destacado é que, nos anos 1970, dos 
integrantes de sua geração surgiram artistas, 
compositores, músicos e cantores, tais como 
Guilherme Arantes e Claudinho Nucci.  

Em seu depoimento, considera: “...existia, 
então, uma discussão, que tem a ver com o 
Iadê, que é sobre a saída naquele momen-
to: ou fazer arquitetura nos moldes tradi-
cionais, o que seria aceitar uma convivência 
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pacífica com o regime, ou negar e de fato 
se colocar na questão da arquitetura social, 
e ao mesmo tempo na crítica política, na 
ação política, inclusive. Vem daí a ação do 
Sérgio Ferro – que quando ingressei já não 
estava lá como professor, mas sua presen-
ça era muito forte –, Rodrigo Lefèvre e An-
tonio Benetazzo, que era professor do Iadê 
e naquele momento acabou perdendo a 
vida pela opção política que teve, de ade-
são à luta de resistência”.    

Quando Wilson Caracol ingressa no Iadê, 
considera que as referências de Sérgio Ferro, 
Rodrigo Lefèvre e Antonio Benetazzo apa-
reciam de uma forma muito clara que pare-
cia dar continuidade aos desígnios daquilo 
que era ensinado na USP: a apropriação do 
espaço, a busca por garantir a livre manifes-
tação da arte e da ciência e, em especial, 
a arquitetura de caráter social.   

No curso de arquitetura, quanto às discipli-
nas no âmbito do desenho industrial, Wilson 
Caracol caracteriza a seguinte sucessão curri-
cular: no primeiro ano existia a disciplina de 
geometria aplicada ao desenho industrial. Os 
exercícios eram baseados em composições 
geométricas, utilizando as referências das 
obras de Athos Bulcão através de reprodu-
ções de azulejos, composições, painéis. No 
segundo e terceiro anos, começava a sequ-
ência de desenho industrial. Disciplinas que 
o embasavam sociológica e filosoficamente 
eram ministradas por professores como o so-
ciólogo Gabriel Bolaffi (1934-2011) e Juarez 
Brandão Lopes. Naquele período também 
eram constantes as intervenções urbanas e 
as experimentações através das aulas de Flá-
vio Império, que foi decisivo na formação de 
Wilson Caracol.

4.8 Considerações gerais  
sobre a implantação 

do Colégio Iadê

A implantação do Colégio Iadê foi conse-   
quência da busca de uma nova conceituação 
de ensino. Apesar de o Curso de Decoração 
do Iadê ter no período dos anos 1960 atingi-
do um grau de excelência, ao formar profis-
sionais atuantes no mercado e atender a uma 
classe social de alto nível, compreendendo 
a alta burguesia e filhos de empresários e  
fazendeiros do interior de São Paulo, ele não 
possibilitava uma carreira universitária. O  
curso de decoração, que no seu auge (1965 a 
1967) compreendia um total de três anos de 
duração, não era reconhecido oficialmente. 
Não possibilitava o ingresso aos vestibula-
res oficiais. Por outro lado, ainda não existia  
clareza ou definição do que seriam os cursos 
de desenho industrial e comunicação visual 
em nosso país. As referências eram a Escola 
Superior de Desenho Industrial (Esdi) no Rio 
de Janeiro e o Curso de Desenho Industrial 
na Faculdade de Artes Plásticas da Faap, e 
naturalmente a implantação de disciplinas 
dessa natureza na FAU-USP.  
 
Não podemos esquecer que o Iadê não  
possuía infraestrutura física (oficinas, en-
tre outras coisas) e educacional, no aspecto  
administrativo e técnico, que lhe possibili-
tasse solicitar a implantação de um curso de 
nível superior. No entanto, o contexto social 
e político no governo militar acenava para a 
necessidade da formação de técnicos, e aqui 
podemos observar que o Iadê, além de seu 
curso de desenho de comunicação, logo a 

ingresso de professores formados nos cursos 
de design da Faap e de arquitetos formados 
em cursos já estruturados com disciplinas 
de produto e mensagem. Na terceira fase, 
vamos encontrar um universo de grande evi-
dência experimental, com professores advin-
dos da FAU-USP – no período em que essa 
instituição, sem seus grandes mestres da ar-
quitetura (pois foram desligados dela no pe-
ríodo militar), era um grande laboratório de 
experimentações artísticas e culturais – e com 
a vinda do arquiteto formado em São José 
dos Campos – que promovia também visão 
ampla não só da arquitetura como do cinema, 
do teatro e das artes visuais.    

A terceira fase possibilitou inúmeras parti-
cipações em eventos, tais como a 14ª Bie-
nal Internacional de São Paulo, em 1977,  
e a aproximação dos alunos do colegial e  
a FAU–USP, mas foi também o início do 
agravamento no aspecto financeiro, com a 
mudança para a Avenida Rebouças e poste-
riormente para a Rua Alves Guimarães, em 
Pinheiros, no ano de 1987, quando do encer-
ramento de suas atividades.    

As três fases da existência do Colégio Téc-
nico do Iadê sempre foram pontuadas pelas 
tentativas de promover os resultados acadê-
micos de sua metodologia didática através 
de uma série de atividades extracurriculares, 
como a participação em mostras realizadas 
em espaços públicos (no espaço da antiga 
Praça Roosevelt) e no Museu de Arte de São 
Paulo (Masp), performances em avenidas e 
praças, além da participação na 14ª Bienal In-
ternacional de São Paulo, que será parte das 
reflexões seguintes.

seguir implantou também o curso técnico de 
administração de empresas.  

Podemos admitir que o professor Emilio  
Fernandez Cano – orientado em sua forma-
ção pessoal quando jovem na Espanha quan-
do estudou na Institución Libre de Enseñanza, 
colégio que se baseava no krausismo, doutri-
na que defende a tolerância e a liberdade de 
cátedra – e os jovens e inquietos arquitetos 
Laonte Klawa, Haron Cohen e Sami Bussab, 
que já ministravam aulas no curso de decora-
ção, somaram seus ideais para definir o con-
ceito do Colégio Iadê. Estes últimos vieram 
da FAU-Mackenzie, mas tinham intensa vivên-
cia na FAU-USP e na faculdade de filosofia da 
mesma universidade, além de manterem um 
escritório na Rua Major Sertório. Esses fato-
res, aliados às condições políticas de incen-
tivo ao ensino técnico, definiram que o cami-
nho natural seria a implantação de um curso 
colegial técnico que atendesse aos aspectos 
legais e a um mercado em ascensão no Brasil, 
e em particular em São Paulo.   

Observamos também que o ponto em comum 
desde a implantação do colegial era o caráter 
experimental nos exercícios e nos projetos. 
Vamos encontrar em suas três fases esse per-
fil. Notamos, no entanto, que existiam ques-
tionamentos e conflitos na formação dos futu-
ros profissionais, ou seja, o que de fato seriam 
suas atribuições nas atividades do mercado. 
Fica evidente que não havia clareza quanto à 
atuação desses recém-formados.   

Mas é evidente que na primeira fase do Co-
légio Iadê os arquitetos não tiveram a forma-
ção acadêmica voltada para o design, e sim 
a visão genérica e a aprendizagem em suas 
atuações profissionais. Na segunda fase, há o 
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Fonte: Colagem e interpretação gráfica a partir de fotografias do acervo de Jairo Casoy, Bienal Internacional de São Paulo de 
1977, da Mostra Didática de 1975 e do acervo da ex-aluna Suzana de Barros Freire, Bienal Internacional de São Paulo de 1977.
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O ensino 
de projeto

Aqui, no universo do ensino de projeto, cen-
tro de atenção da tese, estabeleceremos con-
siderações no que diz respeito às metodo-
logias empregadas, aos resultados obtidos 
no decorrer das iniciativas dos professores e 
avaliar as interfaces da atuação dos alunos, 
seja no âmbito individual, seja nas atividades 
em grupo.

O ensino de projeto no curso colegial do 
Iadê apresentava inúmeras particularidades, 
tais como a estruturação de briefi ng, defi ni-
ção de equipes de trabalho, etapas de de-
senvolvimento, conceituações, levantamento 
preliminar de dados, etapa de fi nalização e, 
naturalmente, os processos de avaliação, que 
envolviam a efetiva participação dos alunos. 
Outros fatores também podem ser relacio-
nados a esse ensino, como a gradativa com-
plexidade dos projetos no decorrer da sequ-
ência dos três anos. Sendo assim, o primeiro 
ano era defi nido por propostas básicas utili-
zando ferramentas como o desenho técnico 
e as conceituações que norteavam a fi losofi a 
da instituição, enquanto na sua etapa fi nal os 
projetos exigiam um aprofundamento maior 
dos temas, levando o aluno à realização de 
trabalhos experimentais em escala real.

É essa a nossa intenção, neste momento, no 
sentido de refl etir o processo e os encami-
nhamentos formulados pelos professores, ao 
apresentar “as vivências projetuais”, utilizan-
do documentos tais como apostilas e acervos 
pessoais que retratam parte de tudo aquilo 
que ali ocorreu.

O Colégio Técnico de Desenho de  Comu-
nicação Iadê, conforme podemos observar 
através do histórico escolar de seus alunos, 
era baseado na Lei n. 5.692, de 11 de agosto 
de 1971, que estabelecia no Capítulo I, Do 
ensino de 1º e 2º graus, nos artigos que aqui 
relacionamos:     

Art. 1º O ensino de 1º e 2º grau tem 
por objetivo geral proporcionar ao 
educando a formação necessária ao 
desenvolvimento de suas potenciali-
dades como elemento de autorreali-
zação, qualifi cação para o trabalho e 
preparo para o exercício consciente da 
cidadania.   

Ressaltamos a expressão “qualifi cação para o 
trabalho”, pois no seu período de existência, 
desde sua gênese, o colégio sempre atentou 
para a formação de um futuro profi ssional 
atento ao universo das artes visuais, design, 
publicidade e arquitetura.   

Art. 2º O ensino de 2º grau terá 
três ou quatro séries anuais, confor-
me previsto para cada habilitação, 
compreendendo, pelo menos, 2.200 
ou 2.900 horas de trabalho esco-
lar efetivo.    

Constatamos que a distribuição das dis-
ciplinas contemplava o núcleo básico de 

todos os demais cursos ofi ciais de 2º grau, 
que compreendia:   

• Língua portuguesa e literatura brasileira; 
• Matemática;
• História, ciências físicas e biológicas;
• Educação moral e cívica;
• Organização social e política brasileira; 
• Sociologia;
• Física;
• Francês;
• Educação artística;
• Educação física. 
 

Poderíamos considerar que o núcleo expres-
sivo e projetual era constituído pelas dis-
ciplinas:     

Desenho técnico; Desenho e compo-

sição; Desenho de livre expressão; Te-

oria e técnica da comunicação visual; 

Sociologia aplicada à arte; Prática de 

ofi cina (ateliê); Ateliê1 – Tecnologia de 

materiais; Ateliê – Fotografi a; Ateliê – 

Objeto; Ateliê – Mensagem.

Na  defi nição dos espaços de traba-

lho a designação de ateliês de modo 

semelhante ao da FAU, que tinha o 

ateliê como espaço de trabalho para a 

realização das disciplinas de projeto de

arquitetura    

Conforme documento anexo, do acervo da 
professora Elisabete Bovo, que exercia tam-
bém a atividade de secretária do departa-
mento de projeto, datado de março de 1972 
e assinado pelo coordenador do curso, José 

da Costa Chaves, e pelo diretor, Emilio Fer-

nandez Cano, sob o tema: planejamento dos 

cursos, observamos as seguintes diretrizes:

A – Neste trabalho estão reunidos os 

instrumentos básicos, que estruturam 

as atividades escolares iniciais em 1972, 

das treze disciplinas, sob a responsa-

bilidade do departamento de projeto, 

do curso técnico de desenho de comu-

nicação, para o qual enunciamos o se-

guinte conceito fundamental.  

B – O Curso Técnico de Desenho de 

Comunicação, observando parâme-

tros legais, orientar-se-á no sentido 

de: através de uma ampla, diversifi -

cada e metódica abordagem de co-

nhecimentos, desenvolver nos alu-

nos a capacidade crítica e criadora, 

ao mesmo tempo lhes permitindo 

ganhar, discernimento, autonomia e 

adequação no meio social.  

No item C do Planejamento do Departamen-

to de Projeto existe uma especifi cação que 

exige atenção especial, pois a nomenclatura 

apresenta duas versões, a ofi cial e a particu-

larizada no contexto interno dos professores, 

no trato diário das disciplinas.

Especifi cação ofi cial - Codifi cação do De-
partamento de Projeto: 

1.Desenho Técnico/Objeto I

Objeto II
2. Atelier – Objeto/Objeto III

5
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3. Desenho e Composição/Mensagem I

Mensagem II
4. Atelier – Mensagem/Mensagem III
5. Matemática/Matemática I/Matemática 
II/Matemática III
6.  Ciências Físicas e Biológicas/Física I
7. Física (Disciplina Instrumental)/Física II/
Física III
8. Geometria Descritiva/Descritiva
9. Desenho de Livre Expressão/Livre Ex-
pressão
10. Educação Artística/Educação Artística
11. Atelier de Fotografia/Foto II/Foto III
12. Atelier de Tecnologia dos Materiais/
Tecnologia I/Tecnologia II/Tecnologia III
13. Organização e Normas/Organização e 
Normas III

Nota: A indicação numérica em algarismos 

romanos define o ano em que o aluno cursou 

a disciplina.

     5.1 Conceito de 
projeto

Para uma reflexão da produção acadêmi-
ca do Colégio Técnico Iadê, no âmbito da  
disciplina Projeto, vamos iniciar nosso estudo 
tendo como parâmetro o único documento 
encontrado em nossa pesquisa contendo 
a conceituação definida pelo professor e  
coordenador José da Costa Chaves em suas 

desenhista industrial. Mas entendemos tam-
bém que havia como referência histórica a 
Bauhaus, a Escola de Ulm, somadas a auto-
res italianos como Bruno Munari e Gillo Dor-
fles, as bibliografias existentes que definiam 
o aspecto crítico e metodológico do ensino. 

A partir dessa diretriz, vamos acompanhar o 
processo de reflexões da disciplina Objeto no 
âmbito de sua teoria, que embasava a con-
ceituação de projeto no Curso Técnico Iadê. 

Se julgarmos ser um cinzeiro, uma ca-
deira, objetos de uso diário que par-
ticipam e interferem em nossa vida, e 
se ainda lembrarmos que esta nossa 
cadeira nada mais é que um exemplar 
dos inúmeros produzidos, constatare-
mos que o produto industrial penetra 
de maneira constante em nossas vidas. 
Perda de tempo seria enumerar quan-
tos e quais objetos industrializados nos 
cercam, e é este o porquê de o objeto 
não ser considerado isoladamente e o 
reconhecimento da enorme dimensão 
que atinge o design. Diversas manifes-
tações ocorrem na produção industrial, 
e necessário se faz tomar conhecimen-
to dessa realidade a par de se ter uma 
ideia formada sobre o Desenho Indus-
trial.

O que nos parece neste século XXI como um 
constante questionamento vamos verificar na 
continuidade da apostila, sobre esse desafio 
entre o industrial e o artesanal:

Apesar dos avanços da tecnologia, ain-
da se utilizam vários métodos na indús-

aulas. Podemos considerar que essa filosofia 
foi parte integrante da primeira fase de exis-
tência do curso, período em que o referido 
professor ali permaneceu, de 1970 a 1975.  

Vamos aqui nos reportar como fonte de in-
formação à Apostila n. 3.06.01 (anexada) da 
disciplina Objeto (Teoria):     
 
A dimensão das propostas de design, con-
forme documentação do Departamento de 
Projeto

O designer, ao iniciar um projeto, sabe 
que o objeto a ser produzido não exis-
te isoladamente. Este objeto pode ser 
um cinzeiro, uma caneta, um sapato, 
enfim qualquer objeto de uso diário, 
porém que contém em si uma série 
de implicações. Por mais simples que 
nos pareça o seu uso, por mais simples 
que nos pareça a forma, não se deve 
esquecer que, para ser atingida essa 
simplicidade e funcionalidade, esse 
cinzeiro passou por uma série de pes-
quisas e estudos. Nestes termos, esta-
mos falando de um projeto industrial, 
encarado como resultado da pesquisa 
e do planejamento – industrial design. 

Observando a terminologia empregada na 
apostila, verificamos que o Iadê já se utili-
zava na década de 1970 da nomenclatura 
inglesa para diferenciar o desenhista indus-
trial, na época projetista, do profissional que 
conceitua um projeto, o designer. Importan-
te ressaltar que vivíamos um período nebu-
loso na tentativa de nomear claramente um 
termo mais apropriado entre designer e/ou 

tria que pouco têm de industriais. Po-
deríamos, isto sim, denominá-los, por 
exemplo, “artesanato mecanizado”, 
porque utilizam-se muitas vezes de 
equipamentos mecânicos, que apenas 
tornam mais rápida a produção artesa-
nal. 

Observemos nessas fundamentações que 
o conteúdo inserido na disciplina Objeto 
(Projeto) não era apenas e tão-somente um 
conteúdo “de tecnologia”, mas que direcio-
nava o jovem acadêmico de ensino médio 
para uma postura constante de reflexão da 
sociedade no universo da produção indus-
trial. Guardando as devidas proporções no 
aspecto do amadurecimento e da cognição 
dos estudantes de um curso de nível médio 
e de nível superior, um número expressivo de 
alunos do Iadê ao ingressar nas faculdades, 
conforme constatamos em vários depoimen-
tos, “entendem que já haviam recebido uma 
formação que possibilitava acompanhar com 
certa facilidade os conteúdos universitários”.
Cabe aqui a afirmação do arquiteto Ari An-
tonio da Rocha, professor na primeira fase 
do Iadê: “Era uma faculdade camuflada 
com a denominação de escola técnica”. 
 
Dando continuidade ao conteúdo da apos-
tila, vamos observar a filosofia e o entendi-
mento sobre um tema ainda atual.  
 
De acordo com aqueles que seriam os pos-
tulados projetuais do curso, vamos a seguir 
observar a nomenclatura e os conceitos que 
definiam o escopo de seu programa, ou seja 
o entendimento dos conceitos estabeleci-
dos no desenvolvimento dos projetos.  
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Objetos artesanais.
Fonte: Google.

 Fora de série  
A esta altura, é importante que se tenha 

um claro entendimento a respeito da 

diferença entre artesanato e desenho 

industrial. O objeto artesanal é executa-

do à mão, ou com a intervenção de um 

processo mecânico, porém executado 

peça por peça. Em cada peça o artesão 

imprime algo de si, é esta condição que 

caracteriza o objeto artesanal.   

Aqui fica evidente que o ”fora de série”  

seriam os produtos que apresentassem de-

feitos superficiais ou inviabilizassem seu uso, 

e não o que podemos entender de um proje-

to de caráter conceitual ou customizado.
 
Objeto artesanal 

O objeto artesanal só passa a existir  
realmente no momento final de sua 
execução, ao passo que o objeto indus-
trial já está previsto no Projeto.   

A denominação projeto para o Colégio 

Técnico Iadê nesse período é definida pelo 

planejamento preliminar, seguindo uma me-

todologia racional e que cumpria uma sequ-

ência de etapas.

Kitsch 
A existência de objetos com formas pu-
ramente artesanais na produção indus-
trial é denominada “Kitsch”. Seria em úl-
tima análise a reprodução de um “tipo” 
já existente, fenômeno que se opõe ao 
desenho industrial, uma vez que este 
funciona como agente modificador de 
uma proposta planejada.   

O item aqui descrito era motivo de embates 
conceituais e filosóficos sobre o universo do 
que seria o “bom gosto” e o “mau gosto”, 
tema debatido nas ainda incipientes faculda-
des de desenho industrial e no Colégio Iadê, 
pois um grande contingente de professores 
utilizava como referência a “estética da Esco-
la de Ulm”, que era a base dos cursos que 
aqui estavam sendo instalados. Esse embate 
envolvia profissionais das áreas de ciências 
sociais e antropologia que questionavam 
(como até nos dias atuais) a visão funcionalis-
ta germânica e a cultura local, que envolve e 
envolvia uma iconografia de origem mestiça 
(indígena, negra e branca).
 
Styling

O styling é outro fenômeno que ocorre 
na produção industrial. É algo compa-
rável à moda, e que está intimamente 
ligado a um processo econômico de 
consumo. Consiste em criar a ideia do 
obsoleto, com a modificação da apa-
rência do produto. Temos um exemplo 
claro na indústria automobilística, que 
todo ano apresenta uma “nova linha”, 
com uma série de modificações no as-
pecto, porém sem alterar basicamente o 
produto.      

Essa filosofia da obsolescência programada, 
característica da cultura norte-americana, 
era em nossos cursos considerada abomi-
nável pela intelectualidade brasileira. A for-
mação dos profissionais era dirigida pelos 
conceitos da forma e função, e assim nada 
que transgredisse com ornamentos ou for-
mas aerodinâmicas produtos que não exi-

Veículos fora de série.
Fonte: Google.

Objetos Kitsch.
Fonte: Google.
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giam esses pré-requisitos não era aceito 
na estrutura acadêmica.    
 
Redesenho 

O redesenho é também um recur-
so de que se vale a indústria, onde o 
objeto passa por uma reformulação. 
Este recurso é normalmente resul-
tado de uma necessidade que per-
manece; da modificação dos con-
ceitos estéticos; de novos recursos 
técnicos. Podemos acrescentar, ainda, 
que talvez o redesenho perca a vali-
dez como uma aquisição imediatista, 
isto é, alheia a todo contexto cultural, 
importação do know how.   

Vivíamos um período de pré-globalização e 
existia a esperança, através dos profissionais 
e escritórios da época, de que o design seria 
uma das ferramentas de sobrevivência e da 
construção da indústria brasileira, alinhando-
-se à política industrial dos países europeus 
que se ergueram no período pós-guerra, atra-
vés de suas marcas que definiam presença em 
vários mercados mundiais.    
 
Considerações finais sobre o conteúdo da 
apostila

 
Se tomarmos o desenho industrial como 
uma preocupação dirigida à melhor 
adaptação do homem às condições e 
necessidades existentes, verificaremos 
que não há realmente um ponto onde 
termina a interferência do desenho in-
dustrial. Temos como exemplo a apli-
cação na arquitetura, que nada mais 
é que a própria “industrialização da 

construção”, onde são fabricados com-
ponentes e mesmo unidades inteiras, 
é o “design” na construção. O que se 
pretende com esta exposição é mostrar 
que se realiza no campo da produção 
(não se dizendo com isso que se restrin-
ja somente ao exposto), e tentar mos-
trar o raio que atinge e pode atingir. 
Deixar claro que há realmente uma in-
terferência dos objetos industrializados 
no processo cultural, e que essa interfe-
rência pode ser dirigida. 

A ideia da arquitetura industrializada domi-

nava alguns discursos na FAU e era o mote 

da Escola de Ulm    . 

Essas considerações demonstram a constan-

te preocupação desde o curso de decoração, 

capitaneado por Italo Bianchi quando da sua 

implantação e que teve como discípulos ou 

continuadores Emilio Fernandez Cano e José 

da Costa Chaves, no sentido de uma forma-

ção cultural e reflexiva. 

No entanto, essa linha de conduta permanece 

no decorrer da existência do Colégio Técnico, 

de 1969 a 1987, mas vai sofrendo gradativas 

transformações na concepção dos projetos 

advindos da formação de seus professores.  

A formulação anteriormente exposta foi defi-
nida pelo coordenador José da Costa Chaves 
no período de 1970 a 1975. Aqui, vale ressal-
tar que o referido coordenador ainda não era 
titulado em nível universitário, sua formação 
era técnica. Em 1947, diplomou-se na Escola 
Técnica Parobé, em Porto Alegre (RS) como 

Styling.
Fonte: Google.

Redesenho do Fusca.
Fonte: Google.
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5.2  A pesquisa nas aulas
de projeto do Colégio Iadê

A pesquisa acadêmica no decorrer da exis-
tência do curso sempre foi a tônica e o com-
ponente que alicerçou o desenvolvimento da 
disciplina de projeto. No entanto, cabe res-
saltar que esse espírito reflexivo na busca de 
dados, geralmente através da bibliografia e 
da pesquisa de campo, se estendia às discipli-
nas de expressão artística, língua portuguesa 
e fotografia. Aqui precisamos entender que a 
fotografia era uma ferramenta indispensável 
nas atividades didáticas. Apesar de ser dis-
cutível o conceito de integração das discipli-
nas, fica evidente que o conceito de “apro-
ximação” das disciplinas existia, e entre elas 
a fotografia se encarregava de ser o elo de 
conexão das disciplinas de projeto, ora como 
recurso de documentação, ora como forma 
de representação e de apresentação dos tra-
balhos expressivos e do projeto, como atesta 
a laboratorista Lola, que dava apoio às aulas 
principalmente nos horários livres, nos quais 
o aluno tinha a oportunidade, com agenda-
mento antecipado de utilizar o estúdio e la-
boratórios.      
  

Perfil dos relatórios de pesquisa extraído 

das apostilas mimeografadas, que eram 

distribuídas aos alunos:    

1. Um relatório de pesquisa deve ser, em 

princípio, uma disposição ordenada de 

todas as informações obtidas. Deve-se 

ter em conta, na elaboração de um rela-

tório, a quem se destina. A linguagem 

deve ser simples e a sequência lógica. 

2. O relatório deve conter:  
 2.1 Uma folha título especificando: 
    •  Título do relatório
    •  Nome dos autores
    •  A quem se destina

2.2 Uma folha de índice especificado 
todos os pontos abordados e onde en-
contrá-los.     
 
2.3  Objetivos da pesquisa.  
  
2.4   Método de pesquisa tendo em con-
ta como foram obtidos os dados (atra-
vés de questionários, entrevistas etc.). 
 
2.5  A mostragens, especificando quais 
as pessoas entrevistadas   
 
2.6 Trabalho de campo, especificando 
quais as pessoas que fizeram as entre-
vistas, fotos, desenhos e onde fizeram. 
 
2.7 Limitações, observando os pontos 
que a pesquisa poderia ter atingido. 
 
2.8 Achados: análise dos pontos prin-
cipais tendo em conta os objetivos da 
pesquisa.     
 
2.9 Anexos: gráficos, desenhos, fotos 
etc.     
  
2.10  Conclusões.   

3. Forma de apresentação   
 
3.1 As folhas do relatório devem ter 
formato A4, papel sulfite, datilografa-

das e arquivadas em pasta. Precisamos 
entender que os resultados obtidos 
eram de boa qualidade, respeitando-se 
evidentemente os limites da faixa etária 
de um curso colegial. No entanto, eram 
uma forma de estimular o processo de 
aprendizagem, a possibilidade de ava-
liar dados coletados e interagir através 
dos questionários com usuários e consu-
midores. Esses estímulos possibilitavam 
aos alunos uma postura de inquietação 
diante da sociedade.    
 
Obedecendo a sequência cronológica 
do curso, vamos aqui observar os Obje-
tivos da Disciplina de Projeto 1, confor-
me apostila estruturada pelo Departa-
mento de Projeto:

3.2  Iniciação aos métodos de pensar e 
produzir a mensagem visual dos “pro-
dutos”, empregando o desenho como 
instrumento básico de criação.

 
Como podemos observar, as terminolo-
gias de comando na disciplina projeto são 
sustentadas pelos princípios do “pensar” e 
“empregar o desenho” como ferramenta no 
processo de criação. O desenho no Iadê é 
a expressão que determina a materialização 
dos conceitos.      

Neste 1º ano, Projeto I terá como pre-
ocupação principal, desenvolver uma 
sequência de experiências, como trei-
namento e informação para o uso de 
materiais e aplicação de teorias especí-
ficas, empregados no projeto de comu-
nicação.   

artífice em marcenaria. Por sua qualidade pro-

fissional, atuou no âmbito do design de inte-

riores e, quando de sua vinda para São Paulo, 

foi convidado a atuar no Estúdio Bianchi nos 

anos 1960 e simultaneamente iniciou sua car-

reira como professor de projeto de decoração 

nos anos 1961/1962, no Curso de Decoração 

Iadê, a convite de seu diretor, Italo Bianchi. 

Posteriormente, de forma simultânea a suas 

atividades didáticas e profissionais, se for-

mou em desenho industrial pela Faap (1972) 

e em arquitetura pela Faculdade de Arquite-

tura e Urbanismo Farias Brito (1977)    

A formulação de diversos conceitos manifes-

tados no ensino de projeto do Iadê, pelo pro-

fessor José da Costa Chaves, era embasada 

na vivência dele como profissional, somada 

a sua participação na Associação Brasileira 

de Desenho Industrial (ABDI), e sua atuação 

como membro da implantação do curso de 

desenho industrial na Faap, na qual simulta-

neamente era professor e aluno. No período 

de 1968 a 1973, o professor José da Costa 

Chaves ministrava aulas da disciplina de de-

senho técnico por seu conhecimento (por 

notório saber), cujo titular era o engenheiro 

Evaristo Valadares, diretor da Faculdade de 

Engenharia da Faap. Cumpre destacar que 

quando aluno ele não ministrava aulas para 

sua turma, existia outro professor respon-

sável. Esses fatores, somados a sua vivência 

como aluno nesse mesmo curso, que con-

gregava professores como Livio Levi, Manlio 

Rizzente, entre outros, possibilitou a estrutu-

ração conceitual do Colégio Técnico Iadê.  
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Ressalta-se aqui a palavra experiências. 
No processo de ensino e tendo como re-
sultado dos exercícios, o colégio estabele-
cia embate entre o conceito e a realização  
-final, que necessariamente não precisava  
“estar pronta e finalizada para a entrega for-
mal, para cumprir um ritual acadêmico de  
avaliação”, mas cultuavam-se, sim, o pro-
cesso e os desafios na caminhada. Pode-se 
notar assim a complexidade no processo 
de avaliação e os inúmeros questionamen-
tos dos alunos.processo de criação. O de-
senho no Iadê é a expressão que determina 
a materialização dos conceitos.   

Estimamos que as experiências práticas 
tomem cerca de 75% da carga horária 
disponível, ficando o restante diluído 
no todo do curso como conceituação 
básica.

5.3 A reflexão como 
componente na prática de 

projeto no Colégio Iadê

Um componente de fundamental importân-
cia que vamos encontrar nas aulas de proje-
to era a constante reflexão intelectual sobre 
os mais variados temas, tais como o ensino 
de cores, sistemas de sinalização, embala-
gens, entre outros. Fica evidente que a prá-
tica projetual é precedida ou acompanhada 
em todo o processo de desenvolvimento 

menologia de vida cotidiana, que seria o 
quadro que procuraríamos aqui adotar, 
conduz a restringir notavelmente esta 
definição geral. Ela distinguirá os obje-
tos das coisas em geral, que são deles 
os sinônimos mais frequentes.   

O objeto, em nossa civilização, é quase 
nada natural. Não se falará de uma pe-
dra, de uma rã ou de uma árvore como 
de objetos, antes, porém, como de 
“coisa”. A pedra só se tornará objeto 
quando promovida ao posto de peso 
para papéis.     

O objeto tem uma característica pas-
siva, mas, ao mesmo tempo, “fabri-
cada”. É o produto do homo faber e, 
mais perfeitamente ainda, o produto 
de uma civilização industrial: um isquei-
ro, um ferro de engomar são objetos 
no sentido pleno da palavra. O soció-
logo interessar-se-á precisamente por 
este aspecto a fim de construir uma 
teoria dos objetos. O objeto é igual-
mente caracterizado por suas dimen-
sões: está na escala do homem, me-
lhor dizendo, um pouco inferior a esta 
escala. Um átomo ou um micróbio só 
são objetos por um esforço de raciona-
lidade, além da percepção quase não 
passam de “objetos de estudo”, no 
sentido filosófico. Uma montanha, se 
é “objeto é tampouco um objeto. Em 
suma, o que é um objeto?   

É um elemento do mundo exterior fa-
bricado pelo homem e que este deve 
assumir ou manipular. Um machado de 

sílex é um objeto, enquanto o sílex não o 
é e os paleontólogos já efetuaram dou-
tas discussões sobre o tema.   

Um objeto é “independente e mó-
vel”. Um móvel não chega a ser um 
objeto porque, contrariamente à sua 
etimologia, é imóvel e geralmente 
volumoso, um móvel não adquire as 
qualidades de objeto senão quan-
do se torna “móvel”, transportável 
ou transportado, como uma mesa 
de centro ou uma cadeira.   

O objeto situa-se, por conseguinte, 
em um certo nível do Modulor , tal 
como o definiu Le Corbusier, na pes-
quisa dos módulos dos elementos 
do mundo exterior em relação ao ho-
mem. Um objeto teria uma dimensão 
superior ao milímetro e inferior a 86 
cm em uma das dimensões, 139,7 cm 
na outra (categoria do modulor). En-
tenda-se que as divisões milimétricas 
aqui propostas não têm nenhum valor 
dogmático. São simplesmente uma ci-
fra imposta por um quadro racional a 
propósito de uma qualidade dos ele-
mentos do mundo exterior.   

Para julgar o que é um “objeto obje-
tivo” tomar-se-ão mil pessoas e dez 
mil elementos do mundo industrial, 
estes se achando igualmente reparti-
dos nos diversos compartimentos da 
grade de modulor, quanto às dimen-
sões. Pedir-se-á às mil pessoas que 
digam o que chamariam “objeto”, 
seu julgamento acusará o título às pi-

e exige a leitura e a participação da classe. 

Vejamos aqui um exemplo:
Nas aulas ministradas pelas designers Anna 
Maria Bittencourt e Elisabete Bovo, em Proje-
to II, a metodologia empregada para a refle-
xão do tema Objeto e Mensagem estabelece 
em sua introdução teórica embasamento num 
trecho extraído do texto “Objeto e comuni-
cação”, de Abraham Moles (cumpre destacar 
que nos anos 1970 essa era uma referência 
bibliográfica básica).     
  
Objeto e mensagem (inserido na aposti-
la da disciplina)     
 
O que é um objeto? Etimologicamente, ob-
jectum significa lançado contra, coisa existen-
te fora de nós, coisa disposta diante, com uma 
característica material: tudo o que se oferece 
à vista e afeta os sentidos (Larousse). Os filóso-
fos tomam o termo no sentido do que é pen-
sado e se opõe ao ser pensante ou sujeito. O 
termo objeto se constitui, portanto:   

• de um lado, pelo aspecto de resistência 
ao indivíduo;

• de outro, pela característica material do 
objeto     . 

Em alemão, gegenstand exprime a 
mesma ideia: o que é colocado contra 
e cuja materialidade se opõe aos seres 
de pensamento ou de razão (objetivo, 
objetivável etc.). Esta definição é extre-
mamente ampla. É a ela que se ligam os 
filósofos, por exemplo, na gegenstand-
theorie, de Meinong (1904). Uma feno-
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râmides ou às casas, o atribuirá aos 
telefones ou aos lápis, o recusará ain-
da às amebas ou às bactérias. De suas 
respostas surgirá uma “fenomenolo-
gia estatística” do objeto.   

Enfim, um objeto tem uma caracterís-
tica, senão passiva, pelo menos sub-
metida à vontade do homem. O objeto 
pode ser manipulado à nossa vontade 
e, se um gato não é um objeto, um 
gato cibernético pode sê-lo.  . 
.

A partir da leitura individual, os professores 

instigavam a classe a um trabalho de nível 

intelectual ante a realidade da produção 

material.      

 

No desdobramento da apostila, exige-se do 

aluno uma constante interação como obser-

vamos a seguir:     
 
Agora que você leu o texto, com toda a aten-
ção, tente responder as perguntas a seguir:  

1. Por que, em nossa civilização o objeto 
é “quase nada natural”?  O que diferencia 
uma “coisa” de um “objeto”?   

2. Explique: objeto é um elemento do 

mundo exterior fabricado pelo homem e 

este deve assumi-lo ou manipulá-lo.  

3. Você é capaz de definir móvel?  

4. De que forma você considera o dimen-

sionamento milimétrico colocado por Le 

Corbusier no modulor, para os objetos?  

5. O que você entendeu por fenomenolo-
gia estatística?     
 
6. Você acha que este texto o ajudou a 
entender melhor o objeto?  
  
Então elabore com mais quatro colegas um 
texto no qual as ideias e conceitos de ob-
jeto fiquem bem claras para quem estuda 
no Iadê. Para isso, utilize a folha em anexo. 

E, como bem sabemos, a necessidade de 
“escrever” exige um rigor maior das nossas 
convicções e das nossas intenções.   
 
No desfecho da apostila, um estimulo à pre-
sença, não apenas física em sala de aula, mas 
a presença participativa.    
 
Você deve entregar este trabalho no fim da 
aula; automaticamente, você terá sua pre-
sença nos três módulos.    
 
Cabe aqui ressaltar que o exemplo aqui cita-
do era uma prática comum no Curso de Dese-
nho Técnico de Comunicação, como podere-
mos ter oportunidade de verificar em outros 
momentos. Para um melhor entendimento 
das disciplinas de projeto, explicaremos as 
diversas etapas de trabalho com algumas te-
máticas que eram a base do curso:   

1. Proposta de trabalho
1.1. Este trabalho já tem valor para con-
ceito e será avaliado ao final do bimes-
tre como sequência de produções.  
 

2. Duração
2.1. Execução no mesmo dia da  aula  

A proposta de projeto era distribuída em  
forma de apostila mimeografada, que definia 
os procedimentos de trabalho do aluno.  

Observamos aqui a intenção do curso no 
sentido de desenvolver a capacidade de 
representação gráfica manual, utilizando 
técnicas artesanais do lápis, da caneta esfe-
rográfica, entre outras. Vai definindo-se as-
sim uma metodologia de trabalho que será 
posteriormente utilizada no desenvolvimen-
to dos projetos dos anos posteriores.  
 
Um possível questionamento sobre a influên-
cia ou uma referência da escola Bauhaus no 
ensino do colégio podem ser atestados pelo 
exercício desenvolvido na disciplina Projeto I, 
quando nos deparamos com a apostila denomi-
nada “Bauhaus e o Desenho Gráfico Contem-
porâneo”, que aqui transcrevemos:   

Bauhaus e o Desenho Gráfico Contem-
porâneo      
 
1. Introdução
(...) a Bauhaus foi iniciadora do dese-
nho gráfico contemporâneo e de outras 
disciplinas visuais. Com os herdeiros da 
Bauhaus o desenho gráfico alcançou sua 
maior difusão depois da Segunda Guerra 
Mundial. Influíram e educaram sucessi-
vas gerações de desenhistas que por sua 
vez alcançaram a internacionalização das 
propostas pedagógicas e metodológicas 
do desenho centro-europeu.   
    
2. A formação do movimento moderno 
Walter Gropius, em 1919, funda o Staatli-
ches Bauhaus, e no seu primeiro progra-

ma podemos encontrar alguns propósitos 
da escola alemã: “Todos nós, arquitetos, 
escultores, pintores, devemos voltar ao 
ofício. Arte não é uma profissão; não exis-
te diferença essencial entre o artista e o 
artesão... formemos uma só comunidade 
de artífices sem a distinção de classes que 
levanta uma barreira arrogante entre o 
artesão e o artista”. (Leonardo Benevolo, 
História de la arquitectura, v. 2, p. 477). 

3. A Bauhaus e a tipografia
A Bauhaus representou toda uma mudança 
de atitude do artista com a relação à arte, 
que podemos sentir se meditarmos sobre 
o trecho que segue, no qual Argan analisa 
(no caso, a tipografia) diante da arte.  

Na tipografia, a renovação se estende des-
de as formas dos caracteres até a arquitetu-
ração da página e do livro. Nítidos caracte-
res lineares, extremamente simplificados, 
reduzidos à combinação de círculos ou 
semicírculos uniformemente espaçados, 
ocupam o lugar das intricadas letras góti-
cas ou das letras latinas realizadas em cla-
ro e escuro. O emprego do tipo único que 
varia somente quanto ao tamanho é a re-
gra constante e até elimina-se o emprego 
de maiúsculas. (...) diria até que os caracte-
res ocupam na página o mesmo lugar que 
os novos móveis ocupam na arquitetura. 
São os elementos de uma composição es-
pacial, onde a  leitura está ligada a per-
cepção sensível, porque a realidade que 
percebemos e que acompanha o trabalho 
da mente, aplicada à compreensão do 
texto, é a realidade da página escrita: esta 
é o instrumento que nos põe em contato 
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com aquela outra oculta realidade, que 

é o texto, e que constitui evidentemente 

nosso interesse mais imediato. A página 

é o espaço, a dimensão, a condição ou 

a forma da realidade em que se cumpre 

esse ato essencial do homem civilizado 

que é a leitura; a claridade e a ordem des-

se espaço, a propriedade dessa forma são 

as condições da plenitude e da validade 

do ato... em síntese, durante os séculos 

os caracteres foram imaginados em fun-

ção da escrita, mais ou menos como um 

complemento epigráfico da obra literária, 

agora ao contrário são concebidas em fun-

ção da leitura como instrumento do leitor. 

O processo não é diferente do da arqui-

tetura, que em lugar de ser concebida e 

produzida em função do arquiteto criador, 

como intérprete das supremas abstrações 

religiosas e políticas, passa a sê-lo agora 

em função do homem que a habita, como 

instrumento de sua existência. 
     

A partir dessas premissas históricas e de sua 

conceituação, eram definidos os exercícios 

que estabeleciam sua aplicação, gerando 

assim o entendimento através do projeto. 
Vamos aqui transcrever dois exercícios práti-

cos no âmbito do conceito da Bauhaus: 
 
Bauhaus 1  
Diagramação de caracteres gráficos  

1. Objetivo
1.1 Estudo sobre a configuração dos 
caracteres gráficos, para compreensão 
de uma estrutura normalizada.   

1.2  Adestramento motor.  

2. Desenvolvimento
2.1 A normalização consiste no traça-
do de uma pauta de 12 linhas paralelas  
horizontais determinando 11 espaços.  
 
2.2  As letras são inseridas em 7 espa-
ços deixando livres os 2 espaços supe-
riores e os dois inferiores; os primeiros 
destinam-se à acentuação e os dois úl-
timos às letras g, p, q, j, y quando em 
caixa baixa.     

2.3 Com o auxílio da régua T, construir 
a pauta com precisão, sendo a critério 
do aluno a medida do espaço entre li-
nhas. Usar lápis HB afiado.   
    
2.4 Proceder a uma observação sobre 
a estrutura de cada letra, que inclui a 
busca da aproximação geométrica mais 
simples e suas proporções relacionando 
letra com letra.     
 
2.5 A seguir, com lápis 2B executar o 
traçado leve de cada letra, tentando 
reproduzir a estrutura anteriormente 
verificada

2.6  Este exercício terá execução indi-
vidual onde cada aluno deverá dese-
nhar todas as letras indicadas pelo pro-
fessor, sobre papel manteiga (vegetal 
40/45 gr) nas dimensões finais de 297 x 
420 mm (tamanho A3).    

3. Duração
 2 aulas.

A carga horária definida na estrutura do co-

légio compreendia 2 horas/aula, o que exi-

gia dos professores um gerenciamento de 

tempo no que diz respeito à carga teórica e 

aplicação prática dos conceitos.   

 

Entre os inúmeros temas abordados no de-

correr das aulas de projeto, a embalagem 

era uma proposta instigante que exigia visão 

abrangente no que diz respeito aos vários ní-

veis de abordagem dessa temática: a função 

proteção no caso era prioritária. Nesse que-

sito, vamos aqui verificar a forma como era 

apresentada a formulação do problema e as 

várias etapas exigidas aos alunos.

A embalagem  

1. Objetivo
1.1. Introduzir o aluno na experiência 
de projeto do objeto tridimensional.  
  
2. A proposta  
2.1.Solucionar o problema de uma em-
balagem, cuja função específica seja a 
proteção do produto e não apenas a 
sua promoção no mercado consumidor. 
 
2.2. O produto a embalar deve ser da 
escolha do aluno sujeito a aprovação 
do professor, a escolha deve se ba-
sear no item 2.1.   

3. O desenvolvimento
3.1. Pesquisar o produto escolhido ten-
do em conta suas características físico-
-químicas (peso, cheiro, temperatura, 
quebra, estado físico etc.).   

3.1.1. Pesquisar os tipos de embalagem 

já existentes desse produto.   

 

3.2. Discussão dos dados obtidos na 

pesquisa.    

      

3.3. Estudos preliminares bi e tridimen-

sionais 

    

3.4.Análise e discussão dos estudos  

3.5.Desenhos técnicos definitivos  

3.6.Modelo de controle  

3.7.Relatório

4. O sintático do desenvolvimento  

4.1. Levantamento visual, fotográfico, 

desenhos, folhetos, amostras etc. Esta 

etapa, assim como todas as outras, 

deverá ser desenvolvida em equipe 

de dois alunos no máximo.   

 

4.2. A discussão dos dados obtidos na 

pesquisa será feita em grupo de dez alu-

nos  (cinco equipes), com a supervisão 

do professor.     

 

4.3. Os estudos preliminares deverão ser 

feitos em papel manteiga e os modelos 

de controle em: cartão, plastilina, madei-

ra balsa, poliuretano expandido etc.  

4.4. A análise e discussão dos estudos 

preliminares serão feitos pelo mesmo 

grupo de 10 alunos do item.  
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4.5. Os desenhos técnicos definitivos  

deverão ser feitos em papéis normali-

zados, adequando-se estes ao tipo de 

solução encontrada no projeto (proje-

ção ortogonal, planificação etc.).  

     

4.6. O modelo de controle deverá ser 

feito no material que o aluno achar 

mais adequado ao tipo de proposta 

encontrada.

4.7. O relatório do trabalho deverá ser 

datilografado (espaço 2) em papel sulfi-

te A4 sem margem. Os argumentos do 

trabalho expostos no relatório deverão 

se fundamentar no texto lido e nas dis-

cussões feitas em classe.   

 

5. Observações  

5.1. A presença nos três módulos de 

aula está vinculada ao trabalho e par-

ticipação do aluno em classe.Cumpre 

ressaltar que o aluno, no seu processo 

projetual, era sempre direcionado por 

uma sequência lógica que possibili-

tava a compreensão das várias etapas 

de um projeto. Nas entrevistas com 

diversos alunos, eles afirmaram que 

esse “passo a passo” foi determinante 

posteriormente na sua vida particular 

e profissional. No entanto, o processo 

criativo determinava também um grau 

de flexibilidade no aspecto de apresen-

tar inúmeras soluções para um mesmo 

problema.

   5.4 Metodologia para o 
desenvolvimento de projeto

No âmbito do desenvolvimento de proje-
to, vamos aqui expor como eram estrutu-
rados o briefing e todas as etapas de de-
senvolvimento; como eram definidos os 
parâmetros das propostas.    

1. Tema  
Proposta de um objeto, a partir 
do uso de componentes produzi-
dos pela indústria.   
      
2. Objetivo  
2.1. Pesquisa e treinamento 
 
• Para contato direto dos alunos com 
as propostas de produto, resultado di-
reto do “design”.   
 
• Para constatar o emprego no dese-
nho industrial dos recursos de modula-
ção, seriação e componibilidade.  

• Para adestrar os alunos na verificação 
e no uso objetivo de qualquer produto 
surgido no mercado, e que seja resulta-
do de uma política de produção e con-
sumo imediato em grande escala.  

• No objetivo de desenvolver, tendo 
em vista o plano geral do curso, uma 
capacidade “criadora” fundamentada 
no levantamento de dados concretos, 
e no emprego do desenho como recur-
so de comunicação de uma proposta.

Como observamos, a proposta é direcionada 
por palavras-chaves que direcionam e enca-
minham o aluno a compreender o universo 
industrial e a necessidade de uma discipli-
na projetual: contato direto com a realida-
de industrial, o entendimento dos conceitos 
de modulação, seriação e componibilidade; 
possibilitar uma visão ampla para entender o 
mercado e o comportamento do consumidor 
e finalmente o entendimento e a leitura de 
dados estatísticos, tendo o desenho como 
recurso de comunicar suas idealizações.

 
3. Desenvolvimento   
3.1.Desenvolvimento

• Para melhor compreensão e aproveita-
mento das experiências neste exercício. 
Tomar esta folha de proposta de exercício 
e observar cuidadosa e permanentemente 
os objetivos propostas acima.

5.5 Orientação genérica dos 
trabalhos de Projeto

1. Tema / Conceituação / Programação 
dos trabalhos
2. Pesquisa
3. Relatório (análise retrospectiva)
4. Estudos preliminares
5. Modelo de controle (maquete)
6. Análise crítica
7. Anteprojeto

7.1. 2º modelo de controle / maquete 
(eventual)
7.2. Análise crítica
8.Projeto final (execução/detalhamen-
to)     

     9. Protótipo / maquete definitiva.

Os itens aqui anotados eram os procedimen-
tos mantidos como metodologia básica em 
todas as sequências semestrais no desen-
volvimento de um projeto. É evidente que a 
cada semestre a complexidade de fatores era 
gradativamente maior, no entanto, a sistemá-
tica era a mesma.

5.6  Plano de ensino 
(modelo genérico) 

O plano de ensino de desenho industrial de-
finido a partir de um cronograma semestral/
mensal compreendia as seguintes etapas: 

Março
• Introdução. Programa. Conceito de 
design do aluno. Situação do design. 
Introdução à pesquisa 
.  
• Palestra: Design na programação vi-
sual. Assessoria à pesquisa.

• Debates: Apresentação livre das pes-
quisas. Registro escrito   . 
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1.2 Estimamos que as experiências 
práticas tomem cerca de 75% da carga 
horária disponível, ficando o restante 
diluído no todo do curso como con-
ceituação básica.    

1.3 Os exercícios de aplicação, em nú-
mero de dez, foram escolhidos como 
quantidade e diversidade, no sentido 
de provocar uma série de experiências 
motivadoras, sem, contudo, descuidar 
de que as propostas atinjam um resulta-
do, considerando “último” do ponto de 
vista de acabamento.    

1.4. As primeiras experiências do cur-
so servirão como fonte de informação 
para uma melhor caracterização do 
tipo de experiência (profundidade, di-
versidade) vivenciada pelo aluno an-
teriormente. A interpretação destes 
dados deverá surgir como subsídio na 
formulação dos exercícios e como pon-
to referencial da produção do aluno. 

1.5. Iniciação aos métodos de pensar e 
produzir as mensagens visuais. Particu-
lar atenção será dada à instrumentação 
utilizada na linguagem plástico-visual, a 
fim de não haver obstáculo no proces-
so criativo, tornando a atividade pen-
sar-produzir dinâmica.
 
1.6 A vinculação entre a carga teó-
rica e a prática terá intensidade re-
lativa ao caráter das problemáticas 
levantadas; se atentará para que o 
comparecimento de justificativa em 
linguagem diversa da plástica visual 

esteja sempre comprometida com um 
trabalho concreto do curso.   

1.7 Se preocupará em exercitar a ca-
pacidade de percepção visual, tare-
fa que é preocupação especifica das 
disciplinas que têm o desenho como 
linguagem básica. Fazer compare-
cer através das experiências a serem 
desenvolvidas o conhecimento ad-
quirido nestas disciplinas.   

Ao assumirmos uma reflexão sobre os objeti-
vos da disciplina, constatamos que, nos três 
itens anotados como objetivos da disciplina de 
Projeto I, a palavra “experiência” é uma cons-
tante. Compreendemos que a disciplina era 
a introdução ao universo projetual e aqui não 
podemos esquecer que os jovens estudantes 
estavam adentrando um universo totalmente 
diverso da sua procedência escolar. Toman-
do como referência as entrevistas realizadas 
com os ex-alunos, a chegada ao Iadê era na 
essência o momento de romper com todas as 
limitações impostas pela formação do antigo 
ginasial, vigente naquele período.   
 
A seguir o briefing, que era distribuído aos 
alunos, definindo minuciosamente os itens 
a serem desenvolvidos. Depois, temos um 
exemplo de como eram estruturadas e en-
tregues aos alunos as solicitações para o de-
senvolvimento de um projeto. Exigia-se, as-
sim, a leitura e, somado a isso, o professor 
dissecava e orientava o aluno sobre como 
administrar esse projeto. Entende-se assim 
que o aluno efetivamente era orientado para 
sua vida acadêmica, bem como para sua fu-
tura vida profissional. Constatamos nas en-

Abril
• Escolher um objeto e justificar o por-
quê do objeto. 
• Levantamento de dados relativos ao 
objeto. 
• Levantamento bibliográfico.
Teórico: revolução industrial.
Teórico: desenho industrial e artesanato. 

Maio
• Apresentação das pesquisas.
• Apresentação do partido.
• Esboços: reais possibilidades de exe-
cução. 
• Pesquisa de materiais adaptáveis 
aos esboços.     

Junho
• Apresentar esboço modificado pelo 
material.
• Teórico: problemática de industriali-
zação e resistência de materiais – custo.
• Esboço final – Relatório final.
• Visita a uma fábrica ou atelier de  
design (Lafer, Goyana, Celite).
• Apanhado geral do curso.

   
O que podemos destacar neste e nos di-
versos cronogramas do colégio era a simi-
laridade com os cronogramas da vida pro-
fissional e dos cursos de ensino superior 
das faculdades de arquitetura e desenho 
industrial. Por outro lado, observamos que 
as etapas definidas envolviam o aluno no 
processo de reflexão teórica, mas sempre 
envolvido com o aspecto pragmático na 
viabilidade de industrialização do projeto. 
 
Motivo de inúmeras reuniões e intensos de-

bates por parte dos professores, para definir 
os objetivos da disciplina de projeto, faziam 
parte do processo didático. O alinhamen-
to das propostas no sentido de estabele-
cer as sequências verticais dos conteúdos, 
sem perder naturalmente a liberdade e a 
individualidade dos professores que minis-
travam a disciplina, eram pontos de funda-
mental importância para a coordenação. 
 
Para um entendimento criterioso dos ob-
jetivos da disciplina Projeto I, vamos a se-
guir transcrever as diretrizes estabelecidas 
para que os professores estruturassem o 
conteúdo da disciplina. Vamos observar 
inúmeros detalhes na formulação concei-
tual da disciplina Projeto I, na qual existe a 
preocupação de definir a divisão de carga 
horária de aproximadamente 25% da fun-
damentação teórica, acompanhada de 75% 
de experimentações práticas. Evidencia-se 
aqui uma preocupação da “mão na mas-
sa”, atendendo assim à expectativa dos jo-
vens de produzir e simultaneamente refletir. 

Projeto 1
Objetivos da disciplina
1. Iniciação aos métodos de pensar e 
produzir a mensagem visual dos “pro-
dutos”, empregando o desenho como 
instrumento básico de criação.   

1.1 Neste 1º ano, Projeto 1 terá como 
preocupação principal desenvolver 
uma tal sequência de experiências, 
como treinamento e informação, para 
uso de materiais e aplicação de teorias 
especificas, empregadas no projeto de 
comunicação  .
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trevistas que essa metodologia acompanhou 
e acompanha os atuais profissionais que ali 
estudaram. 

Projeto I
1. Objetivo

1.1. Uma primeira preocupação, por 
parte dos alunos, de registrar através 
do desenho, impressões visuais sobre o 
espaço, volume e proporção.   

1.2.  Desembaraço no sentido de ades-
tramento motor, empregado na lingua-
gem gráfico-visual.    
     

2. Execução (desenvolvimento)
2.1. Usando papel distribuído pelo pro-
fessor e com instrumento qualquer, 
esferográfica, lápis, hidrográfica etc. 
proceder à execução de uma série de 
croquis.       

2.2. Os desenhos (croquis) terão como 
resultado observações realizadas sobre 
o próprio espaço da sala de aula. 
       
2.3.  O trabalho a ser entregue deve ser 
sintetizado no máximo em três folhas, 
identificadas com nome, turma e tur-
no.       

2.4.  Este trabalho já tem valor para con-
ceito e será avaliado ao final do bimes-
tre como sequência de produções. 

 
3. Duração 

3.1.Execução no mesmo dia da aula.  

O trabalho desenvolvido em aula pressupõe 
deixá-los ocupados e até certo ponto 

estimulados um pouco, sob a pressão do tem-
po relativamente escasso, que era e é parte in-
tegrante da futura vida profissional.   
 
Proposta de projeto distribuída em forma de 
apostila mimeografada, que definia os proce-
dimentos de trabalho do aluno.

 
Projeto II
1. Objetivos da disciplina

1.1. Desenvolvimento da capacida-
de criadora para executar através 
de uma sequência metodológica, 
as diversas etapas pelas quais pos-
sa ser encaminhada uma proposta, 
para a mensagem visual do projeto 
acabado.     

1.2. Através da metodologia, pro-

porcionar ao aluno o domínio de 

uma linguagem específica, tanto 

gráfica quanto verbal, no interesse 

das propostas do desenho de co-

municação.     

1.3. A apreensão da referida lingua-

gem será proposta aos alunos atra-

vés de um processo de experiências 

acumulativas em ordem de crescen-

te complexidade.    

1.4. Em todas as experiências haverá o 

cuidado de que os resultados atinjam 

condições de apresentação entendidas 

“suficientes” para a compreensão da 

mensagem. (Extraído da apostila que 

era entregue aos alunos no decorrer do 

semestre)  

A partir do segundo ano, quando é desen-
volvido o Projeto II, precisamos ficar atentos, 
pois algumas palavras-chaves enriquecem 
o repertório do aluno e estabelecem uma 
nova postura diante do ato de projetar.  
 
Senão vejamos, algumas palavras que definem 
os objetivos estabelecidos: sequência meto-
dológica, encaminhamento de uma propos-
ta, domínio de uma linguagem tanto gráfica 
quanto verbal, a questão das experiências ago-
ra acrescentada de acumulativas em ordem 
de crescente complexidade e, finalmente, a 
necessidade ante o usuário e/ou leitor no sen-
tido da compreensão da mensagem.   
 
A seguir, vamos exemplificar através de exer-
cícios projetuais o encaminhamento das vá-
rias etapas de um projeto, como podemos 
observar no tema imagens analógicas, no 
qual objetivos, conceito do tema propos-
to, desenvolvimento, forma de apresenta-
ção e cronograma levavam o aluno a as-
sumir uma postura profissional  . 

Tema  
Imagem analógica 
1.0.  Objetivos

1.1. Orientar o potencial criador dos alu-
nos, através de uma sequência metodo-
lógica de projeto na busca de uma série 
(família) de imagens analógicas dentro 
de um sistema.     

1.2. Estudo e treinamento para empre-
go dos meios de produção e reprodu-
ção gráfica do desenho de comunica-
ção – design.   

2.0.  Tema

2.1. Criar uma série (família) de imagens 
analógicas adequadas a um conjun-
to de quatro modalidades esportivas 
de uma olimpíada, a saber: futebol, 
tênis, natação e capoeira.   

3.0.  Desenvolvimento
3.1. Pesquisa gráfica: deverá ser fei-
ta através de desenhos (croquis) com 
observação in loco dos esportistas, 
fotografias, recortes de jornal, revistas 
etc.). 

 
3.1.1. Evitar a consulta de revistas téc-
nicas de design para que não ocorram 
influências de soluções do problema. 

3.2. Estudos preliminares  

3.2.1. Cada modalidade de esporte 
será estudada através de uma se-
quência de desenhos onde deve-
rão ser observados os movimentos 
que melhor caracterizem o esporte 
em questão e sua gradual simplifi-
cação como imagem.   

3.2.2. Esses estudos serão feitos 
em papel-manteiga (700 x 250 mm),  
lápis mole, caneta hidrográfica, etc.  
     
3.2.3. Cada esporte será estudado 
em folhas separadas sem, todavia, 
perder a unidade como conjunto. 
     
3.2.4. Após a seleção de uma ima-
gem de cada esporte, esta será tes-
tada através de estudos a partir da 
anatomia humana.  
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3.3. Diagramação: escolha de uma estru-
tura adequada à produção e reprodu-
ção gráfica da imagem.    

3.3.1. Os estudos de diagramação 

deverão ser feitos sobre papel-man-

teiga (500 x 350 mm) e instrumen-

tados à lápis. A diagramação final 

deverá ser feita em papel Schoeller 

tamanho A3 (420 x 297 mm) monta-

do sobre dúplex 400 gr e instrumen-

tada à nanquim.    

3.4.Teste em positivo/negativo  

3.4.1. Esse teste deverá ser apresen-

tado em papel Schoeller formato A3, 

montado em papel dúplex 400 gr e 

colagem de papel-espelho preto. O 

estudo do negativo numa prancha e 

o positivo em outra.  

3.5. Teste de relevo  

3.5.1. Serão executados em alto e 

baixo relevo em isopor formato A3; 

as pranchas deverão ser emassadas 

com massa vinílica, lixadas e pinta-

das com látex branco. 

3.6.Teste de cor: aplicação de duas 

cores 

3.6.1. A ser executado em pranchas 

de Schoeller formato A3, montadas 

sobre dúplex e pintadas com gua-

che ou letra-filme.

4.0.  Apresentação
4.1. O trabalho deverá ser apresentado 
em pastas de dúplex formato A3 com 
carimbo de identificação.   
  

5.0. Cronograma
5.1. Pesquisa e estudos (1 semana)  

5.2. Diagramação (1 semana)  

5.3. Positivo/ Negativo /Cor (1 semana) 

5.4. Alto/Baixo Relevo (1 semana) 
 
5.5. Pasta com todo o projeto (1 sema-
na).     

Observamos aqui algumas particularidades 
do exercício. É enfatizado que o aluno deve-
ria “evitar a consulta de revistas técnicas de 
design, para que não ocorressem influências 
de solução do problema”. Essa preocupação 
era no sentido de que desenvolvessem suas 
concepções de criação através da observa-
ção de fotografias veiculadas pela imprensa 
e incentivar a necessidade do uso do dese-
nho de observação. Nesse mesmo exercício 
era introduzido o conceito de grid, através de 
um diagrama básico que acompanhava toda 
a família de pictogramas e ainda o conceito 
da unidade visual na diversidade dos espor-
tes. Assim, o aluno era motivado a entender a 
anatomia humana na criação de pictogramas, 
de forma a adequar por exemplo a anatomia 
de um nadador a um jogador de basquete, 
mantendo, no entanto, a coerência e unidade 
formal de proporções em situações diversas.
 
A seguir, vamos destacaremos o briefing 
de uma temática das mais complexas, que  

envolve a formulação de uma proposta de 
sinalização, que como sabemos exige rigor 
na utilização da tipografia que deve levar em 
consideração a legibilidade e a leiturabilida-
de do transeunte. Ela exigia uma compreen-
são dos princípios de semiótica, disciplina 
que, nos anos 1960 e 1970 ainda em seus pri-
mórdios de estudo, tinha como um dos pio-
neiros o poeta e pensador Décio Pignatari, 
por sinal a única referência de língua portu-
guesa.

Na definição das sequências verticais da disci-
plina Projeto, sempre ocorreu a preocupação 
por parte da coordenação e dos professores 
de que a complexidade de um trabalho seria 
gradativa no decorrer dos semestres e dos 
anos. Como podemos observar pelo tema 
a ser apresentado em seguida, a sinalização 
pressupõe um conhecimento básico sobre 
tipografia, conceitos de semiótica e do estu-
do de cores – componentes de fundamental 
importância para estabelecer parâmetros na 
relação usuário e meio ambiente.   

Tema de Projeto
Sinalização
Fundamentação e conceituação do 
tema     

1. Informação
Podemos chamar de informação a toda 
mensagem emitida de uma fonte a um 
destino.   .   

Para emitir essa mensagem usamos um 
código que pode ser verbal, visual, en-
tre outros.   

1.1. Podemos reduzir os sistemas 
de comunicação a um esquema bá-
sico, a saber:      
 
 

Chamemos:
F fonte de informação;
E emissor ou transmissor da informação;
R receptor da informação F;
D destinatário ou usuário da informação.

 
A informação passa do emissor ao re-
ceptor através de sua redução a sinais 
ou codificação. O receptor recebe a 
mensagem codificada e decodifica-a 
ao destinatário.     

1.2. O processo de transmissão da 
mensagem, por mais perfeita que seja, 
não está isenta de erros. Todas as fon-
tes de erros são chamadas ruídos. O 
ruído, na transmissão da mensagem, é 
inversamente proporcional à informa-
ção, isto é, quanto maior o ruído me-
nos a possibilidade de boa informação. 

1.3. Dependendo do canal de comu-
nicação, podemos ter maior ou menor 
ruído. Quando esse canal possui muito 
ruído, usamos o recurso da redundân-
cia, que nada mais é que a repetição 
contínua de um sinal para assegurar a 
efetiva transmissão da mensagem.  
 

2. Código
2.1. Segundo definição de Décio Pigna-
tari, “o código é um sistema de símbolos 
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que, por convenção, se destina a repre-
sentar e transmitir uma mensagem en-
tre uma fonte e um ponto do destino”. 

3. Sistema digital e sistema analógico
3.1. O sistema digital é constituído por 
dígitos ou unidades que se manifes-
tam separadamente, por exemplo; o 
alfabeto, as notas musicais, o sistema 
numérico, são sistemas digitais.  

3.2. Já o sistema analógico se manifes-
ta por unidades contínuas, muito mais 
ligadas ao mundo físico. Por exemplo, 
um gráfico, um mapa, um relógio são 
sistemas de informação analógica. Os 
sistemas analógicos transmitem uma 
informação mais rapidamente, em-
bora com menos precisão do que os 
sistemas digitais.    

3.3. Nas línguas, podemos fazer facil-
mente a distinção das analógicas e di-
gitais. As orientais, como o japonês e o 
chinês – ideográficas –, são analógicas, 
enquanto as ocidentais são digitais.  

4. Sinalização
Pelo que acabamos de aprender, pode-
mos definir a sinalização como um siste-
ma de códigos de natureza digital/analó-
gica capaz de transmitir uma mensagem. 

4.1. O sistema de códigos escolhido, 
para transmitir a mensagem, deve ob-
servar parâmetros informacionais que 
abordaremos a seguir:    
 

4.1.1. Qual a mensagem a ser emitida? 

Neste caso, analisaremos qual o tipo 
de informação a ser dada, por exem-
plo, na sinalização viária urbana tere-
mos em conta os problemas de trân-
sito de pedestres, automóveis etc. 
Na sinalização interna de um estádio 
de futebol ou de uma repartição pú-
blica, teríamos problemas informa-
cionais totalmente diversos.   

4.1.2. Qual é o ponto de destino a 
ser atingido?     
  
A análise a ser feita nesse caso se re-
fere ao usuário. Por exemplo, os có-
digos usados na sinalização de um 
hospital ou um zoológico são com-
pletamente diferentes, tendo-se em 
conta os usuários dos dois serviços . 
 
4.1.3. Considerações gerais  
 
Uma vez considerados e analisados 
os parâmetros adequados a um 
tema específico de desenho da co-
municação, a seguir procederíamos 
a um levantamento detalhado de 
dados, que, submetidos a análise, 
devem culminar com a enumeração 
de objetivos a serem atingidos. Essa 
forma de abordar o problema de 
projeto de comunicação se constitui 
apenas numa tentativa de sistemati-
zar o processo de criação; que não 
se preste, portanto, a ser entendida 
como forma única e rigorosa.

Para a formulação de um projeto dessa na-
tureza e levando em consideração a faixa 

etária dos alunos, exigia-se do professor 
uma atitude de constante reflexão e de uso 
de um repertório acessível para transmitir es-
sas informações e assim definir o propósito 
do exercício. Note-se também que vivíamos 
num mundo analógico, de transição para o 
digital. Atentemos que, observando os itens 
acima, o projeto era constituído de inúmeras 
incógnitas, tais como o espaço a ser sinaliza-
do, o conceito da informação a ser enuncia-
da, a cultura do usuário, entre outros.

Exercício de aplicação – Sinalização
Pesquisa  
  
1. Levantamento dos parâmetros informa-
cionais adequados à elaboração e implan-
tação de um sistema digital-analógico no 
espaço interno do Iadê.    

1.1. O primeiro ponto que deveremos 
levantar será em relação ao tipo de in-
formação a ser codificado.   

1.1.1.  Informação segundo os seto-
res de trabalho no espaço interno.  
    
1.1.2.  Informação para o espaço ex-
terno.      

1.2. Levantar a informação existente.  

1.3. O segundo ponto a questionar 
será em relação à população.   
   .   

1.3.1. Levantar, segundo os seto-
res de trabalho, qual o tipo de po-
pulação atuante, tendo em vista: 
sexo, faixa etária, nível econômico e  
cultural.    

1.4. Levantar o espaço físico disponível 
à implantação do sistema de informa-
ção (conjunto de sinais).   

1.4.1. Levantamento do espaço ten-
do em conta: dimensões, pontos 
negativos no sentido de visibilidade, 
pontos de maior ou menor trânsito. 

2. Desenvolvimento da pesquisa`  

2.1.  Os pontos 1.1 e 1.2 devem ser de-
senvolvidos através de entrevistas com 
os usuários do sistema existente.  
     
2.2. O ponto 1.3, através de questio-
nários ou sequencias de perguntas 
programadas para atenderem aos ob-
jetivos propostos naquele ponto.  

2.3.  O ponto 1.4, através de desenhos 
croquisados, observações escritas, fo-
tos etc.

3. Desenvolvimento do projeto  
  
Objetivo  

3.1. Que os alunos sejam orientados 
para uma verificação inicial sobre fun-
damentações teóricas no segmento de 
projetos de sinais ou sistemas de sinais. 

3.2.  Exercitar a capacidade de manipu-
lar dados ora com visão do geral ora com 
visão de particularidades e vice-versa. 

3.3.        Uso da expressão gráfica numa eta-
pa de análise do desenho de comunicação. 
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4. Tema  

4.1. Sinalização interna do Iadê
 
4.1.1.  Buscar um sistema digital-a-
nalógico adequado ao espaço inter-
no da escola

5.  Desenvolvimento  

5.1.  Levantar os parâmetros informa-
cionais adequados ao problema (análise 
de dados – pesquisa).    
 
5.2. Elaborar relatório (análise crítica); 
estudos preliminares em branco e pre-
to e a cores.     

6. Apresentação  

6.1. Cada etapa de desenvolvimen-
to terá orientação em classe pelo 
professor.     

6.2.   Após a orientação, os alunos terão 
uma semana de prazo para o desenvol-
vimento de cada etapa, para discussão 
com o professor na aula seguinte.  
     

6.2.1. As discussões serão feitas por 
equipes de no máximo dois alunos. 

No exercício projetual aqui exposto, fica evi-
dente que o desenhar (registrar graficamente 
uma mensagem) era precedido de um con-
junto amplo de levantamento de dados que 
exigia das equipes um trabalho árduo no 
sentido de entender o problema e seus múl-
tiplos fatores. Aqui cabe uma observação: 

os alunos, com essa visão crítica quando in-
gressavam nos cursos superiores de design, 
já possuíam conhecimento e visão clara da 
metodologia de um projeto. Possivelmente, 
os resultados finais, entendendo-se no nível 
colegial, nem sempre preenchiam todos os 
pré-requisitos de um projeto profissional. No 
entanto, o entendimento nos procedimen-
tos e nos mecanismos preliminares de um 
projeto ficava patente quando eram apre-
sentados ao final de um semestre letivo.  

A disciplina Objeto e Mensagem poderia ser 
inicialmente entendida como algo distinto, 
de um lado o objeto e suas características e 
atributos físicos tridimensionais e, de outro, 
a mensagem como impressos gráficos bidi-
mensionais, já que não vivíamos ainda o mun-
do digital e virtual. Para romper com essa 
condição, o exercício estabelecia como pa-
râmetro a inserção de textos ou poesias em 
sólidos tridimensionais, possivelmente com 
base nos conceitos da corrente concretista, 
que, entre outros produtos, já estabelecia ex-
perimentações de livros tridimensionais. 

 
Objeto e mensagem 

1. Objetivos  
1.1. Exercitar o aluno na compreensão 
do problema tridimensional.

     
1.2. Capacitá-lo a encontrar solu-
ções gráficas integradas em mode-
los tridimensionais 

2. Tema  
2.1. Criar um sólido irregular de, no 
mínimo, 5 faces (sólido irregular cujas 
faces são polígonos irregulares). 

2.2. Criar nessas faces:  

2.2.1. Uma imagem com continui-
dade formal.    
  
2.2.2. Um texto que reforce a 
imagem e se organize com a 
mesma 

2.3. Devem ser levados em consi-
deração os problemas de cor abor-
dados no 1º semestre, tais como os 
esquemas harmoniosos.  
 

3. Desenvolvimento 
3.1. Estudos bidimensionais em  
papel manteiga 500 mm x 700 mm, 
grafite mole.     
 
3.2. Com base no item 3.3, montar 
em cartão o primeiro modelo de 
controle.     

3.3. Estudar a imagem e o texto so-
bre o modelo usando caneta hidro-
gráfica ou lápis de cor etc. 
  
3.4.   Desenhar com precisão o sólido 
planificado sobre papel-manteiga, já 
com a imagem e o texto em escala 1:1. 

3.5. Desenhar instrumentado a lá-
pis, sobre papel Schoeller A2 sem 
margem, a imagem colorindo com 
ecoline ou guache. O texto deve 
ser escrito com Letraset, Alfac ou  
Decadry.   

3.5.1. Sobrepor um vegetal sobre o 
Schoeller e desenhar a nanquim o 
sólido planificado, fazendo-o coin-
cidir com a imagem do Schoeller. 

3.5.2. O carimbo de identificação 
deve ser desenhado no vegetal.  

3.5.3. Especificar tecnicamente as 
cores, o tipo, corpo e altura em mm 
da letra empregada no texto.  

3.5.4. Fazer um segundo mode-
lo de controle em papel dúplex 
colorindo a imagem pelo mesmo 
processo usado anteriormente.

A proposta de um projeto como esse esta-
belece uma forma de disciplinar os alunos 
diante de uma postura de planejamento e 
adequação da instrumentação. Ela possibili-
ta com a devida clareza o entendimento, seja 
no conceito, seja no uso dos materiais e téc-
nicas existentes naquele período histórico, 
no qual o papel Schoeller (importado) e as 
técnicas de transferência das letras eram co-
muns tanto em aula como nos escritórios pro-
fissionais. Esse processo leva a entender que 
nem sempre o primeiro modelo é o resultado 
final, mas que em grande parte das vezes são 
necessárias inúmeras tentativas para corri-
gir erros imperceptíveis na fase de concep-
ção. Podemos entender que, de certa forma, 
ocorre um grau de integração quando na aula 
de projeto são solicitados variados conheci-
mentos (planificação e desenho de precisão). 

Plano de trabalho   
As propostas nas disciplinas de projeto, 
quando da sua apresentação inicial, sem-
pre eram definidas através da nomencla-
tura Plano de Trabalho, que envolvia to-

dos os pré-requisitos para a definição e 

o desdobramento de um conceito a ser 

estudado.
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Objeto/Mensagem III  
(referência do segundo semestre de 
1972, encontrada nas apostilas distribuí-
das aos alunos)     
     
1.  Desenvolvimento de projeto 
2.  Trabalho de equipe 
3.  Duração por todo o semestre  
4.  Apresentação detalhada  
5.  Temas para opção 

 5.1. Urbanismo 
5.1.1. Quatro quarteirões do bair-
ro da Bela Vista    
5.1.2. Quatro quarteirões do bair-
ro do Bom Retiro
5.1.3. Quatro quarteirões do bair-
ro do Brás

 5.2. Arquitetura 
5.2.1.  O espaço do Iadê
5.2.2.  O espaço de uma escola 
de 1º grau      
5.2.3.  O espaço de um escritório 
(landscape office)

 5.3. Produto
5.3.1.  Brinquedo pedagógico
5.3.2. Moília para escola de 1º 
grau    
5.3.3.  Bijuteria
5.3.4.  Brindes
5.3.5.  Roupa para estudantes

5.4. Comunicação gráfico-visual
5.4.1. Modelo gráfico-visual da 
estrutura de uma escola de dese-
nho de comunicação
5.4.2.  Marca e logotipo para uma 
agremiação estudantil (todas as 
aplicações),
5.4.3.  Instrumentos gráfico-visu-

ais para ensino de física ou mate-
mática.

5.5. Comunicação visual urbana
5.5.1.  Sinalização de trânsito
5.5.2. Elementos de informação 
visual urbana específicos
5.5.3.  O carnaval.  

No item 5.1, vamos encontrar o direciona-
mento didático para três bairros tradicionais 
de São Paulo, que apresentam características 
e formações culturais envolvendo antropolo-
gicamente migrantes de várias partes do Bra-
sil, assim como imigrantes europeus. Essa era 
a preocupação central que motivava os alu-
nos no entendimento e questionamento dos 
espaços públicos e privados, sua constituição 
e seus desdobramentos no âmbito social.  
 
A proposta do Plano de Trabalho identifica 
também a forte intervenção da formação do 
corpo docente advindo dos cursos de arqui-
tetura, nos quais o espaço urbano é um dos 
temas centrais. Podemos considerar, seja no 
aspecto da configuração física e geográfi-
ca, seja no sentido do habitat humano, que 
isso ocorria tanto nas disciplinas de projeto 
como na fotografia. Nos documentos e em 
entrevistas com alunos, essa temática era 
entre outras uma constante. Era deixada em 
aberto para os alunos a escolha final entre 
três espaços da capital, definidos a princípio, 
mas distintos em suas características físicas, 
como o perfil humano que ali se instalava: 
a Bela Vista, como bairro de forte influên-
cia italiana, do pequeno comércio e de um 
contingente expressivo de cidadãos afrodes-
cendentes; o bairro do Bom Retiro, com a 
presença naquele período da colônia judaica 

aliada às indústrias e ao comércio varejista 
do segmento têxtil; e o bairro do Brás, com 
a forte presença italiana e dos migrantes do 
Nordeste, um polo de grandes indústrias de 
vários segmentos e próximo da rede ferrovi-
ária. Temas como esses instigavam os alunos 
a uma reflexão social e antropológica, esti-
mulando-os a que entendessem os aspectos 
multifacetados da capital paulista. Assim, a 
preocupação centrava-se no urbanismo. Em 
seguida, a opção era definida para o espa-
ço interior, envolvendo a própria concepção 
do Iadê, o espaço das escolas de 1º grau e 
o espaço interior de escritórios, possivel-
mente por ser uma área da arquitetura de 
interiores, tradicional do instituto. Ademais, 
temos como alternativas temáticas produ-
tos nos mais diversos segmentos, entre eles 
o brinquedo pedagógico, que possibilitava 
a vivência e reflexões sobre a infância dos 
jovens estudantes do curso, assim como a 
aproximação de pedagogos e professores 
de escolas infantis. É interessante também 
observar que o segmento têxtil assim como 
o de bijuterias eram parte integrante desse 
elenco de temas – não podemos esquecer, 
de comunicação visual impressa e urbana. 

Acreditamos que esse universo de temas 
que era proposto pelo Plano de Trabalho 
define de forma clara, de um lado, a con-
tribuição dos professores advindos dos 
cursos de arquitetura, somada à abran-
gência do curso técnico do Iadê.   
 
Objeto III  
O entendimento, a compreensão e a capaci-
dade de representação gráfica da tridimen-
sionalidade sempre foram um grande desa-

fio enfrentado pelas disciplinas Expressão e 
Desenho Técnico. A necessidade e o grau 
de abstração dos alunos exigiam dos profes-
sores atenção especial. É dessa forma que o 
conceito é reforçado de forma sistemática 
nessa etapa final do curso. Precisamos aqui 
observar de forma atenta o passo a passo de-
finido em seguida:

 
1. Tema 

1.1. Desenvolvimento de projeto de um 
objeto tridimensional.

2. Objetivo 
2.1. Desenvolver os valores do espaço e 
direção.    
2.2. Fazer o aluno sentir as possibilida-
des que existem dentro de cada mate-
rial experimentado.

3. Execução (1ª fase) 
3.1. Elaborar esboço de um projeto a 
ser executado.

4. Execução (2ª fase) 
4.1. Correção da 1ª fase do desenvolvi-
mento do projeto.

5. Dimensionamento (1ª fase) 
5.1. Estudo do dimensionamento do 
projeto. 

6. Desenvolvimento (2ª fase) 
6.1. Concluir o dimensionamento dos 
estudos da 1ª e 2ª fase.

7. Desenho técnico (realizado em casa) 
7.1. Todo o projeto deverá ser executa-
do em linguagem de desenho técnico.

8. Maquete
8.1. O projeto elaborado deverá ser 
executado e apresentado em maquete 
de papel Canson ou dúplex  

9. Conclusão
9.1. O projeto deverá ser concluído e 
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entregue de acordo com os seguintes 
estudos:    

a. Esboços
b. Dimensionamento
c. Desenho técnico
d. Maquete
e. Trabalho executado
f. Relatório de todo o desenvolvi-
mento do projeto com especificação 
do material, datilografado em papel 
ofício.

10. Apresentação
10.1. Apresentar os esboços, dimensio-
namento, desenho técnico e relatório 
em pasta à escolha do aluno. 
10.2. Maquete – entregue no período 
de aula.    
10.3. O projeto concluído.

11. Materiais
11.1. De acordo com o desenvolvimen-
to do projeto.

12. Duração do projeto
12.1. Um bimestre.

Esboços, correções, experimentações, inves-
tigações são as palavras-chaves que redun-
dam em maquetes, o que possibilita o enten-
dimento do conceito tridimensional aliado 
entre outras coisas a um relatório que regis-
tra teoricamente o processo de trabalho.  
      
As diretrizes definidas para a etapa final do 
curso nas disciplinas Projeto e Educação 
Artística III Motivo de dúvidas e incertezas, 
natural em trabalhos que envolvem as co-
ordenações, professores e alunos, motivou 
a necessidade de esclarecimentos sobre a 
etapa final do curso colegial do Iadê. Diante 
desse desafio, foi necessário estruturar uma 

apostila com as diretrizes do curso. Entender 
que a etapa final era o somatório de tudo 
aquilo que foi aprendido nos anos anterio-
res foi uma das causas da elaboração desse  
material impresso.     

5.7 Programa dos cursos
(Extraído da apostila distribuída

 para os alunos no início do ano)

1. Objetivos 
1.1. Os objetivos específicos dos cur-
sos atelier de projeto e educação ar-
tística III, no 3º ano do Colégio Técni-
co de Desenho de Comunicação de 
1975, estarão apoiados nos objetivos 
da área que reúne estas mesmas dis-
ciplinas, cuja origem está nos obje-
tivos gerais da escola, como institui-
ção educacional e de aprendizagem. 
 
1.2. Neste 3º ano, em cada experiên-
cia escolar se procurará fazer síntese 
de todas as experiências anteriores, 
no sentido de que os alunos tenham 
oportunidade de explorar ao máxi-
mo suas potencialidades criativas, 
tanto no interesse de um possível 
exercício profissional como desenhis-
tas quanto para eventual continua-
ção de estudos em nível universitário 

1.3. Para tanto, os exercícios estarão 
sempre apoiados previamente numa 
investigação teórica que englobe o dis-

curso sintático, semântico e pragmáti-

co, para, numa etapa seguinte, cultivar 

o hábito pelo encaminhamento meto-

dológico na produção das mensagens 

visuais, culminando na documentação 

técnica das propostas, fazendo opção 

por recursos de linguagem que melhor 

se caracterizem como “desenho de co-

municação”, podendo incluir até o que 

se convencionou chamar de desenho 

técnico.     
  

1.4. Se procurará, sempre que possível, 

somar a estas duas disciplinas quais-

quer das outras do Curso Técnico de 

Desenho de Comunicação, buscan-

do-se com isto demonstrar aos alunos 

a possibilidade de descobrirem a ca-

racterização de novas sínteses visuais 

incluindo um somatório de variáveis, 

oriundas de diversas áreas de estudo e 

produção.  
 
Observem que as diretrizes pretendem es-
clarecer para toda a comunidade acadêmica 
os seus objetivos e sua forma de atuação. 
Vejamos: no item 1.2 fica evidente que “em 
cada experiência escolar se procurará fazer 
síntese de todas as experiências anterio-
res”, ou seja, o resultado esperado é de que 
o processo acumulativo dos dois primeiros 
anos seja agora praticado, tanto no ato de 
conceituar como no ato do fazer na prática. 
No item 1.2 fica evidenciado que o alu-
no poderá estabelecer sua alternativa de 
vida, seja como um futuro profissional, 
seja para dar prosseguimento a sua carrei-
ra acadêmica em cursos de nível superior. 

O item 1.3 reforça a necessidade de “cul-
tivar o hábito pelo encaminhamento me-
todológico”, o que consideramos que 
era o centro das atenções do curso, in-
serido nas disciplinas projetuais e afins. 
 
E, no item 1.4, quanto ao grau de abrangên-
cia em que se define “somar a estas duas 
disciplinas quaisquer das outras”, como sa-
bemos, as disciplinas Língua Portuguesa, 
com suas temáticas de “redações criativas”, 
e Fotografia, através dos seus registros do 
cotidiano, sempre foram instrumentos de 
fundamental importância tanto no contexto 
escolar como na vida profissional dos alunos. 

Vamos agora observar a preocupação no que 
diz respeito às diretrizes que deveriam ser 
aplicadas nas disciplinas Mensagem, Objeto 
e Oficinas. Atentemos para o uso de termi-
nologias empregadas no âmbito acadêmi-
co e profissional somado à abrangência dos 
conteúdos, tais como aspectos sintáticos, se-
mânticos, ergonomia, entre outros.

2. Programa – conteúdos 
2.1. Os conteúdos deste programa não 
serão necessariamente consecutivos, 
visto que serão abordados em forma 
estrutural, num plano de coerência nos 
objetivos enunciados que reúne estas 
mesmas disciplinas, cuja origem está 
nos objetivos gerais da escola, como 
instituição educacional e de aprendiza-
gem.     

2.2. Itens a serem abordados durante o 
ano de 1975:
•  O universo da expressão artística
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•   A mensagem estética

•   A mensagem funcional

•   O conceito de ambiguidade

•   O conceito de produto

•   O conceito de artesanato

•   Protótipo e originais

•  As diversas acepções da palavra de-

senho

•  O espaço arquitetônico e o espaço 

urbano

•  Princípios gerais para uma sintática 

nas artes visuais

•   Iniciação à semântica de algumas es-

truturas visuais

•  Iniciação aos estudos da ergonomia

•  Elementos para uma metodologia do 

projeto.     

3.  Exercícios:

3.1. Março: exploração plástica bidi-

mensional sobre estruturas da “nature-

za viva”.     

3.2. Abril: exploração plástica tridimen-

sional.  

3.3. Maio-Junho: estudo de empunha-

dura, objeto.

3.4. Agosto-Setembro: o espaço arqui-

tetônico e o espaço urbano. 

3.5. Outubro-Novembro: produção de 

estruturas plásticas, a partir de uma 

análise: da cidade; do edifício; do ob-

jeto; da música; da literatura etc.  

A seguir, as diretrizes no processo de avalia-

ção empregado em toda a sequência das dis-

ciplinas Projeto I, II e III.

     5.8 O processo 
de avaliação

1.   A avaliação de trabalhos era realizada atra-

vés de seminários, nos quais o conceito final 

de cada aluno era discutido por toda a classe. 

2.  O professor participava desses seminários 

como orientador, crítico e coordenador dos 

trabalhos.      

3. Os parâmetros de avaliação eram defi-

nidos pelo professor no início de cada ses-

são de seminário.    

4.  Eram ainda previstos exercícios ou testes 

quando se fizessem necessários como refor-

ço de informação; esses exercícios contavam 

como pontos nos parâmetros de avaliação. 

      

5.  Todos os trabalhos eram executados indi-

vidualmente, ou no máximo por uma equipe 

de dois alunos.     

6.  No último conceito, ao final do ano letivo, 

era considerado o último trabalho e a apre-

sentação de todos os trabalhos anteriores, 

devidamente organizados em pastas pró-

prias, para avaliação global da produção do 

aluno durante o ano.    

Estes seis itens são uma síntese que elaborei 

com base nas apostilas e alguns comentários 

de professores entrevistados, mas essencial-

mente nas apostilas     

Como bem sabemos, o processo de avalia-

ção sempre é um desafio para quem avalia 

e para quem é avaliado. Há a complexida-

de de atribuir um conceito relativo a uma 

produção criativa no âmbito visual, que de-

manda em grande parte das vezes o caráter 

subjetivo, em especial dos jovens aprendizes 

numa faixa etária complexa, que varia dos 15 

aos 20 anos aproximadamente.   

No entanto, a sistemática de avaliação se 

realizava através de seminários com a parti-

cipação de toda a classe, somada à função 

do professor, de ser um orientador e coor-

denador do processo, aliada ao cuidado de 

estabelecer os parâmetros do que se está 

avaliando o desdobramento disso, com 

exercícios complementares que reforçavam 

determinados conceitos no desenvolvimen-

to de um projeto. Podemos considerar que 

a dinâmica estabelecida ao longo dos três 

anos de curso era aceita e trouxe sempre ex-

celente resultados. É evidente que sempre, o 

que é natural, ocorriam pontos de vistas dis-

cordantes e as inevitáveis contradições. Esse 

processo de avaliação, como na maioria das 

vezes, é entendido e questionado por quem 

orienta e pelo orientador. No caso específico, 

tratando-se de alunos na fase de adolescên-

cia, existiam muitos questionamentos, muitas 

vezes pela qualidade de representação grá-

fica, da “qualidade criativa da proposta”, do 

nível de pesquisa e levantamento de dados 

e também pela questão “do gosto”, o que 

criava impasses e dúvidas no âmbito da sub-

jetividade. 

     5.9 Projeto para 
o período de recuperação

Extraídos de apostilas distribuídas aos alunos 
que não atingiam a avaliação mínima para 
a aprovação nas disciplinas práticas, nesses 
textos eram então formulados exercícios e 
temas que sintetizavam tudo aquilo que era a 
base do conteúdo ministrado no decorrer do 
semestre ou dos anos, como vemos a seguir 
um (exemplo).

 
1. Tema

1.1. Tomar um cubo ou conjunto de 
cubos com arestas de até 1.000 mm e 
projetar uma estrutura, cuja linguagem 
apresente características de interpreta-
ção objetiva, quanto a consumo imedia-
to e utilização concreta, entendido sem-
pre ao nível de produção industrial  

2. Objetivo
2.1. Dar aos alunos em recuperação a 
oportunidade de demonstrar capaci-
dade de assimilar e exercer a atividade 
desenho de comunicação, que envolve 
um processo estrutural e consequente 
de pensar e documentar tecnicamente 
as abordagens de projeto.

3. Desenvolvimento
3.1. Cada aluno fará opção pelo tipo de 

estrutura a ser projetada, informará e 

discutirá com os professores, aos quais 

está reservado o direito de solicitar ou-

tra opção, caso considerem a proposta 

inadequada como recuperação. 
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3.2. Uma vez aprovada a proposta de 
projeto da estrutura, os alunos enfren-
tarão uma fase de pesquisa e análise de 
dados.

3.2.1.  Duração desta fase (aulas dos 
dias).
3.2.2.  Apresentação desta fase: de-
senhos, croquis à mão livre e relató-
rios verbais.
3.2.3.  As tarefas desta fase se realiza-
rão em casa e em classe.  

3.3. Em continuação à fase de pesqui-
sa e análise, os alunos dimensionarão 
adequadamente a modulação do cubo 
ou conjunto de cubos e proporão cor-
tes, furos, rebaixos, ranhuras, encaixes 
de tal maneira que a forma resultante 
seja a expressão concisa das funções a 
que a estrutura deva atender.

3.3.1. Duração desta fase (aulas dos 
dias).
3.3.2. Apresentação desta fase: de-
senhos instrumentados a lápis e jus-
tificações verbais.   
3.3.3. Tarefas desta fase em classe e 
em casa.     

3.4. A seguir, os alunos procederão à 
análise desta primeira tentativa de sín-
tese para verificar em que medida os 
resultados atendem aos objetivos pro-
postos em análise.

3.4.1. Duração desta fase (aula dos 
dias).
3.4.2. Esta fase se define por discus-
sões em conferência com os profes-
sores.
3.4.3. Tarefa a ser realizada em classe.

3.5. Caracterizada a validade da pro-
posta, cada aluno executará detalha-
mento técnico, até um ponto conside-
rado último pelos professores.

3.5.1. Duração desta fase (aula dos 
dias).
3.5.2. Apresentação em papel vege-
tal normalizado e cópia heliográfica 
azul, fina, dobrada na modulação 
pela ABNT e arquivada em pasta 
branca.
3.5.3. Os desenhos serão exe-
cutados a nanquim e normo-
grafados com instrumento. Será 
indispensável carimbo de identifi-
cação do modelo atual da escola. 
3.5.4.   Além de desenhos, os pro-
fessores poderão solicitar mode-
los de controle e memoriais da-
tilografados em formato A4.  

3.6. As datas de apresentação das di-
versas etapas serão discutidas e fixadas 
com os alunos na 1ª. aula de recupera-
ção. 

3.6.1.Para cada etapa do trabalho 
será conferido um conceito pelo 
conjunto de trabalhos realizados 
em casa e em classe.   

3.7. O trabalho de recuperação, nas 
disciplinas atelier de mensagem e ate-
lier de objeto, incluirá experiências de 
todo o curso de três anos nas áreas de 
criação e desenho técnico.

A recuperação sempre foi um grande desa-
fio, pois na sua essência seria a ideia de recu-
perar em curto espaço de tempo tudo aquilo 

que deveria ter sido aprendido no decorrer 
de vários meses – fator que sempre foi um 
desafio e consideramos que sempre será, e 
motivo de dúvidas dos professores, alunos e 
familiares, principalmente ao final de um ciclo 
de estudos. Diante disso, foram estabeleci-
dos os itens acima e, como podemos atentar, 
era uma proposta que envolvia todas as eta-
pas de um projeto, obrigando assim o aluno 
em curto espaço de tempo a “entender” e 
fixar a metodologia projetual

5.10 A metodologia e a 
aplicação nos projetos

No intuito de esclarecer os princípios aqui 
descritos, será detalhado com base nos re-
latórios os exercícios realizados no ano de 
1977.  

A fim de compreendermos a metodologia 
de projeto, vamos aqui explicitar o proces-
so de trabalho sob a orientação do professor 
Calos Eduardo Perrone, que ministrou aulas 
de Projeto 2 para os alunos do segundo ano 
do período da manhã e da noite, no ano de 
1977, a partir de documentos pertencentes a 
seu acervo particular.     

A temática proposta gira em torno de uma 
encenação baseada na obra de Martins Pena 
O Judas em Sábado de Aleluia, que é uma tí-
pica comédia de costumes do romantismo. A 

peça caracteriza o cotidiano de modo cômico, 
apresentando as personagens de modo cari-
catural, bem como aponta para valores cultu-
rais da classe média, funcionários públicos e 
militares do Rio de Janeiro no século 19 o que 
agradava ao público e refletia alguns motivos 
da proposta romântica de produção artística. 
A peça de Martins Pena está estruturada em 
apenas um ato, o que é típico dos textos do 
fundador do teatro romântico. A estrutura é 
simples e o enredo apresenta uma situação 
cômica central, à qual se ligam várias outras, 
havendo uma visão bem-humorada sobre 
as relações amorosas e sociais nas vidas das 
personagens.

Inicialmente, apresentaremos o relatório do 
desenvolvimento do projeto da equipe do 
segundo ano do período da manhã.

Projeto do Espaço Cênico
Peça O Judas em Sábado de Aleluia
Versão: Equipe 2, “Judas Kong”
7 de novembro de 1977
Apresentação dos projetos e escolha de 
um para a execução
Votação
Projeto 1: zero
Projeto 2: 19 votos
Projeto 3: 1 voto
Projeto 4: zero
Projeto 5: 1 voto
Projeto 6: zero
Projeto 7: 7 votos  

Designação de funções
A) Grupo de Documentação  
Catia, Regina, Rosana e Maria Luiza (fotos 
e revelação)     
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B) Grupo de Montagem do Judas
Elza, Lizeth, Maria Paula, Regina Helena, 
Ana Lúcia, Rosana, Marília, Valeria e Suely
C) Grupo de iluminação e som
Patricia e Nátia Marie Eloiza “Chiquinha”
D) Grupo de montagem do cenário (teci-
do)      
Josué, Nidia, Marisa, Glaucia, Yara, Magali 
e Ana Maria
E) Grupo de compras
Mazi, Maria Regina, Mônica, Célia e New-
ton 
F) Grupo de representação
Célia —> Moleque
Nídia —> Moleque
Glaucia —> Moleque
Lizeth —> Moleque
Newton —> Lulu
Maria Luiza —> Capitão Pimenta
Yara —> Maricota
Josué —> Faustino
Vera —> Ambrósio
Maria Paula —> Antonio Domingos
Soraya —> cenografia e ensaios.

Sob a orientação do professor de projeto 
Carlos Perrone, o trabalho tem início ao se 
definir por meio de votação a proposta que 
apresentasse a melhor solução. Dos sete 
projetos inscritos, foi escolhido o da equipe 
2. Com a votação, todos os integrantes da 
sala passam a compor a equipe selecionada. 
Como podemos verificar acima, a redistribui-
ção vai definir os grupos de trabalho e suas 
respectivas responsabilidades ante o proje-
to.     
 
No Iadê, entendia-se como projeto, en-
tre outros fatores, a participação e inte-

gração individual no grupo de trabalho.  

Conceito    e     diretrizes    da      equipe    mais  
votada:       
“Nosso objetivo foi fazer um espaço cê-
nico que atendesse a dois problemas: 
o local, espaço, no caso a quadra (onde 
ocorriam as aulas de educação física) e o 
tempo que tínhamos para a montagem 
do espaço cênico. Como o nosso tempo 
era curto, eliminamos o figurino; sendo as-
sim, nenhum personagem terá roupa es-
pecífica, usando no dia da apresentação a 
roupa do cotidiano. O que bolamos para 
a peça elimina esse fato do uso de rou-
pas específicas e o fator tempo, não tendo 
assim um ano ou uma época  . 

A linguagem continua original, pois não 
há motivo para mudá-la se não existe  

O texto citado anteriormente foi transcrito 
do original entregue pelos alunos e todos os 
registros gráficos que integram esse projeto 
estão inseridos neste item, como podemos 
constatar a seguir.     

Apesar de aparentemente extenso, consi-
deramos de extrema importância apresen-
tar detalhadamente aquilo que podemos 
entender como a cronologia do dia a dia ou 
semana a semana de um percurso de como 
se entendia um projeto. O texto escrito a se-
guir é de autoria dos alunos e foi transcrito 
em sua totalidade. Ele nos reporta à meto-
dologia exigida pelo professor e trata-se de 
um documento oficial ou mesmo o “diário 
de bordo”, onde podemos entender que 
um projeto envolve entre outros fatores o 

componente humano e a complexidade de 
se administrar todo o processo de trabalho. 
A cronologia através do relatório apresenta-
do como documentação do projeto:   

Vamos aqui reproduzir o documento oficial 
cedido pelo professor orientador Carlo Edu-
ardo Perrone, pois entendemos que ele pos-
sibilita de forma clara e evidente compreen-
der o que ocorria em todo o transcurso de um 
projeto e a metodologia empregada. Acredi-
tamos que assim detalhadamente temos com 
clareza o passo a passo de um projeto vivido 
pelos alunos do Colégio Iadê.  

10 de novembro de 1977
1. Início da propaganda de peça para 

todo o 2º ano.   
2. Grupo de compra de material – rece-

beu do grupo do projeto escolhido 
a quantidade de material a ser com-
prado.

3. Grupo de representação
Marie Eloiza, Maria Paula e Yara de-
sistiram de integrar a representação, 
sofrendo assim as seguintes trans-
formações:
Maria Luiza —> Maricota
Vera —> Chiquinha
Liseth —> Ambrósio
Marieloiza —> Moleque
Antonio Domingues e José Pi-
menta não têm os representantes. 

16 de novembro de 1977
1. Comunicado aos alunos pelos carta-

zes, tanto os cartazes gerais de todos 
os segundos anos , como dos do 2º 
M A (Matutino A)

2. Início dos ensaios: os ensaios não 
foram bem iniciados, porque alguns 
alunos do grupo de representação 
não compareceram. Antonio Domin-
gos continua sem ator. Glaucia se 
comprometeu a fazer o José Pimen-
ta.    

3. A montagem do cenário e do Judas 
não pôde ser iniciada. Causas: o gru-
po de compra não se manifestou; por 
falta de iniciativa dos grupos; feria-
dos atrapalham.

Observamos neste relato as dificuldades de 
relacionamento e a falta de comprometimen-
to em se pensando numa atividade de grupo. 
Ficou evidente nas entrevistas com diversos 
professores que, no ensino de projeto, além 
do conteúdo o grande desafio ao ministrar as 
aulas era no sentido de orientar os alunos so-
bre a sistemática projetual e a necessidade de 
estabelecer um grau de disciplina aliado ao 
conceito de criatividade. Existia uma diferen-
ça marcante no Iadê entre os alunos do perí-
odo matutino e do noturno. No período ma-
tutino, a classe social era privilegiada e com 
grande acesso a informação, o que possibili-
tava trabalhos de alta qualidade; no entanto, 
por parte dos alunos havia uma postura mais 
passiva diante dos desafios, enquanto os alu-
nos do período noturno apresentavam uma 
postura mais questionadora, aliada a suas 
atividades diurnas, já em áreas afins ou em 
de atuação pela sobrevivência no mercado. 

17 de novembro de 1977
1. Como o grupo de compra de ma-

terial estava atrasando todo o anda-
mento do trabalho, a Elza e a Marília, 
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que fazem parte do grupo de mon-

tagem do Judas, trouxeram os sacos 

de estopa.

2. Por falta de interesse do grupo de 

montagem do cenário pelo material, 

a montagem do cenário ainda não foi 

iniciada.

3. Ainda sem alguém para represen-

tar o Antonio Domingos.   

Esse relato reflete a complexidade da forma-

ção de um grupo de trabalho, possivelmente 

por falta de liderança e principalmente pela 

falta de interesse

18 de novembro de 1977
1. O grupo de execução do cenário 

(tecido) continua parado por falta de 

material.

2.  Hoje a Suely se propôs a representar 

o Antonio Domingos.

3. Primeiro ensaio geral e marcação 

com Judas.

4. Fotos de execução do Judas e da 

turma de representação.

5. Chegada do capim e enchimento do 

Judas.    

6. Grupo de som e iluminação com 

todo o material necessário, esperan-

do apenas a hora da representação. 

 

Ao que parece, nesse relato existem compo-

nentes do grupo que apresentam uma postu-

ra mais ágil diante dos desafios de um proje-

to, enquanto outros ainda têm dificuldade ou 

mesmo uma postura passiva ante a produção 

de um espetáculo.

Reunião  geral   
O professor neste momento acompanha o 
desenvolvimento do projeto e estabelece a 
necessidade de uma avaliação técnica, que 
gera o documento a seguir.

Grupo de representação
•  Dificuldades na fala do texto, por se-

rem termos arcaicos.
•  “Atores” não estão com os seus papéis 

decorados, atrapalhando o andamen-
to das marcações.    

Crítica geral
•  O que foi reclamando por todos foi 

a ausência dos autores do projeto, 
que poderiam ajudar a resolver pro-
blemas que iam surgindo pela maior 
familiaridade que tinham com o pro-
jeto.péis decorados, atrapalhando o 
andamento das marcações.   
 

Falhas do projeto
• Falta do cálculo de materiais no  

almanaque:
•  Tecido preto
•  Sacos de estopa
•  Bexigas
•  Cordas
•  Argolas para a cortina

O grupo efetuou os cálculos somente após a 
entrega do almanaque e os entregaram para 
a equipe de compra. Foi uma falha, porque a 
informação ficou apenas na mão de algumas 
pessoas, deixando os outros desnorteados. 
Novos cálculos foram feitos pelos grupos do 
cenário e do Judas, que ignoravam a existên-
cia dos primeiros.

Ilustração técnica da peça teatral.
Fonte: Acervo do professor Carlos Perrone
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O ensino da disciplina de projeto pode ser 

considerado um dos mais complexos, pois 

exige, tanto da parte do orientador como 

dos alunos, capacidade de administrar fato-

res ponderáveis como imponderáveis. Se no 

ensino de nível superior como sabemos é 

um longo desafio, precisamos entender que 

nessa fase da adolescência, sempre associa-

do à imaturidade, o desafio é bem maior. No 

entanto, acreditamos que a metodologia de 

trabalho que exige um relatório como esse 

que estamos estudando responde de modo 

coerente ao processo de reflexão. Como po-

demos observar no relato anteriormente cita-

do, fica bem evidente a falta de compromis-

so na participação e interação dos membros 

da equipe. Entendemos que a forma como o 

trabalho está sendo desenvolvido seria a es-

sência básica do que entendemos ser o ensi-

no de projeto no Colégio Iadê: a constante 

avaliação e o desenvolvimento da crítica e da 

autocrítica.      

   

Vamos observando nessas narrativas o pro-

cesso de construção de um projeto. E acre-

ditamos que essa forma de encaminhar 

seria um dos fatores preponderantes do di-

ferencial do Colégio Iadê. Observemos que 

não é apenas o fazer mecânico e o cumpri-

mento de tarefas, mas sim a atividade da-

queles que vivem um processo de trans-

formação individual e em grupo, que se 

define como uma metodologia de trabalho.  
  

19 de novembro de 1977  
Reunião dos grupos; documentação, mon-
tagem do cenário e representação.  

Problemas encontrados: 
•  Ausência dos alunos:
•  Marieloiza – representação
•  Suely – representação
•  Regina – documentação
•  Yara – montagem do cenário
•  Magali – montagem do cenário.

Os problemas, que deveriam já estar sendo 

solucionados durante as reuniões, estão se 

acumulando para segunda–feira, o dia da 

apresentação.

Resolvidos hoje: distribuição dos tecidos 
para o grupo efetuar as emendas.
Alunas: Yara e Magali até hoje não tive-
ram participação alguma.

Mais uma vez fica evidente pelo relatório  
que o fator humano é o componente impres-
cindível para o andamento ou não de um 
projeto. 

Mudanças no cenário
Substituição do gás hélio por ar.  

Motivo: “Medo” da turma de um possível 

incêndio – estopa, capim seco, chão e pare-

des forrados de tecido e as lâmpadas sobre 

o Judas é muito perigoso principalmente 

por sermos pessoas leigas no assunto.  

 

Pela substituição do “gás” por “ar”, o bo-

neco precisou ser amarrado com fios de 

nylon na tela superior da quadra. Por falta 

de previsão quanto à espessura da madei-

ra que sustentaria o refletor sobre o Judas, 

ele foi colocado no chão. 
Fotomontagem da construção de cenário. 

Fonte: Acervo do professor Carlos Perrone.
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Mudanças foram feitas no texto, pela difi-
culdade de gravar os termos arcaicos.  

Mais uma vez, vamos acompanhando os re-
gistros do relatório que vai definindo com 
precisão o processo de um projeto na sua 
fase de implantação final e naturalmente os 
parâmetros de segurança diante do ambien-
te e a inerente qualidade dos materiais em-
pregados: de uma forma intuitiva, a questão 
relativa à dimensão dos materiais e de sua 
resistência: outro fator levado em considera-
ção foi a mudança no texto, pois sendo um 
tema de época necessariamente a termino-
logia tinha suas peculiaridades o que, pelo 
visto, criava dificuldades em sua gravação. 
Novamente fica evidenciada a necessidade 
de adaptação. Essa postura vai demonstran-
do aos alunos que no decorrer do processo 
em sua finalização muitas vezes somos obri-
gados a estabelecer novas considerações 
conceituais e reprogramar uma proposta. 

18 de novembro de 1977
Reunião dos grupos 9:30 horas.  
Atraso na montagem: elemento princi-

pal para a iniciar a montagem era o forro 

do chão que foi trazido sem as emendas 

pela responsável. Aninha, da montagem 

do Judas, providenciou uma máquina de 

costura portátil e a Maria Paula efetuou as 

emendas no próprio gaiolão.

O grupo de compra falhou nas argo-

las e cordas, as quais foram compradas 

pelo grupo de montagem do cenário. 

Estranhamos o não comparecimento da 

Yara e da Magali, que, por motivos alheios 

a sua vontade, não atuaram durante o an-
damento do trabalho e na apresentação.
 
A partir do momento em que todos co-
meçaram a acreditar no êxito do trabalho 
e a presença do Professor Carlos Perrone 
que, com seu entusiasmo, nos deu força 
muito grande, os grupos antagônicos se 
desfizeram naturalmente e houve uma to-
tal cooperação de todos em todas as ativi-
dades. Destacamos aqui, a incansável boa 
vontade, a solidariedade e o trabalho do 
Josué.
Todos os problemas que surgiram pela 
preocupação e nervosismo foram esque-
cidos e os pequenos ressentimentos desa-
pareceram.      

Conseguimos realizar o trabalho propos-
to e recebemos outra satisfação além do 
“dever cumprido”: foi o lado humano, de 
união e emoção, que não esperávamos 
que acontecesse.

Esse depoimento que entendemos como 
sendo as considerações finais da turma 
do segundo ano  MA em 22 de novem-
bro de 1977, data da apresentação, escla-
rece a importância do trabalho em grupo, 
das inevitáveis dúvidas e questionamen-
tos no que diz respeito ao relacionamento 
humano, e sempre da liderança de um de 
seus membros, que se destaca e possibili-
ta a efetiva materialização de um projeto. 

A afirmação do “entusiasmo do Professor 
Carlos Perrone” define com clareza a função 
de um professor numa instituição de ensi-
no, que em suma é o exemplo da liderança 

que está ao lado dos sonhos e dos ques-
tionamentos naturais de um projeto. Passa 
a ser uma referência para os futuros passos 
na vida particular e profissional dos jovens. 

Ao registrar no relatório o “dever cumprido”, 
encerra-se não somente o resultado material 
e físico, mas sim o aspecto humano, a união 
aliada à emoção. Acreditamos que essas ob-
servações foram na essência o Colégio Iadê, 
principalmente atestadas através de inú-
meros depoimentos anexados a esta tese. 

Vamos agora acompanhar o desenrolar da 
mesma temática e com o mesmo orienta-
dor, professor Carlos Eduardo Perrone (com 
base em seu acervo) da turma do segundo 
ano do período noturno.    

A essência do tema e o objetivo da disciplina 
Projeto 2 é a mesma; no entanto, considera-
mos que seria de grande valia observar pos-
síveis diferenças, mesmo que sutis, no univer-
so dos alunos do curso diurno (apresentado 
anteriormente) e dos alunos do curso notur-
no, que aqui descrevemos a seguir. Ao leitor 
atento, vamos nesses aspectos sutis entender 
que o espaço do colégio é agora extrapola-
do para a residência dos alunos; os sábados e 
domingos já fazem parte da programação das 
aulas, pois uma porcentagem maior de alunos 
trabalha e se sustenta para pagar a escola.  

A realização do trabalho envolve a poética e 
a interface com o já tradicional programa da 
Rede Globo Fantástico.

Projeto do espaço cênico
Peça O Judas em Sábado de Aleluia

Versão Judas em Domingo de Fantástico
Equipe do 2º ano noturno
Relatório do processo desenvolvido
Dia 9 de novembro de 1977
Devido à falta de tempo, no dia nove (9) de 
novembro, quarta-feira, em aula extraordi-
nária e contando com a presença do prof. 
Carlos Perrone, foi feita a apresentação 
dos anteprojetos e, em seguida, votação 
para escolha daquele que seria assumido 
pela classe, votação esta que apresentou 
o seguinte resultado:
Equipe 1 – 1 voto
Equipe 2 – 5 votos
Equipe 3 – 0 votos
Equipe 4 – 0 votos
Equipe 5 – 13 votos – projeto escolhido
Equipe 6 – 1 voto.

Metodologicamente, o encaminhamento da 
disciplina estabelecia um processo democrá-
tico no qual ocorria já na etapa inicial uma 
decisão que envolvia a participação da classe 
no processo de eleição do projeto que apre-
sentasse a maior viabilidade e possivelmen-
te a melhor forma de interpretar a temática 
apresentada.

A aula extraordinária terminou com expli-
cações do Professor Carlos Perrone so-
bre o desenvolvimento do projeto final e 
como realizá-lo.     

Ainda no dia nove (9) foi realizada uma pri-
meira reunião para organização da classe 
e que contava com a participação de to-
dos os membros da mesma. Durante o de-
correr desta reunião foi feita uma divisão 
da classe em equipes de trabalho, sendo 
que coube à equipe da autora do projeto 
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a tarefa de coordenação dos mesmos. Foi 
feita ainda no mesmo dia uma reunião de 
primeiro contato com a equipe de atores.  
 
As outras equipes foram as seguintes:

•   Documentação;
•   Montagem;
•   Propaganda;
•   Maquilagem;
•   E por final a equipe dos ‘Estamos aí 
pro que der e vier’.

Essa terminologia era uma forma descontra-
ída de denominar no dia a dia, no caso, de 
uma das equipes.     

Com a escolha da equipe mais votada, a 
classe se reorganizava de forma a estrutu-
rar o trabalho. Como vemos anteriormente 
nas diversas funções inerentes à produção 
e realização do projeto.    

Dia 10 de novembro de 1977
Neste dia realizou-se apenas e tão-somen-
te reunião da equipe de atores e que tinha 
a finalidade de proporcionar aos atores 
um primeiro contato com o texto (leitura) 
e deles entre si (primeiro laboratório e es-
colha daqueles que iriam viver os perso-
nagens). Do contato com o texto resultou 
uma insatisfação geral da equipe, pois, o 
mesmo não tinha sequência, nexo, diálo-
go, ou outra coisa qualquer (o texto foi 
adaptado). Surgiu assim uma primeira difi-
culdade para a realização da peça. Quan-
to à segunda parte da reunião, transcorreu 
de maneiro por assim dizer normal. 

O relato dessa reunião nos leva a considerar 
que seus integrantes já assumem posicio-

namentos críticos e reflexivos, componente 
de fundamental importância no que diz res-
peito à metodologia projetual. No caso em 
particular, fica evidente que o processo de 
adaptação de uma obra clássica da literatura 
brasileira para uma peça teatral exige neces-
sariamente uma estrutura sequencial e seu 
nexo no contexto dos anos 1970.

Dia 11 de novembro de 1977  
Segunda reunião com todos os in-

tegrantes da classe.   
 
Nesta reunião muitos pontos foram le-
vantados, sendo cogitada inclusive a 
possibilidade de não se realizar o proje-
to; a reunião se desenrolou entre mui-
tas discussões que no final acabaram se 
tornando produtivas, pois mostraram 
realmente a situação em que a classe se 
encontrava e qual seria ao caminho mais 
viável para a classe e que de certa forma 
satisfizesse a todos. Em seguida realizou-
-se a terceira reunião do grupo de atores 
que se resumiu a laboratórios.   

Fica evidente nesse relato que um proces-

so de trabalho em grupo exige de todos os 

seus componentes atitudes e posicionamen-

tos, ressaltando-se aqui até a probabilidade 

de “não se realizar o projeto”, que seria sem 

dúvida uma derrota de todo o grupo. Mas 

precisamos entender também que situações 

como essa fazem parte de inúmeras iniciati-

vas de instituições ou empresas “naquilo que 

seria o mundo real”, e não de adolescen-

tes sonhadores e “marinheiros de primeira  

viagem”.  
Registros fotográficos do elenco.

Fonte: Acervo do professor Carlos Perrone.
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Dia 12 de novembro de 1977  
Sábado, o grupo de atores nesse dia 
reuniu-se na casa do Sidney das 16 às 22 
horas e começaram a elaboração de um 
novo texto, mas que não fugisse à ideia 
original e isso em meio a um ensaio ge-
ral, com vários laboratórios e discussões 
sobre os personagens e suas caracterís-
ticas, muita agitação, sendo que tudo foi  
fotografado. 

Interessante observar que a “sala de aula” 
ou o espaço de aprendizado já extrapola o 
espaço acadêmico e vai para a residência de 
um dos integrantes do grupo, e mais ainda 
quando constatamos ser uma turma do pe-
ríodo noturno no horário definido e das 16 
às 22 horas de um sábado. Somada a isso, 
existe a afirmação de que as discussões ain-
da eram calorosas – enfim, fica evidente que 
um projeto exige de seus integrantes a pro-
cura constante por diversos caminhos e suas 
possíveis alternativas. O relato ressalta tam-
bém que o registro fotográfico (analógico, 
evidentemente) era um dos componentes de 
documentação de um projeto que, como ob-
servamos, tem sua utilidade, passados apro-
ximadamente 40 anos.

Dia 13 de novembro de 1977  
Domingo, Mais movimentação, reunião do 
mesmo grupo, só que desta vez na casa 
da Malu. Ensaio geral, laboratórios, novas 
fotos e gravação. Continuaram a redigir o 
texto e estudar as personagens, um dos 
laboratórios contou com a participação 
especial do marido da Malu.

A contextualização da estruturação das mon-
tagens nos remete ao conceito de que a me-

todologia projetual não é linear – “continua-
ram a redigir”, os personagens ainda estavam 
sendo estudados. Então podemos ponderar 
que o texto também sofria transformações 
no decorrer dos laboratórios e dos ensaios. 
Por outro lado, não existia a semana definida 
pelo calendário oficial, pois como constata-
mos o encontro foi realizado no domingo e 
na casa de outra participante, tendo ainda a 
colaboração do “marido da Malu”.   

Dia 14 de novembro de 1977  
Véspera de feriado – descanso gera.l  
.
Dia 15 de novembro de 1977  
Feriado nacional – sem descanso, reunião 
dos atores na casa do Sidiney das 14:00 
às 20:00 horas, apenas para a redação fi-
nal do texto.     

A elaboração do texto de adaptação da peça 
teatral exigiu naturalmente um exercício que 
estabelecia a aproximação da aula de projeto 
com a disciplina de Língua Portuguesa. E no-
vamente vamos aqui ressaltar que a atividade 
está ocorrendo sob a égide do Iadê, e não 
em suas dependências físicas, mas na exten-
são das residências de seus alunos.

Dia 16 de novembro de 1977  
Reunião com a classe, todos presentes (dia 
de prova, pudera), apresentação do novo 
texto que acabou provocando uma tre-
menda discussão entre a classe e a equipe 
de atores; os que mais se manifestaram 
contra o novo texto foram os autores do 
projeto (por razões óbvias); como a discus-
são não levou a nada o texto acabou sen-
do aceito pela classe. Foi ainda decidido o 

dia da apresentação da peça, colocando 
assim a equipe de propaganda em movi-
mento 

Mais uma vez ficaram evidentes as divergên-
cias e convergências quando um projeto está 
em desenvolvimento, envolvendo pontos de 
vistas antagônicos. Possivelmente, ao elabo-
rar o texto básico, seus autores tinham suas 
razões, que, no entanto, no encaminhamen-
to teatral exigiram novos ajustes. Isso como 
sabemos é um desafio quando um autor li-
terário tem seu texto adaptado para uma 
peça teatral, folhetim televisivo ou um filme. 
Uma afirmação como “a discussão não le-
vou a nada” reflete também um pouco dos 
argumentos que nem sempre são acatados 
em nosso cotidiano familiar ou profissional. A 
convocação da equipe de propaganda ainda 
reflete o conceito organizacional no planeja-
mento de um projeto.

Dia 17 de novembro de 1977  
Novo dia de descanso; só que desta vez 
não geral, pois a equipe de propaganda 
trabalhou o suficiente, foi feito um fotolito 
para a impressão em silkscreen, mas por 
não se conseguir arrumar uma tela não 
se tornou possível realizá-la.      

Entre a idealização e a materialização de uma 
proposta existe uma distância, seja ela no 
campo econômico, seja por falta de recursos 
materiais. Mas é uma aprendizagem no âmbi-
to de um projeto.
 

Dia 18 de novembro de 1977  
Este dia começou com uma importante 
reunião da equipe de montagem onde 

ficaram resolvidas todas as pequenas difi-
culdades quanto ao material que iria servir 
para a montagem do cenário. Importante 
lembrar que a montagem não apresen-
ta maiores dificuldades, mas sem gastar  
dinheiro isso são outros quinhentos. Teve 
também nesse dia reunião da equipe de 
atores, que novamente partia para um 
ensaio geral com laboratórios e outros  
bablacs.  

A materialização de um projeto inevitavel-
mente passa pelas contingências de investi-
mentos e gastos, e é exatamente aqui uma 
nova aprendizagem a questão do custo e 
benefício, mesmo que seja numa escala 
reduzida. Observamos ainda que o traba-
lho em equipe ocorre também com a divi-
são de tarefas, pois constatamos no texto 
acima o grupo que atua na cenografia e o 
outro de interpretação, que são os ato-
res. Um detalhe gramatical no relatório é 
a introdução de uma gíria daquele perío-
do, “babilacs”, para designar outras coisas. 

Dia 19 de novembro de 1977  
Montagem do cenário – às 8:00 horas che-
gou ao gaiolão trazido pelo pessoal do 
“Tamo aí” o material que iria servir para 
a montagem do cenário, que começou na 
mesma hora e, entre “um ajeita daqui e 
outro ajeita dali”, terminou-se a monta-
gem aproximadamente às 16:00 horas. 

 
Em linguagem coloquial e informal, encontra-
mos no seu conteúdo o esforço do trabalho 
em equipe e também as noções básicas do 
espaço e tempo que foram necessários para 
a execução da montagem do cenário..
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20 de novembro de 1977  
Domingo – às 19:00 horas desse dia co-
meçou mais um ensaio geral do grupo 
de atores que no dia anterior havia reali-
zado laboratório na casa da Malu e agora 
no gaiolão; este ensaio foi diferente dos 
outros, pois foi realizado no cenário pró-
prio da peça já montado; mais adiante, 
no ensaio, começou uma forte discussão 
entre os atores por razões de interpreta-
ção e que no fim acabou dando em nada; 
o ensaio se estendeu até as 23:30 horas e 
durante o seu decorrer a equipe de mon-
tagem tentava a duras penas resolver um 
problema surgido com a iluminação e que 
acabou ficando sem solução para esse dia.

Mais uma etapa relatada e que nos traz à luz 
alguns novos fatores que redefinem o proje-
to: a instalação do cenário no ambiente da 
realização do evento acaba mudando os pa-
râmetros da encenação, o que causa dúvidas 
e questionamentos. Se projetar é enfrentar 
desafios e resolver problemas, acreditamos 
que projetos dessa natureza possibilitam aos 
jovens viver realidades que posteriormente 
poderão ser parte da sua futura vida profis-
sional.

21 de novembro de 1977  
Por causa direta da apresentação da peça 
Judas Kong no gaiolão, o problema com 
a iluminação continuou sem ser resolvido, 
sendo sua resolução deixada para a ma-
nhã do dia seguinte. O grupo de atores 
realizou nesse mesmo dia ensaio geral, 
desta vez fora do cenário com a devida 
maquilagem, e para isso esteve presente 
ao ensaio a equipe de maquilagem.

O relacionamento humano, entre outros fa-
tores, em qualquer projeto é primordial, 
sendo que prever, antecipar e postergar 
ações é de fundamental importância para 
materializar ideias. No projeto, cada mem-
bro de uma equipe ou das equipes exige 
um talento e expertise para o resultado final 

Nota especial. A equipe de documenta-
ção durante todo o processo de desen-
volvimento do projeto esteve presente 
em todas as reuniões com pelo menos um 
representante. O fato de ser a equipe de 
atores a que mais aparece neste relatório 
é devido a ser ela a única equipe a manter 
um trabalho constante e regular em con-
trapartida à documentação. O fato de al-
gumas equipes não serem citadas ou pou-
co citadas nada tem a ver com uma não 
contribuição ao desenvolvimento do pro-
jeto, mas sim apenas significa que, devido 
às circunstâncias irregulares em que fize-
ram seu trabalho, tornaram difícil e desne-
cessária uma documentação mais rígida

Nesta nota final, fica evidente que as consi-
derações realizadas demonstram o cuidado 
em avaliar o conjunto e as partes integran-
tes do projeto desenvolvido. Fica assim evi-
dente que projetar no Iadê extrapola o fato 
material e possibilita o crescimento intelec-
tual e reflexivo dos seus integrantes. Possibi-
lita a maturidade diante de todas as etapas 
de um projeto ou, quem sabe, da prepara-
ção para a vida adulta.    

Ao discorrer sobre esses e outros projetos 
desenvolvidos, o texto lapidar do diretor 

Emilio Fernandez Cano reproduz com exati-
dão a filosofia básica do Iadê:

O conhecimento é uma descoberta a ser 
construída pelo aluno com a colaboração 
e orientação do professor. Proporcionar 
situações que possibilitem a experiência 
criativa. Um aluno aprende através do que 
ele faz. Um aluno que aprende a pensar 
por si mesmo é capaz de optar conscien-
temente e assumir seus atos.

 5.11 Proposta do Iadê para
 a XIV Bienal Internacional 

de São Paulo

Entendendo-se que os projetos acadêmicos 
integrados por diversas disciplinas apresen-
tam quase sempre inúmeras dificuldades, 
tanto no universo humano como material, 
consideramos de fundamental importância 
relatar e registrar nesta tese a Proposta do 
Iadê para a XIV Bienal Internacional de São 
Paulo. As razões são inúmeras e dentre elas 
precisamos ressaltar que foi efetivamente 
a única de grande relevância ocorrida no 
período de existência do instituto. Não es-
tamos aqui definindo como parâmetros a 
premiação que a escola recebeu por sua 
participação no evento e nem por ser uma 
bienal internacional com sua grandiosidade 
naquele período, no qual as bienais eram 
marcos divisores dos novos paradigmas da 

arte mundial. O que nos interessa aqui é 
entender a proposta, no plano curricular, 
que ocorreu unicamente naquela ocasião. 

Com base nos documentos e registros en-
contrados, somados à extensa documenta-
ção fotográfica, vamos refletir a metodologia 
de projeto, o processo de trabalho e suas 
resultantes no contexto de um ambiente da 
expressão visual.

A proposta Iadê teve como ponto de partida 
uma reflexão sobre a arqueologia urbana e 
contou com a coordenação de:

•  Alfredo Enser
•  Carlos Egidio Alonso
•  Ettore Michele di S. Fili Bottini
•  Jairo Casoy
•  Maria Lucia Machado
•  Raul Pereira
•  Renato Vieira Filho  

Colaboradores:
•  Ana Dolores Stefani
•  Ana Maria da Silva Rodrigues
•  João Carlos Cassavara
•  José Ataliba Pessoa
•  Plácido Oliveira Ipiranga
•  Rubem Cassis

A descrição do projeto (extraída do docu-
mento oficial): 

Curso Técnico de Desenho de Comunica-
ção Iadê adotou a nível curricular proposta 
da XIV Bienal Internacional de São Paulo, 
proposta esta que permite um trabalho 
interdisciplinar composto de disciplinas 
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orientadas para a discussão dos seguintes 
pontos:

a. Teoria e Prática da Comunicação  
 Visual     

b.  Projeto
c.  Fotografia
d.  Estética e História da Arte
e.  Sociologia do Urbano
f.   Sociologia da Produção e Trabalho
 
Procuram abranger, portanto, os  proble-
mas urbanos e as manifestações  estéti-
cas contemporâneas (no nível teórico),  
e a manipulação de linguagens verbais e 
não-verbais (no nível prático).    

A descrição nos leva a entender a proposta 
nos seguintes âmbitos:   

•  A palavra projeto não está isolada 
como centro, mas como parte inte-
grante de uma interdisciplinaridade 
de matérias teóricas e as de regis-
tro, como a fotografia.   

•  A forte propensão no que diz respei-
to ao universo urbano, advinda da 
formação dos professores de arqui-
tetura.   

• Ao longo do texto vamos obser-
var que as temáticas estabelecem 
uma aproximação com a realidade 
de nosso cotidiano, o que possibili-
ta aos jovens de classes mais abas-
tadas compreender a diversida-
de de uma metrópole.   

•  Aproximação das novas linguagens 

visuais que gradativamente eram  
introduzidas no cenário artístico, tais 
como performances, instalações e a 
introdução de recursos do filme su-
per 8.      

No projeto participaram 167 pessoas, entre 
coordenadores e alunos. Ele é constituído 
por 26 eventos heterogêneos, não concomi-
tantes, que se sucedem no período de dura-
ção da Bienal.      
   
Tendo como referência um mesmo espaço 
de 7m x 7m, cada evento é produzido por 
uma equipe de alunos coordenada pelos 
professores, e acontecem no mesmo tempo, 
de 2 a 3 dias, no final do qual uma obra é 
desmontada e substituída por outra.   

Verificamos que, mesmo sendo um “proje-

to de cunho experimental e no universo das 

artes visuais”, o encaminhamento é regrado 

e definido através de um planejamento evi-

dente passível de ajustes, mas, no entanto, 

com parâmetros de espaço e tempo defini-

dos através de cronogramas, no sentido de 

atender à programação da Bienal. Prepon-

derantemente, o projeto foi estruturado en-

volvendo aproximadamente cinco turmas do 

segundo e terceiro anos.    

   

Elencaremos e enumeraremos com os devi-

dos títulos os 26 eventos:

1.  Atração do belo para a realidade
(Juciara Matos Prates, Luiz Augusto Pereira 

Alves, Maria Eliza Manfio, Neusa Hashimo-

to, Regina Lisboa Giraud, Sergio Luiz de To-
14ª Bienal Internacional de São Paulo.
Fonte: Acervo do professor Jairo Casoy e Suzana de Barros Freire.
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ledo Lemos, Solange Aparecida Taverna, 
Yolanda Gatti, Walquíria Oldrine)   

2.  Racismo no Brasil
(Carlos Marachilian, Maria Luiza Arens de 
Araujo, Marie Pierre de Cara, Mauro Fer-
raz, Sidnei Botto Castellan, Vivian Batah)  
   
3.  Imigração
(José Roberto de G. D’Andrea, Lilian 
Dall’Álba, Luana Lúcia Calegari, Luiz Ro-
berto de Lima, Moacir Ávila da Costa Jú-
nior, Nerlei Pulino)     
     
4.  Metamorfose ecológica
(Claudia Resende Costa, Gisele Resende 
Costa, Maria Cecília Gomes, Mariangela de 
Mello Almada, Vera Lucia Mucci)   

5.  Jaulas e edificações
(Glória Jafet, Heloisa Helena Paganelli, 
Márcia Pereira Azevedo, Maysa de Barros, 
Nair Fernandez, Priscila Pedroso)   
    
6.  O homem no espaço urbano
(Anita Berenice Schwarts, Elizabeth Can-
dida Ventura, Cristina Castro Simonetti, 
Maria Rosely de Lucca, Maria Sodeya-
na, Miriam Martinho Scatamacchia, Re-
gina Bouzan)     
 
7.  O barraco
(Claudia Maria Bennati, Diva Dalla Déa 
Mêmolo, Maria de Fátima Sanmartin, Mô-
nica Nely Lauand, Silvia Regina Castiglio-
ni, Thais Mourão Pompeo de Camargo)  

8.  Muro urbano
(Antonio Shinji Miyasaka, Luis Valdo Leo-

nel, Sergio Niculitcheff)  

9. Elos e engrenagens 
(Maria Fernanda M. Esteves, Pamelli Ba-
rana, Patrícia B. de la Humaudaye, Regi-
na Celis G. Lazzari, Silvia Ott Hoffmann, 
Vera Maria de S. M. Rocha)   

10.  Contato humano
(Carlos Henrique Zambom, Eda Regina de 
Moura, Elisabeth Cristina Cavallini, Maria Be-
atriz Chimenti, Mauro Frison, Vania Santos 
Correa, Wilson Roberto Chede)   

11. Migrante nordestino
(Adriane Bernd Wallig, Ana Lucia C. Garcia, 
Janice Lassandro, Lucia Cristina P. M. Tun-
queira, Maria Beatriz M. Guerrazzi, Vera 
Lucia Daud)       

12. Camelô
(Helena Yukie Dayama, Megumi Takahashi, 
Nuria de Oliveira Corcall, Silvia Celeste 
Bárbara, Scarleth Yone O’Hara)   

13. Enfoque social sobre a eletricidade
(Celi Russo, Daniela Bertolini, Maria Ce-
cilia Monteiro, Marta Mello e Souza, 
Mônica Lotufo Villela, Sydbah Bueno)  

14. Sensações do dia a dia
(Elisa Etta Ficarelli, Márcia Antunes Becha-
ra, Mariângela Ferraz Meira, Marina Ribei-
ro de Moraes, Marisa Yoshie Sanematsu, 
Miyuri Takahashi, Mônica Soares Armond, 
Cristina Maria Amaral Guimarães)  

15. Rural e urbano
(Américo Pereira Neto, Calebe Rocha 
Aguiar, Cibele Barroco de Freitas, Heloisa 
Martinelli Seligson)    

16. A atitude como suporte de obras
(Carlos Alberto Dias, Cassiano Ricardo 
Mendes Paiva, Joel Licursi Vieira, Sergio 
Mauro Romagnolo)    

17. Destruição de um meio cultural
(Barbara Marisa S. Marruecos, Beatriz 
Martins S. Werneck, Denise Béber Fraga, 
Evandro Adauto Fernandes, Jozibel de 
Lourdes G. Lindo, Mara Benvegnú Scana-
vini, Wilze Aparecida Pillon)   

18. Estranho cortejo
(Maria Lúcia Andrade Rossi, Luciane  
Teófilo, Maria do Carmo Pascoli, Fredy  
McFaden, Pedro Luis Lenart, Roberto Naka-
mori, Glória Kairalla Munayer)   

19. Cabo-de-guerra
(Antonio Carlos Tadeu de Biase, Edson 
Sanches Gozzo Jr., Maria Aparecida Scroc-
co, Marialice de Castro Vatavuk, Sandra 
Birman, Sueli Abreu de Albuquerque) 
   
20. Círculo vicioso
(Adriana Pedroso Pregnolatto, Flávio de 
Campos Bassani, Macia Bueno A. Pires, 
Marcos Cezar de Toledo, Regina Apare-
cida Carneiro, Regina Maria Cintra Vieira, 
Vilma Leonor Olyntho Nogueira)  
 
21. Mãe solteira
(Gerson Souza de Almeida, José Roberto 
de Camargo, José Santana Retroz, Julio Ce-
sar Moré, Luiz Fernando Milani Guarineri, 
Maria Bernardete Perretti)    

22. O carro no meio urbano
(Cecilia Willian Uasbek, Edna Rosa Ferra-

ri, Maria Christina C. Neves, Maria Tereza 
Fioravante, Marilena Camargo Occhialine, 
Rita Maria Zani)    
 
23. A criança
(Ariovaldo Buccione, Fernando D. Mallet 
de Andrade, Gustavo Luis Vieira de Lima, 
Laura Boari Tomaz, Maria Marta Pessoa 
Vaz, Shula Dabbah)   
   
24. Apreensão da favela
(Carlos José Gonzalez Martin, Yone de 
Carvalho, Mônica Moioli)   
   
25. Material da vida
(Ana Maria Araujo, Claudete de Castro An-
gelis, Elizabeth Maria Araújo, Maria Bitten-
court M. Campos, Sylvia Pogorelsky)  
 
26. Facetas da arqueologia urbana
(Andrea Riecken, Cynthia Fiorillo Sayão, 
Priscila Ermelinda Toth, Rosana Boari  
Thomaz, Suzana de Barros Freire, Vania 
Bertoni)   

Os títulos, como vemos, remetem ao nosso 
cotidiano, a seus aspectos sociais e reflexos 
na grande metrópole. Na verdade, um proje-
to que pode ser considerado como um diag-
nóstico sob a ótica da estética e da história 
da arte embasada na sociologia do urbano, 
da produção e do trabalho. Cumpre aqui 
destacar que a denominação “projeto” no 
curso Iadê sempre apresentou um caráter so-
cial e humano, sendo que a técnica e a mate-
rialização sempre apresentaram uma solução 
experimental e sujeita a constantes ajustes na 
sua implantação. As temáticas eram definidas 
em comum acordo entre a equipe de profes-
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sores (formados em arquitetura e ciências 
sociais). Nessa ficha técnica das 26 equipes, 
são os alunos devidamente matriculados no 
segundo e terceiro anos do curso colegial. 

Cronograma
O cronograma geral do processo é com-
posto pelos seguintes passos:   

•  Abril
Inscrição na Bienal com um antepro-
jeto. 

•  Maio-Junho-Julho
    Desenvolvimento do projeto, deter-

minações gerais de desenho, mate-
riais, processo de execução, produ-
ção.

•  Agosto-Setembro
    Execução dos objetos projetados.
•  Outubro-Novembro-Dezembro
   Apresentação na Bienal (Parque do 

Ibirapuera).

Esse cronograma de trabalho leva em 
conta a intenção de que a autonomia 
das equipes seja preservada, sem a in-
terferência direta dos professores nos 
conteúdos e resoluções dos trabalhos. 
A coordenação geral do processo é feita pela 
Comissão de Coordenação do Projeto Bienal, 
composta pelos professores das disciplinas 
do trabalho integrado, mais um representan-
te por equipe.     . 

Dentro dos limites de um projeto de gran-
de porte como o dessa natureza, podemos 
ressaltar que existe o cuidado no sentido 
de preservar o grau de autonomia dos alu-
nos, ou seja, há um representante que deve 

se reportar à comissão de coordenação do 
evento, mas sempre se pressupõe um grau 
de autonomia, o que vai possibilitar o cresci-
mento intelectual e as responsabilidades no 
desenvolvimento de um projeto.

     5.12 O projeto 
e o contexto

O texto a seguir define as diretrizes concei-
tuais apresentadas à comissão de críticos de 
arte que definiam a seleção daqueles que 
integrariam a Bienal de Artes pela comissão 
de professores e alunos do Iadê.   

O mote básico que fundamenta a proposta é 
um texto do crítico Mário Pedrosa:

Ai de quem não se fizer uma visão glo-
bal do conjunto do fenômeno artístico da 
época, ou se armar de uma concepção 
filosófica, científica, sociológica, estética, 
histórica para enfrentar o caleidoscópio 
dos ismos, sem faniquitos de impaciência, 
sem timidez,    sem frustrações de incom-
preensão, sem negativismos, mas aberto, 
aberto e crítico.  

Um texto sem dúvida corajoso e naquele pe-
ríodo desafiador, tanto para os professores 
como para os jovens que se atiravam nes-
sa jornada de trabalho. De qualquer forma, 
ele instigava e abria novas formas de bus-

car a inovação no universo das artes visuais. 

Dando continuidade ao projeto, vamos  
aqui nos reportar à fundamentação da 
proposta:      
 
A imagem, objeto ou qualquer tipo de 
resolução espacial é uma intervenção 
especificamente estética, dialogando 
compulsoriamente com o contexto es-
pecífico (estético) onde se insere: porém, 
dadas as peculiaridades desse processo 
de criação, e pressuposta a preocupa-
ção com a “Arqueologia do Urbano”, é 
de se supor que os trabalhos busquem 
o particular até o fundo, fazendo com 
que, talvez, aquilo várias vezes conside-
rado como extra-estético adquira uma 
certa principalidade nas várias propostas. 

Não se trata em absoluto de postular 
um grau zero da forma, pois cada even-
to necessariamente levará em conta as 
várias linguagens culturalmente existen-
tes, porém o grande condutor é o exer-
cício de uma reflexão sobre o urbano. 
Os vários eventos, portanto, são even-
tos datados histórica e geograficamen-
te, são reflexões sobre coisas que estão 
por perto – talvez não coubessem em 
um outro lugar ou em um outro tempo. 

O Projeto Bienal do 3º ano do Colégio 
Iadê obriga as equipes a seguirem algu-
mas normas mais ou menos rígidas que 
permitem o funcionamento do processo 
como um todo, tais como: espaço de-
terminado referente, tempo de duração 
do evento, pesquisas obrigatórias (por 

exemplo, quanto à sociologia do urbano 
e quanto a aspectos da arte contemporâ-
nea) etc.

Como podemos verificar, apesar da possível 
flexibilidade criativa do projeto, existiam al-
gumas normas que necessariamente deve-
riam ser atendidas para o bom andamento 
das propostas.

Assim nós podemos afirmar que, ape-
sar da heterogeneidade dos eventos e 
o que permite tal multiplicidade de pro-
postas, é justamente esse caráter orga-
nizativo do projeto. Se abstrairmos da 
multiplicidade de linguagens e propostas 
que acontecerão enquanto eventos isola-
dos esse aspecto normativo, ainda assim 
existem pressupostos que foram leva-
dos em conta e que deve ser explicitado. 

Em primeiro lugar, a ênfase no processo. 
Essa característica primeira significa de 
alguma forma uma opção pedagógica ou 
de filosofia de educação, através da qual 
considera-se o produto final (relatório, 
ensaio, desenho, audiovisual, proposta 
estética etc.) apenas como um momento 
de um processo maior processo esse que 
adquire principalidade: aquilo que pode 
ser considerado como saldo vai sendo co-
lhido durante e não depois.

Essas observações referentes à impor-
tância no processo são um componente 
que acompanhou em toda a sua existên-
cia a disciplina de projeto e disciplinas 
que davam o devido suporte aos resulta-
dos obtidos através dos seus conteúdos  
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Portanto, e nesse nível, nós podemos afirmar 
que o projeto bienal é pretexto para que al-
guns objetivos considerados prioritários para 
a terceira série colegial da escola possam ser 
cumpridos, entre eles a ênfase no processo, 
na confecção de produtos de caráter profis-
sional, entendendo-se profissional como um 
trabalho com as seguintes características:

a. Contato com os setores de produ-
ção;

b. Respostas a estímulos não previstos;
c. Prazos estabelecidos por instituição 

não-pedagógica (Fundação Bienal)
d. Envolvimento com o público urbano;
e. Produção efetiva do objeto.

Os produtos têm, portanto, o estatuto 
de obra acabada.     
 
Concluindo então esse primeiro ponto, nós 
dizemos que o modo como o processo de 
criação está sendo conduzido tem uma de-
terminação primeira, qual seja, uma certa fi-
losofia da educação que retira do final a sua 
tradicional importância distribuindo-a pelos 
momentos da sua produção.

Em síntese, a disciplina de projeto estava 
incentivando o contato, o estímulo, obede-
cendo prazos, um grau de envolvimento do 
público e necessariamente o processo produ-
tivo, no sentido de adequar a matéria-prima 
aos conceitos preestabelecidos. A preocu-
pação em todo o desenrolar do curso, é evi-
dente que motivava inúmeras e incontáveis 
horas de reuniões e de questionamentos, era 
a de buscar uma avaliação não apenas defini-
da por uma prova final ou por um resultado 

formal e tecnicamente perfeito, mas o enca-
minhamento de todas as etapas. É evidente 
que, no processo de avaliação, o processo 
era um fator preponderante, mas não o úni-
co, pois o resultado final (entendendo-se que 
o curso atendia jovens adolescentes sem ex-
periência profissional) era um componente 
relevante somado à forma como a proposta 
era pesquisada, entre outros fatores.

Porém, esta primeira determinação é 
por demais geral e abstrata – pode ser 
considerada norma primeira desse pro-
jeto assim como de outros –, é objeti-
vo da escola para a sua 3ª série. Assim, 
ainda que ela sirva de ponto de refe-
rência primeiro, ela poderia ser medida 
de qualquer outra proposta de curso. 
O que percebemos então é que exis-
tem outras determinações que fazem 
do Projeto Bienal do Colégio Iadê algo 
mais do que uma proposta de um curso 
integrado para um 3º ano colegial (com 
característica de um colegial de dese-
nho de comunicação, evidentemente). 
O projeto, tal como foi proposto, pode 
e deve ser considerado como uma in-
tervenção estética, e é necessário que 
se fale de pressupostos que incidem so-
bre sua maneira de ser. Portanto, aqui, 
deixamos de lado as preocupações 
propriamente pedagógicas do colégio 
para nos juntarmos a uma reflexão mais 
ampla sobre a natureza da arte, sua fun-
ção social. Existem alguns significados 
colocados a essa forma organizativa 
proposta que devem ser explicitados 
e, diga-se de passagem, esse trabalho 
de explicação não passa de um esfor-

ço em acompanhar as andanças da 
arte contemporânea evidente passível  

Mais um momento que exige uma reflexão: 
o universo pedagógico, ou seja, a constru-
ção de uma metodologia de ensino aliada ao 
mundo externo e no caso àquele momento 
em que as artes visuais passavam por trans-
formações até certo ponto radicais, seja no 
seu conteúdo, seja na forma de se apresen-
tarem – transformações essas que permane-
cem até em nossos dias atuais. Conciliar o 
mundo exterior e o mundo interior das aca-
demias, ao que podemos observar, era uma 
constante na formulação acadêmica do Iadê. 
Se na fase inicial da implantação havia um ca-
minho a percorrer que envolvia conceitos da 
Bauhaus e do movimento concreto, no con-
texto de uma metrópole, agora os caminhos 
a serem trilhados já são outros, nos quais a 
performance, as instalações e as novas mí-
dias já fazem parte desse novo cenário.

A melhor maneira de se tentar esse 
deslocamento de significado é a re-
construção do caminho que seguiu a 
escolha e o ato de pôr, frente a frente, 
o Projeto Bienal do Colégio Iadê e a 
arte contemporânea. Coisa ambiciosa, 
mas necessária – e o primeiro passo é 
escutar os ensinamentos, observar os 
pontos de inflexão e as tendências que 
aconteceram no seio da própria histó-
ria da arte: ”ali onde existem, vivem e 
se inventam as categorias estéticas”. 
(Jean Galard, La Muerte de las bellas 
artes. Madri: Ed, Fundamentos, 1973)

Observemos que existe no decorrer da con-
ceituação da proposta uma continua e inin-

terrupta dúvida sobre os caminhos a serem 
trilhados, pois nos bastidores existiram inú-
meros questionamentos de expor jovens 
estudantes num evento de projeção interna-
cional. E mesmo quando o trabalho foi pre-
miado surgiram profissionais da área de artes 
visuais que consideravam que a Bienal seria 
um templo de artistas consagrados pela tra-
jetória já solidificada pelo tempo de atuação.
Mas consideramos que é de fundamental im-
portância continuar a leitura das apreciações 
conceituais do grupo de coordenadores do 
projeto.

Fato notório e estonteante na arte con-
temporânea é aquilo que poderíamos 
chamar de revolução dos suportes: de 
uns tempos para cá a todo momento 
são sugeridas novas formas de fazer 
arte, em outras palavras, novos tipos 
de produção estética – a inovação dos 
suportes e das técnicas é, isto sim, uma 
busca de rupturas no que diz respeito 
a produção, circulação e consumo da 
obra ou proposta. É como houvesse um 
projeto geral e disseminado, assumi-
do pelas vanguardas que desenharam 
o semblante ainda pouco conhecido 
da arte pós-moderna, projeto que se 
constituiria na tentativa desesperada 
de aproximar arte e vida, a qualquer 
preço, mesmo a custo da supressão da 
arte mesma. Indícios disto nós temos 
desde a dada, para dizer o mínimo, e 
em muitos e muitos outros momentos 
existe, sim, a inovação sintática, mas 
inovação subordinada a obsessão sadia 
do fim último perseguido: tornar a arte 
vida. Vale a pena tecer alguns comen-
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tários sobre algumas formas que essa 
tentativa tomou, algumas delas de ma-
neira explícita, programática, até outras 
faladas a meia palavra.

Fica evidente o grau de incertezas dos ca-
minhos a serem tomados ante a busca pelo 
novo que se instalava no contexto das ar-
tes visuais, que era o pós-moderno. Pode-
mos acreditar que a coordenação do proje-
to viveu um questionamento constante de 
como administrar o “novo” e, com o devi-
do cuidado, possibilitar aos estudantes a 
compreensão dos fatos, assim como que os 
participantes do evento não fossem mero “pro-
dutores de pseudoarte”, mas efetivamente 
participantes de um conceito do fazer artístico. 

Os itens abaixo enumerados foram es-
colhidos para testemunhar uma leitura 
do passado recente das artes plásticas 
e formam, eles mesmos, momentos 
privilegiados, pontos de inflexão im-
portantes. Sem querer impor uma te-
leologia ou um rígido finalismo à arte 
moderna, nós temos que reconhecer 
um movimento que alinhava fatos apa-
rentemente distantes entre si, temos 
que reconhecer o esforço dos artistas 
mais consequentes em alcançar um 
nível mais alto de consciência do con-
texto, para tentar mostrar soluções e 
saídas para o impasse que acontece na 
arte contemporânea. É como se a arte 
moderna, desde sua fundação, vivesse 
em crise, fosse obrigada a um eterno 
autoquestionamento. E o mais surpre-
endente é que se pode notar uma ten-
dência que vai sendo sugerida aqui e 

ali, pode notar uma direção futura para 
onde se quer levar a arte. Esse ponto 
futuro nós podemos significá-lo usando 
a palavra vida, suficientemente ambí-
gua para abrigar uma riqueza de signi-
ficados, suficientemente otimista para 
impor-se contra quaisquer niilismos, 
teóricos e práticos.

A proposta do Projeto Bienal do Iadê está 
calcada numa constante reflexão da produ-
ção artística daquele período (arte contem-
porânea) e o complexo universo do amanhã 
(futuro) no âmbito da expressão artística. No 
entanto, fica evidente o cuidado no seu pro-
cesso de análise e posicionamento, no qual 
não existe uma imposição doutrinária fun-
damentada na ideia hegeliana que explica, 
através da teleologia ou do finalismo, como 
um trajeto em direção a uma finalidade, em 
última instância, é a realização plena e exe-
quível do espírito humano, assim como uma 
postura niilista, que considera as crenças e os 
valores tradicionais como sendo infundados 
e que não há nenhum sentido e utilidade na 
nossa existência.

Assim é que anotamos nos parágra-
fos posteriores algumas das principais 
ideias ou propostas que podem ser 
consideradas como uma amostra da-
quilo que realmente é sugestão da arte 
moderna e contemporânea: modos de 
produção estética – que, existindo vir-
tualmente, formam o contexto estético 
contemporâneo.    

É frente a um quadro dessa or-
dem que o Projeto Bienal do Colé-

gio Iadê se coloca: Pensamos numa 
maneira de fazer arte que aconte-
ce em equipe e interdisciplinarmen-
te;       

Pensamos num alargamento do circuito 
– se a obra produzida por um estudante 
de colégio não consegue apontar saídas 
para impasses da arte contemporânea. 

Deve-se reconhecer que ele lança mão 
de linguagens disponíveis (tal como a 
fotografia, por exemplo) para se mani-
festar perante seus pares, e isso é o que 
importa.
 
Tal é o caráter da proposta: uma pro-
posta de alargamento do circuito 
através da socialização da produção 
estética, que acontece através de um 
enfoque interdisciplinar na apreensão 
e manipulação de manifestações viven-
ciais urbanas e onde se verifica como 
uma faixa etária que varia de 16 a 19 
anos se coloca perante as proposições 
contemporâneas.

Aqui consideramos que a proposta não se 
arroga “formar artistas” ou promover uma 
revolução nas artes, mas fomentar um pro-
cesso constante de socialização do trabalho 
em equipe com o uso de recursos tais como 
a fotografia, naquele que consideramos o há-
bitat desses jovens que é o contexto urbano.

Tal proposta nos remete diretamente 
para a questão da divisão do trabalho 
da produção estética – por que não 
aceitar o convite formulado várias ve-

zes pela arte contemporânea no senti-
do da participação direta na produção? 
 
É claro e evidente que o connaisseur 
continuará atento à procura de solu-
ções e propostas inteligentes, de usos 
revolucionários e belos das diferentes 
técnicas, de comentários sobre aspec-
tos da vida que são formulados quase 
que pela primeira vez (A Arte como 
Formulação Primeira do Mundo, F. 
Goulart). Mas este mesmo connaisseur 
se rejubilará com a tentativa de con-
cretização do convite: pois, ao menos 
como perspectiva, a atividade lúdica 
deve ser vivida por todos.

Constatamos em várias entrevistas de anti-
gos alunos que as atividades projetuais eram 
parte de um processo lúdico, pois como ado-
lescentes viviam momentos especiais, nos 
quais o espaço-tempo não era uma dimen-
são opressora, mas sim o fazer com o com-
promisso didático, e resultava numa produ-
ção que sempre ao final acrescentava novos 
valores de relacionamento e mudança de ati-
tudes diante do mundo.

Importante afirmar o caráter processual 
do projeto e a ênfase à pesquisa. A pro-
dução estética é via de regra acompa-
nhada de uma certa mundanidade que 
muitas vezes suspeita-se exercer pres-
são desinteligente sobre a produção e 
o consumo. A proposição e organiza-
ção de produção cultural do projeto do 
Colégio Iadê não exorciza completa-
mente a apropriação da obra enquanto 
coisa artística por excelência, mas, ao 
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forçar um permanente autoconfron-
to de resultados, instaura um tempo 
de crítica e autocrítica, coisa que pelo 
menos não é o que define a atmosfera 
mundana frequentadora do circuito. In-
clusive poderíamos citar mais uma vez 
o texto protesto de Arnaldo Pedroso 
d’Horta, in Revista Argumento n. 3, re-
clamando um pouco mais de inteligên-
cia e pensamento para as artes plásti-
cas, um pouco mais de consciência e 
menos badalação. Talvez fosse essa, 
aliás, a principal tarefa dos museus, 
instituições culturais do Brasil, orga-
nizar a produção cultural, propor, ser 
mais interventor no sentido de influir na 
produção mesma, e não somente fun-
cionar como receptor, como museu. É 
possível que a sugestão de temas por 
parte da atual CAC da Fundação Bienal 
já tenha sido resultado de uma avalia-

ção do papel histórico do museu e da 

instituição, que deve intervir na produ-

ção cultural nacional, deve ser o peda-

ço do circuito mais importante que o 

formado pelas galerias.

Mais uma vez verificamos que o grupo de 

trabalho do Iadê estabelece questionamen-

tos sobre a forma da produção artística e 

de como o circuito das artes define a pro-

dução e o consumo delas. Aliadas a isso se 

pressupõem também alternativas para novos 

direcionamentos conceituais através das en-

tidades culturais. E vamos agora encontrar a 

metodologia de pesquisa que define o estu-

do de várias questões pertinentes aos movi-

mentos artísticos e seus reflexos na cultura.

Vamos considerar as seguintes questões, 
selecionadas mais ou menos a esmo: 

1. A questão do aparecimento das be-
las-artes.  

2. A questão do caráter auto-reflexivo    
da arte modern 

3. A questão da reprodutibilidad
4. A questão da arte objetua
5. A questão da abstração geométric
6. A questão da abstração expressio-

nista.  
7. A questão da arte de ação.8. A ques-

tão da arte conceitual.   
 

O propósito dessa pequena checagem 
é tentar delinear questões que a pró-
pria arte contemporânea nos coloca. O 
projeto Bienal do Colégio Iadê nasceu 
de uma leitura insuficiente e otimista 
dessas questões, indícios ou sugestões 
espalhadas pelo passado recente des-
sa práxis interessante: a apropriação 
estética do mundo objetivo.

Reflexões baseadas na entrevista com o ar-
quiteto e professor Wilson Caracol, que per-
maneceu no período de 1977 a 1986 minis-
trando disciplinas projetuais.

Ao ingressar no Iadê em 1977, ali permane-
cendo durante aproximadamente dez anos, 
Wilson Caracol trazia, entre outros professo-
res, uma vertente profícua com seu apren-
dizado no curso de arquitetura da USP. Seu 
aprendizado naquela instituição, em con-
tato com Flávio Império no âmbito da ce-
nografia, as intervenções visuais no âmbito 
do espaço urbano, impregnado com disci-

plinas de ciências sociais, culminaram com 
diversos eventos como o Dia do Dadá, que 
movimentava e articulava toda a comunida-
de do Iadê. Fica constatado também nos 
depoimentos dos alunos a visão ampla que 
desfrutavam na aprendizagem através dos 
seus projetos. Não podemos aqui esque-
cer que nesse mesmo período professores 
como Carlos Perrone e Guto Lacaz trouxe-
ram contribuições que até os dias de hoje 
permanecem no imaginário dos ex-alunos. 

As disciplinas que Wilson ministrou tinham 
uma estrutura aberta, abordando a compo-
sição de figuras, de dissecação dos planos, 
estudavam-se dos conceitos de Mondrian 
ao suprematismo russo, e nesse proces-
so se abordavam as superfícies, as cores 
e as estruturas tridimensionais, que eram 
a base dos conteúdos no primeiro ano. 

A partir do segundo ano, desenvolviam-se 
conceitos formativos, a discussão da forma 
e suas relações de fundo, a figura e as cor-
rentes do começo do século 20, até chegar 
ao movimento dadaísta. As disciplinas que 
estabeleciam essa formação eram Desenho e 
Composição (nomenclatura utilizada naquele 
período, hoje denominadas Projeto, Teoria e 
Técnica de Comunicação Visual) e Ateliê de 
Projeto. O objetivo central, sua intenção pri-
mordial nas aulas, era fazer com que isso ser-
visse como impulso para que os alunos tives-
sem um grau de curiosidade permanente de 
analisar e entender a forma, “como é que se 
compõe, como se relaciona com o mundo”. 

Um dos exercícios por ele definido era o de 
um diário desenhado das atividades do co-

meço do dia, relação de casa, o que era a ob-
servação, o que era um objeto, entre outros 
itens. Depois da observação inicial, o aluno 
passava a examinar os registros, e o segun-
do momento era o de buscar novos ângulos 
imaginários. Wilson percebeu, então, que 
isso permitia que os alunos poderiam realizar 
coisas diferentes, o que lhes possibilitava in-
teressantes discussões, e dessa maneira eles 
passavam a expandir suas representações. 
O binômio era constituído pela experimen-
tação e a construção de um olhar próprio. 

Essa metodologia da educação visual e pro-
jetual envolvia as questões da comunicação, 
da linguagem e do desenho industrial, que 
eram parte da trajetória de Wilson como es-
tudante na FAU-USP. Ele enfatiza que a lin-
guagem visual e seu aprendizado com Flávio 
Motta lhes possibilitaram o entendimento do 
que era uma tela, o que tinha a ver com os 
traços, as pinceladas, o porquê das formas 
criadas através de determinadas pinceladas 
definiam conceitos. Isso também somado ao 
uso de recursos de alguns filmes, que pos-
sibilitavam uma percepção dinâmica das 
imagens. No período em que ele atuou no 
Iadê, a orientadora pedagógica era a Ligia 
Dudu e o diretor, Emilio, que lhe solicitaram 
procurar vincular as disciplinas e estabele-
cer um campo interdisciplinar. No entanto, 
ao que parece foi um desafio intransponível 
em determinadas disciplinas como Física; em 
outras áreas do conhecimento, como Histó-
ria, Filosofia, existia uma flexibilidade maior. 

Contudo, uma prática que foi empregada 
era a de “projetos sem nomes”, no caso 
instituídos no segundo ano (isso já nos 
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anos 1970). Esses projetos não apresen-
tavam função específica: criavam-se situa-
ções e ambientes, identificava-se o dentro 
e o fora, propunham-se variações de espa-
ço que poderiam servir para várias coisas. 

Já no terceiro ano os projetos seriam mais 
normativos, focados no objeto, no espaço 
arquitetura e urbanismo, e outros na relação 
do fazer artístico, observando-se também a 
qualidade no que diz respeito ao aspecto de 
finalização.

Aqui devemos destacar que, sob a ótica do 
professor Wilson a fotografia no segundo 
ano participava de maneira mais integrada, 
funcionava de forma exploratória e simulta-
neamente trazia elementos que possibilita-
vam as intervenções de exercícios na área 
do desenho bidimensional, outras vezes com 
exercícios de recorte e pequenas constru-
ções tridimensionais. Ele ressalta que a che-
gada de Guto Lacaz e suas experimentações 
com latas de óleo (estudos experimentais 
que ele estava desenvolvendo naquele perí-
odo) lhes possibilitavam uma extensa gama 
de exercícios que desenvolviam um processo 
de maturação, um fazer artístico, um domínio 
intelectual evidentemente mais intuitivo, que 
abordavam a forma, o objeto, a composição, 
o campo visual, aliados ao conteúdo e à vi-
vência, e foi daí que surgiu a experimentação 
dadaísta, que se transformou no evento anu-
al de integração dos alunos. A proposta do 
Dadá surgiu quando Wilson passou a minis-
trar aulas no segundo ano e o ponto de par-
tida do evento foi uma conexão do projeto 
com a história da arte e as correntes artísticas 
do século XX.

Wilson discorre aqui como foi a gênese do 
evento Dadá e seus desdobramentos no 
Iadê:

Comecei a partir de um texto de Ferrei-
ra Goulart publicado na Revista da Ci-
vilização Brasileira, que era uma revista 
muito boa, era uma discussão sobre a 
contextualização do Dadá, e eu tinha 
alguns livros e fui me aproximando e 
aprofundando nos conceitos, e essa 
questão de você retirar tipo o urinol 
do seu contexto, um objeto do con-
texto original, e transmutar a realida-
de a partir daquilo. Era o momento 
em que a colagem retornava para 
as artes plásticas. Mas na verdade o 
que me interessou mais era a possi-
bilidade de que as pessoas criassem 
uma ruptura, inclusive atitudinal. No 
momento em que os alunos estavam 
com 16, 17 anos e tinham uma pos-
tura reativa, então propusemos que 
num determinado dia ocorreria o 
evento Dadá. Criar fatos, demonstrei 
em aulas de coisas que eram feitas, 
o que eram as instalações, as inter-
venções que eram feitas na cidade, 
na verdade o Dadá era assim. So-
mando-se também às experimenta-
ções do artista Christo, que naquela 
época desenvolvia megaprojetos em 
espaços públicos e as intervenções 
radicais no âmbito das artes visuais. 
Havia um grande envolvimento por 
parte dos alunos, pois era uma mani-
festação radical, que subvertia a or-
dem natural e na sua primeira edição 
a palavra mais coerente para deno-

minar o projeto Dadá seria o estra-
nhamento.

Wilson considera que sua aproximação 
e acompanhamento das intervenções 
do grupo de vanguarda de teatro ex-
perimental da ECA – Escola de Comu-
nicações e Artes da USP, denominado 
“Viajou Sem Passaporte”, foi uma das re-
ferências para a implantação no Iadê do 
Dia Dadá.   

Simultaneamente a sua estrutura curri-
cular, a escola estabeleceu ao longo da 
sua trajetória importantes eventos cul-
turais..A produção acadêmica por diver-
sos momentos foi promovida e divulga-
da tanto nos espaços internos em suas 
salas de aula como em seus corredores.
Extrapolando o espaço interno, ocorriam 
eventos em espaços públicos como a 
Sala Portinari na antiga Praça Roosevelt.
As matérias veiculadas nos jornais como 
o do já extinto Jornal da Tarde enfatizava 
nesta mostra títulos tais como nesta esco-
la, aprende-se arte, fazendo, ou também 
Veja o que estes alunos aprendem.

Aqui as reproduções das matérias veicu-
ladas nas edições de 1973 e 1974.

     5.13 Mostras  
didáticas

O Museu de Arte de São Paulo - MASP 
sediou a edição denominada Didática’75, 
com o aval de Pietro Maria Bardi, que 
cedeu por duas semanas um espaço no-
bre das artes visuais do Brasil. O Colégio 
Iadê, promovia e divulgava sua produção 
acadêmica e desta forma estabelecia sa-
tisfação e o orgulho de ocupar por duas 
semanas um museu que era e é referência 
no setor.

5.14 Considerações gerais 
sobre o ensino de projeto

Ao nos depararmos com o universo aqui re-
gistrado, podemos ainda que em caráter pre-
liminar tecer algumas considerações sobre 
o que seria o ensino de projeto no Colégio 
Iadê:

1. Existia uma constante preocupação 

no aspecto de estabelecer aos jovens 

uma visão crítica diante dos desafios 

de um projeto.    
    

2. Pretendia-se estabelecer uma con-

dição de leitura e com isso definir 

terminologias no universo da ativi-

dade projetual.    

3. Somava-se a capacidade de se expri-

mir graficamente com a capacidade 

de argumentar verbalmente.  
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4. A atuação em equipe nos parece 
que foi sempre uma constante, que 
possibilitava estabelecer vínculos de 
amizade e aproximação através dos 
trabalhos exigidos.

5. As temáticas em sua maioria esta-
beleciam vínculos com a realidade 
do cotidiano  no  universo  da  diver-
sidade  de  produtos e mensagens. 

6. No entanto, o enfoque no âmbito 
da interface com as artes plásticas, 
como observamos no projeto da Bie-
nal somado às intervenções do Dia 
Dadá, foram marcas que definiram 
possivelmente a formação de inú-
meros alunos que se direcionaram 
para o campo das artes plásticas, tais 
como Sérgio Romagnolo, Sérgio Ni-
culitheff, Cavalli entre outros.  

7. O projeto levou os alunos gran-
de parte das vezes a experimenta-
ções no âmbito do espaço urbano, 
que era parte do universo dos seus 
alunos e aqui cremos na forte influ-
ência da formação dos professo-
res advindos das faculdades de ar-
quitetura     
.

8. A preocupação também com litera-
tura e escritores brasileiros.   

9. A aproximação dos movimentos ar-
tísticos contemporâneos.   
  

10.  O projeto deixa de ser uma propos-
ta fechada e possibilita aos alunos um 

processo de questionamento cons-
tante; não existe uma resposta prees-
tabelecida, mas sim um possível cami-
nho.      

11. A atuação do professor é constante, 
mas como parte integrante do pro-
cesso.      

12.  As dúvidas permanecem em período 
integral, ou seja, sempre existe outra 
alternativa.     
    

13. A execução e materialização são 
motivo de apreensões e reformula-
ções constantes.   

14. Entende-se  que a surpresa e o es-
tranhamento são peças do jogo na 
atividade projetual.    

15. Observa-se que nos relatórios o 
projeto passa inúmeras vezes pelo 
filtro da postura de seus membros, 
suas inquietudes e a falta de respon-
sabilidade diante do grupo de traba-
lho.    

16. Se de um lado certas premissas for-
muladas pela Escola Bauhaus eram 
um fator influente, pois eram adotadas 
no ensino, no decorrer das aulas elas 
sofriam de uma tropicalização cultu-
ral própria da nossa cultura.   

17.  O projeto no Iadê pode ser consi-
derado como um constante processo 
em que a validade da produção está 
no desenrolar dos acontecimentos. 

14ª Bienal Internacional de São Paulo.
Fonte: Acervo do professor Jairo Casoy e Suzana de Barros Freire.
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18. O centro de atenção projetual está na 
formação cultural do jovem aprendiz.

A participação dos professores, que simulta-
neamente atuavam no âmbito profissional, 
preponderantemente nas áreas da comuni-
cação visual em temáticas como sinalização, 
a participação da escola com seu projeto na 
Bienal de São Paulo, as técnicas analógicas 
utilizadas nas disciplinas de projeto, o es-
tudo dos espaços cenográficos e urbanos, 
a forte preocupação com os temas sociais, 
entre outros inúmeros itens, reflete de for-
ma evidente o conceito do Colégio Iadê. 
 
Fica evidente a forte influência dos cursos mi-
nistrados pela USP, seja na área das ciências 
sociais, seja na forma da expressão gráfica e 

artística disseminada nos cursos de arquite-
tura e nos projetos que estavam sendo im-
plantados na metrópole. Essas estratégias 
didáticas no âmbito do projeto eram trans-
feridas pela inquietude dos profissionais que 
encontravam no curso técnico um ambiente 
propício às experimentações, mesmo que na 
sua formação não estivessem submetidos a 
um conhecimento didático e pedagógico.

De alguma forma, o contexto acadêmico re-
fletia o contexto social e as transformações 
que estavam ocorrendo a seu redor, seja nos 
meios de comunicação, seja nos sistemas 
de transportes ou nos novos parâmetros do 
comportamento social, político e econômico 
das décadas de 1970 e 1980.
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Fonte: Colagem e interpretação gráfica de fotografias veiculadas pelo Google das edificações e identidades visuais da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (unidade da Rua Maranhão e da Cidade Universitária), 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie e da Fundação Armando Alvares Penteado.
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Relações 
com o ensino 

superior de 
design e 

arquitetura
Como nos capítulos anteriores, fi ca eviden-
te a contribuição dos egressos dos cursos 
de Arquitetura da Universidade Macken-
zie e da Universidade de São Paulo. Enten-
da-se que havia nos anos de 1960 um grau 
de aproximação estreito, pelas condições 
físicas, entre as duas instituições, uma lo-
calizada na Rua Itambé e a outra, na Rua 
Maranhão, no bairro de Higienópolis. Isso 
permitia um forte intercâmbio entre os alu-
nos tanto de uma como de outra instituição, 
seja no aspecto do conteúdo acadêmico 
como no aspecto político e cultural  .
 
Atestamos, pelas entrevistas, que os con-
tatos eram efetivos e os jovens estudantes, 
como, por exemplo, Laonte Klawa e Ha-
ron Cohen, matriculados na Universidade 
Mackenzie, eram assíduos frequentadores 
das aulas de Vilanova Artigas na FAU-USP. 
Por outro lado, Ari Antônio da Rocha, alu-
no da USP, enfatiza em seu depoimento 

que participava junto com os amigos da 
Universidade Mackenzie de inúmeros even-
tos musicais e teatrais.   

Nessa mesma década, e mais especifi ca-
mente em 1965, Ítaloo Bianchi convida os 
arquitetos Laonte Klawa, Haron Cohen, Ruy 
Ohtake, Sami Bussab, Sérgio Ferro, Antônio 
Benetazzo e Carlos Henrique Heck para mi-
nistrar aulas na estrutura curricular do Curso 
de Decoração, que acabava de sofrer uma 
mudança com a inserção das disciplinas de 
Comunicação Visual e Desenho Industrial. 
Arquitetos que ocuparam postos de profes-
sores inicialmente no Curso de Decoração e 
que, em seguida, foram os protagonistas da 
primeira fase do Colégio Iadê. Dentro des-
sa abordagem, vamos nos reportar às afi r-
mações de Dora Souza Dias a partir do seu 
mestrado, que aborda o ensino de Design e, 
mais especifi camente, Comunicação Visual. 
Vejamos: 

A proposta de ensino da FAU-USP 
abrangeu em sua estrutura de ensino 
tudo o que fosse relacionado ao proje-
to de espaços, advogando o desenho 
industrial e a comunicação visual como 
parte indissociáveis do projeto de Ar-
quitetura e, portanto, parte do campo 
de atuação do arquiteto. (DIAS, 2017: 
p.142)

O quadro anteriormente descrito é parte de 
um contexto mais amplo, pois na FAU-USP, 
nos anos de 1960, o ensino de Comunicação 
Visual e Desenho Industrial já era parte efeti-
va na formação dos jovens arquitetos. O ensi-
no de Comunicação Visual nos anos de 1960 

permitiu que se abrissem campos de atu-
ação novos para o aluno da FAU-USP, que, 
de outra maneira, não seriam alcançados. A 
FAU-USP era reconhecida por seus designers 
gráfi cos, artistas plásticos, fotógrafos e cenó-
grafos. As disciplinas ministradas nos anos de 
1960 tiveram êxito em formar profi ssionais 
qualifi cados para atuar no mercado gráfi co, 
assim como em outras instâncias profi ssio-
nais. 

A fi nalidade geral da Sequência de Co-
municação Visual na FAU-USP era o de-
senvolvimento da sensibilidade criativa 
e técnica do futuro arquiteto, no cam-
po plástico, e em termos de expressão 
livre, sem compromisso com qualquer 
aplicação ou fi nalidade específi ca ou 
utilitária.”(DIAS, 2017: p.147)  

Eis aqui uma ponte evidente na afi rmação do 
ex-aluno Flávio Matangrano:   

Um dos meus projetos era alguma coisa 
que se apoiava no cano de escoamento 
do laboratório de fotografi a. Então era 
um daqueles canos de PVC e o objeto 
se encaixava por cima. E tinha uma sé-
rie de encaixes que efetivamente não 
tinham função. Era praticamente uma 
escultura que se encaixava naquele lu-
gar. O objetivo era fazer o desenho para 
aquele lugar específi co. Mas não tinha 
uma função específi ca.   

“A reforma implantada em 1962 se 
manteve vigente até meados de 1968, 
quando foi iniciado um novo proces-
so de reestruturação motivado pro 

acontecimentos de diversas naturezas, 
como: a constituição de uma Congre-
gação própria na FAU-USP, o aumen-
to signifi cativo do número de alunos 
ingressantes, a mudança do prédio da 
Rua Maranhão para a nova unidade na 
Cidade Universitária e, também, a si-
tuação política do país.” (DIAS, 2017: 
p.146) 

Neste momento de reformas ocorreu uma 
grave crise, no entender de Wilson Caracol 
(que estudou na FAU-USP no período de 
1972 a1977), com a saída de arquitetos pro-
eminentes da chamada Escola Paulista da 
arquitetura moderna, como João Vila Nova 
Artigas, Paulo Mendes da Rocha e vários ou-
tros. Naquele período a FAU-USP assumia, 
por meio de professores como Alessandro 
Ventura, João Carlos Cauduro e Maurício No-
gueira Lima, uma forte tendência à formação 
de um arquiteto eclético e atuante no âmbi-
to do Desenho Industrial e da Comunicação 
Visual. Em outro plano, das experimentações 
na área da cenografi a, das Artes Plásticas, a 
referência era a do professor de cenografi a 
teatral Flavio Império. Um ambiente que fa-
voreceu uma geração, com o aparecimento 
na FAU-USP de Guilherme Arantes, Claudi-
nho Nucci e outros mais na área musical, que 
se contrapunha a uma ala bastante conserva-
dora na área da tecnologia, mais vinculada à 
origem da Politécnica e a um perfi l vinculado 
ao projeto deArquitetura e Urbanismo,como 
se fazia tradicionalmente.    

Existe uma afi rmação do arquiteto e fotógra-
fo Antônio Saggese, professor do Colégio 
Iadê, que defi ne também as contradições 

6
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existentes na FAU-USP:  
 
Posso lhe dizer que aprendi muito mais 
como professor no Iadê do que como 
aluno no curso de Arquitetura. Meu cur-
so na FAU-USP foi muito errático, num 
momento em que a instituição estava 
completamente em crise; ingressei em 
1970, logo após o AI-5, por ocasião da 
aposentadoria compulsória de Artigas 
e do Paulo Mendes da Rocha. Houve 
uma certa pane geral na FAU e, talvez 
por isso, hoje eu seja fotógrafo e não 
arquiteto. Inventaram uma história de 
‘tempestade de informações’, cada um 
fazia o que queria e os professores ape-
nas supervisionariam, mas era uma coi-
sa ‘mal-ajambrada’, que não deu certo. 
Escolhi fazer um trabalho de design 
para, ao fim de seis meses, concluir que 
o melhor design era não fazer design 
nenhum. Enfim, foi um negócio bastan-
te conturbado, uma grande decepção. 
Contudo, não desprezo a formação 
que tive, embora tenha uma crítica bas-
tante feroz ao espírito da FAU daquele 
período, um sentimento de que eram 
‘os deuses-arquitetos’, o arquiteto iria 
fazer a cidade, iria fazer a casa, os mó-
veis da casa, os quadros da casa. Iriam 
resolver os problemas do mundo. En-
fim, uma ‘baboseira onipotente’. Até 
hoje sou contra o ‘endeusamento’ que 
se faz de alguns arquitetos.

Estas observações deixam claro que o am-
biente do curso de arquitetura e sua reforma 
didática nem sempre atenderam os interes-
ses de toda a comunidade, que o questiona-

mento e os posicionamentos conceituais não 
eram a unanimidade. Sua ida para o Iadê é 
atestada pelas suas afirmações, que definem 
o clima daquela escola: “as relações eram 
informais e uma relação de parceria e uma 
cumplicidade muito grande”. Ao estabelecer 
uma relação entre a formação na FAU-USP e 
o Iadê, constatamos que sua visão estabele-
ce conexões: ”Vejo o Iadê um pouco como 
a FAU-USP, tem ex-alunos da FAU fazendo 
de tudo, e o mesmo ocorre com os ex-alu-
nos do Iadê. Saiu gente para todos os lados, 
uns criativos e outros não, do mesmo modo 
que na FAU-USP”. Reafirmando seu afeto 
pelo Iadê e sua trajetória como professor, 
é enfático em seu “entusiasmo em ensinar 
junto aos jovens”. Quando inquirido sobre 
a possível influência da Bauhaus na estrutu-
ra pedagógica do Iadê, ironiza e diz que “a 
Bauhaus era austera e o Iadê era dionisíaco, 
ali havia a libido de criar, muito mais que um 
rigor germânico, havia um entusiasmo, um 
ímpeto de fazer, muito mais que essa coisa 
alemã ou suíça, não era esse o caminho”. 

Já para Gal Oppido, outro professor que 

atuou na primeira fase do Colégio Iadê, o 

conceito Bauhaus era uma das premissas, 

pois ela era um esforço que vinha do sécu-

lo19.  A Bauhaus agrega um vasto conheci-

mento, que se formaliza numa instituição 

de ensino que passou a ser uma referência 

mundial. Estabelecendo uma analogia com a 

expressão musical, “a Bauhaus é um pouco 

como os Beatles”, porque eles lidam com a 

essencialidade da linguagem. A abordagem 

de Ricardo Ohtake estabelece um paradigma 

em sua entrevista:    

Possivelmente, nos anos de 1966 a 
1970, no curso de decoração, com a 
presença mesmo que em curto espa-
ço de tempo do designer Alexandre 
Wollner e a visão inicial do curso nos 
anos de 1959 e 1960, por Ítaloo Bianchi, 
a Bauhaus era uma referência cultural. 
Mas, com as mudanças da cultura visu-
al, ela foi tomando uma leitura própria. 
Eu acho que tem muito a ver com a in-
dústria brasileira, pois o que os alemães 
queriam fazer com a indústria nacional 
acabou não dando certo. 

A partir dessas constatações, fica evidente 
que os jovens arquitetos provenientes da 
FAU-USP, que assumiam as inúmeras disci-
plinas de projeto, expressão e fotografia no 
Iadê, traziam consigo essas vivências acadê-
micas e suas contradições. Naturalmente, o 
Iadê passava assim a ser um campo de expe-
rimentações e investigações junto aos jovens 
estudantes, que na sua maioria ainda não 
tinham “compromissos com o mundo real”. 
Os exercícios de projeto não necessariamen-
te tinham como pressupostos os produtos in-
dustrializados, mas assumiam um caráter um 
caráter de investigação.

Arnaldo Pappalardo afirma: 
 
Eu acho que nas propostas desenvolvi-
das no curso do Iadê, os temas de tra-
balho tinham um viés de reportagem 
ou um caráter documental, mas sem-
pre buscando um caráter autoral dos 
alunos. Eu acredito que a relação era 
muito mais forte no âmbito da fotogra-
fia com a visão subjetiva.  

Flávio Luiz Matangrano, que foi aluno no ano 
de 198, e atuou como professor no Colégio 
Iadê, diz sobre seu período de aluno. 

 
Eu já não tinha mais a disciplina de foto, 
o laboratório do Iadê ainda era disponí-
vel, mas eu me lembro que o professor 
Arnaldo Pappalardo sugeriu que possi-
velmente poderíamos usar o laborató-
rio da FAU-USP, porque era aberto e 
ele conhecia o João Musa e o Cristiano 
Mascaro, que tinham sido professores 
dele e eram extremamente receptivos 
aos jovens. Então fomos visitar o labora-
tório na Cidade Universitária e tivemos 
a oportunidade de viver o ambiente do 
curso de Arquitetura. Observamos os 
alunos nas pranchetas, nas mesas, ou 
desenhando, ou num clima social. As-
sim, creio que essa postura acadêmica 
foi levada pelos professores para o Iadê. 

As lembranças para Marcelo Pallotta são di-
recionadas à metodologia de trabalho em-
pregada pelo arquiteto Guto Lacaz:

 
Ele impunha um estilo pessoal incrivel-
mente próximo e divertido, o humor 
fazia parte disso e, até então, o humor 
nunca fazia parte do ensino pedagógi-
co para a gente, que vinha de um co-
légio rígido, ninguém sorria na classe, 
imagina um professor usar o instrumen-
to humor para ensinar, era uma coisa 
completamente radical para nós. Na 
aula do Guto Lacaz éramos desafiados 
a pegar um objeto e transformar a sua 
escala, você podia fazer de uma coisa 
grande uma coisa pequena ou de uma 
coisa pequena uma coisa grande. 
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Ricardo Ohtake destaca: 
A concepção de ensino do Iadê era mui-
to boa, a faixa etária também era muito 
boa, só não deu certo porque o país foi 
para um outro lado.    

No decorrer dos anos, vamos observar que 
existiam “correntes de pensamento” an-
tagônicas, assim como na FAU-USP, evi-
dente que guardando as devidas propor-
ções. A visão de professores como Haron 
Cohen, Sami Bussab e José da Costa Cha-
ves tendiam para metodologias direciona-
das para um universo industrial e dirigido 
de forma pragmática para uma filosofia da 
Bauhaus, enquanto que um grande con-
tingente de professores atribuía um valor 
maior para o experimental e com a tendência 
da expressão artística.     

Podemos estabelecer, dentro deste estudo, 
uma relação comparativa do Iadê com o Ins-
tituto de Arte Contemporânea do Museu da 
Arte de São Paulo (IAC MASP), que teve uma 
curta vida, de apenas três anos, entre 1951 
a 1953, mas que revelou profissionais históri-
cos direcionados para o segmento do design 
gráfico.Todas as tentativas da direção do 
MASP junto aos industriais foram infrutíferas. 
Tanto o IAC como o Iadê obtiveram resulta-
dos positivos no âmbito da produção gráfi-
ca, e no Iadê somamos também a fotografia 
como forma de expressão. 

O IAC, no decorrer do seu processo de ensino, 
buscava integrar o desenho industrial moder-
nista e, no entanto, foi se aproximando de das 
tecnologias de subsistência das comunidades 
periféricas, que passaram a ser o centro dos 

estudos de uma das responsáveis pelo institu-
to, a arquiteta Lina Bo Bardi.    

O IAC encerrou suas atividades depois dos 
curtos três anos de existência pois não era 
financeiramente sustentável. O Colégio Iadê 
percorre um espaço de tempo de vida maior, 
mas também não conseguiu sobreviver após 
dezoito anos de existência. Tanto um quanto 
outro deixaram marcas profundas, possivel-
mente de seus dirigentes, que acreditavam 
na transformação do homem e, consequen-
temente, da sua cultura como forma de ex-
pressão de um país.     
 
Passamos aqui às reflexões e à visão dos ar-
quitetos professores advindos da Universida-
de Mackenzie nas suas trajetórias no Iadê. O 
pioneiro a assumir aulas no Curso de Deco-
ração do Iadê foi Laonte Klawa, em seguida 
Haron Cohen, Sami Bussab e Raymundo de 
Paschoal, este último já falecido.
 
Laonte Klawa foi o primeiro arquiteto a atuar 
no Curso de Decoração, e sua contribuição 
sempre foi no âmbito da História da Arquite-
tura e nas disciplinas teóricas. No entanto, sua 
trajetória profissional envereda para o campo 
da cenografia teatral e da direção cinemato-
gráfica, como vamos observar a segur:  

Na verdade, eu comecei a aprender 
Comunicação Visual não foi na escola. 
Foi o seguinte: fui assistir uma palestra 
da Maria Bonomi, que era uma artista 
plástica casada na época com Antunes 
Filho, diretor teatral. Daí, como o Antu-
nes estava montando uma peça, eu e 
o Haron Cohen pedimos para fazer um 

estágio com ela. E eu fiquei vendo. Ma-
ria Bonomi pediu ao Haron Cohen para 
fazer o cartaz e o programa da peça te-
atral. Eu ajudei o Haron nisso, mas ele 
foi o autor do projeto gráfico. Mas foi 
daí que eu comecei a me interessar por 
Comunicação Visual. Acho que ajudou 
muito meu interesse nessa área, o que 
me levou a ser cenógrafo. Eu achava 
que a cenografia era uma arquitetura 
de ficção, porque podia-se inventar. 
Você não tinha as amarras da arqui-
tetura verdadeira. E daí eu comecei a 
fazer cenografias para comerciais, para 
teatro, para longa-metragens. A “arqui-
tetura verdadeira” leva dois, três anos. 
A cenografia, que seria uma arquitetura 
de ficção, leva em média dez, vinte dias 
para ficar pronta.    

Sami Bussab formado em arquitetura pela 
Universidade Mackenzie no ano de 1963, 
declara:      
 

Realmente, o meu contato com a Co-
municação Visual e o Desenho Indus-
trial era muito superficial, porque no 
Mackenzie esses cursos não existiam. 
Mas tínhamos um relacionamento mui-
to intenso com o pessoal da FAU-USP, 
pela sua proximidade, logo fizemos um 
constante contato intelectual com eles. 
Somado a isso, quando cursávamos o 
terceiro ano, montamos um escritório, 
sendo integrantes o Haron Cohen e o 
Laonte Klawa. Na verdade, era um gru-
po de estudos, pois sentíamos uma de-
ficiência muito grande no ensino de Ar-
quitetura, que acabou se transformando 

em escritório. Daí uma intensa interação 
com arquitetos de prestígio da época. 
Desenvolvíamos, nesse período, inú-
meros trabalhos de desenho, detalha-
mento e apresentação de projetos para 
Pedro Paulo Saraiva, Paulo Mendes da 
Rocha, Décio Tozzi, Fábio Penteado e 
Francisco Petracco.    

Constatamos, por estas declarações, de um 
lado a preocupação do grupo em relação ao 
nível de ensino que era ministrado naque-
la instituição (sejam as disciplinas, que não 
mais estavam atendendo às necessidades 
do mercado, seja a metodologia de ensino, 
que não se renovava). Por outro lado, a apro-
ximação com os arquitetos de referência no 
meio intelectual possibilitava a prática junto 
ao mercado.      
 
No ano de 1965, Sami e demais colegas são 
chamados por Ítalo Bianchi para atuar no 
Iadê. Sami Bussab, em seu depoimento, de-
fine alguns dados que consideramos de fun-
damental importância:   

 
O curso não era de desenho de comu-
nicação, mas de decoração. Eu fui dar 
aula para as meninas e as madames, 
de manhã e de tarde, ensinando a ler 
uma planta e a fazer o desenho de 
um espaço com mobiliário. A coisa foi 
evoluindo e surgiu a ideia de montar 
um curso de desenho de comunica-
ção equiparado ao curso secundário, 
que ainda não existia no Brasil – o do 
Iadê foi o primeiro. Esse curso “pegou 
fogo”, a tal ponto que na época da ins-
crição dos alunos, porque não havia um 
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exame de seleção, éramos obrigados 
a fazer por ordem de chegada e não 
havia espaço para todos.   
             

Cabe lembrar que no ano de 1968 o Iadê vi-
via dificuldades financeiras, pois o Curso de 
Decoração, ainda famoso por formar profis-
sionais capazes, não se sustentava, e também 
não ocupava plenamente os quatro andares, 
ou seja, tinha um espaço físico por demais 
ocioso. A implantação do Colégio seria uma 
condição para oferecer algo novo no mer-
cado, e com isso reerguer financeiramen-
te aquela estrutura combalida.   

Precisamos atentar para as declarações que 
se seguem, e que nos parecem extremamen-
te esclarecedoras, sobre a primeira fase do 
Colégio Iadê, pelas palavras de Sami Bussab 
quando inquirido sobre os responsáveis pela 
implantação desse curso técnico: 

 
Sim, fomos nós três (Sami Bussab, Ha-
ron Cohen e Laonte Klawa) que cons-
truímos a proposta do Colégio. O 
pessoal do ministério apresentou um 
currículo mínimo para o curso ser reco-
nhecido como secundário. Havia essas 
matérias, como Educação Física, que 
nós tínhamos que resolver. Estabelece-
mos contato com a Fotótica, por meio 
do Sr. Henrique Macedo, para implan-
tar a disciplina de Fotografia e que nos 
ajudou na elaboração do curso de Quí-
mica e Física. O Haron Cohen ministra-
va projeto de cartazes, elaboração de 
lay-outs gráficos e tudo aquilo que en-
volvia a comunicação visual impressa. 
Particularmente a minha atuação era 

no âmbito do desenho técnico. A cola-
boração vinha também de outros pro-
fessores, como Ruy e Ricardo Ohtake, 
Antônio Benetazzo, Jota J. Moraes, 
esse pessoal ajudava e contribuía nas 
reuniões. Dessa forma, com as constan-
tes contribuições desse grupo, tivemos 
a oportunidade de gerenciar o curso 
de Desenho de Comunicação. O Iadê 
deixou uma marca muito profunda na 
intelectualidade de São Paulo, naquela 
época. Todos conheciam o Iadê, todos 
queriam estudar no Iadê. Sem falar nos 
profissionais que formou, profissionais 
excelentes, que posteriormente ingres-
saram em cursos superiores.

Enquanto Sami Bussab coordenava o seg-

mento das disciplinas de Geometria, Desenho 

Técnico e Perspectiva, Haron Cohen atuava 

como responsável pelo projeto de Comuni-

cação Visual e Laonte Klawa concentrava e es-

truturava as disciplinas denominadas teóricas, 

que já eram de sua responsabilidade no Curso 

de Decoração.      

Cabe destacar nessa outra afirmação de Sami 

Bussab, em que relembra o Estúdio Iadê, im-

plantado por Ítalo Bianchi: 
 

Mesmo o Curso de Decoração tinha 

uma coisa muito interessante, eles ti-

nham um escritório de decoração em 

que faziam trabalhos profissionais. 

Posso dizer que isso foi o embrião dos 

escritórios-modelo que hoje há nas es-

colas, onde trabalhavam estudantes e 

professores.

Esta informação pode ser constatada no or-
ganograma inserido no material impresso e 
distribuído ao público, onde constatamos a 
existência de um departamento profissional 
que era coordenado pelo ex-aluno de deco-
ração e posteriormente tesoureiro do Iadê, 
Michiro Motoda.     

Haron Cohen, um dos integrantes do gru-
po de pioneiros que implantaram o Colégio 
Iadê, relembra em sua entrevista um pou-
co do ambiente que vivia e no qual partici-
pava como aluno, e como se posicionava  
politicamente: 

 
O Laonte Klawa, além de estudar ar-
quitetura no Mackenzie, ingressou no 
Curso de Ciências Sociais da USP, que 
funcionava no prédio da Rua Maria An-
tonia. Ele era de todos o mais politiza-
do, e grande batalhador pelas causas 
sociais, chegando a ser vice-presidente 
do Partido Comunista. Foi ele quem me 
levou para as reuniões do partido. Ape-
sar de bom aluno, no final do curso não 
consegui manter o ritmo dos anos an-
teriores. Para você ver onde nós estáva-
mos, em 1963, na nossa formatura, para 
definir quem seria o paraninfo, ficamos 
entre o Fidel Castro e o João Goulart. 
Enfim, foi o Jango, não dava para trazer 
o Fidel Castro, mas nosso patrono foi 
Santiago Dantas. A gente era muito ra-
dical naquela época, eu vendia “Novos 
Rumos”, que era um jornal do partidão, 
no pátio do Mackenzie. 

 
Creio que essa declaração evidencia o aspec-
to radical da política em uma instituição demo-

crática, mas que se mantém dentro de certos 
princípios filosóficos da Igreja Presbiteriana.  
 
Somado a esse contexto político, todo o 
grupo que era responsável, como anotamos 
anteriormente, do escritório ainda estudantil, 
por inúmeros projetos junto aos escritórios de 
arquitetura e, paralelamente, desenvolviam 
projetos gráficos e cenográficos para festas 
e eventos estudantis. Foi nesse grau de efer-
vescência que foram chamados para atuar no 
Iadê. Esse convite, Haron Cohen não tem cla-
reza quem formulou, no entanto, ao que tudo 
indica, tenha sido através do secretário Paulo 
Ramos Machado, pois aparentemente o Iadê 
vivia um período de crise e eles queriam refor-
mular o Curso de Decoração.    

Haron Cohen oferece alguns dados que me-
recem uma atenção muito especial para o en-
tendimento da chegada do “grupo de arqui-
tetos” que definiram os conceitos do curso 
que posteriormente seria implantado:  
     

No período que ministramos aulas para 
o Curso de Decoração, aproximada-
mente dois a três anos (1966 a 1968), 
foi se formando uma nova mentalida-
de quanto ao conceito de Decoração. 
Pois disciplinas de Comunicação Visual 
e Fotografia já direcionavam ao univer-
so do Desenho Industrial. Mas não ha-
via nenhum caráter oficial, porque do 
ponto de vista do Desenho Industrial, 
nenhum curso, nem a Escola Superior 
de Desenho Industrial ESDI, no Rio de 
Janeiro, estava oficializada. Não exis-
tia a profissão de Desenhista Industrial 
ou designer. Estávamos, sim, atuando 
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como professores, tínhamos uma no-
ção que daríamos aulas a partir das 
nossas vivências profissionais. Os pro-
fessores que ali atuavam, como J. Jota 
de Moraes, Sérgio Ferro, entre outros, 
estavam preocupados com a formação 
e a estruturação de um curso de Co-
municação e distantes do grau de ofi-
cialização e de toda a burocracia jun-
to às instituições públicas.   

Prosseguindo em suas observações, te-
mos alguns dados sobre a busca de parâ-
metros para a real atuação dos profissio-
nais que ali se formavam ou se formariam. 
Vejamos então:     

Com a mudança da programação do 
antigo Curso de Decoração agora para 
a ótica do Desenho Industrial, mesmo 
porque nós achávamos que Progra-
mação Visual e Desenho Industrial po-
deriam ter muito a ver, levamos esses 
conceitos a eles e assim nos chama-
ram, pois também consideravam que 
Decoração e Arquitetura de Interiores 
exige detalhamentos, componentes, 
organização e planejamento visual, que 
estabelecem interfaces com o Desenho 
Industrial e a Programação Visual. 

Vamos aqui ficar atentos, pois as declarações 
a seguir, de Haron Cohen, estabelecem de 
uma forma ampla e abrangente o quadro que 
se estabelecia na cultura informal e no auto-
didatismo impregnado no desenho industrial 
em nosso país:

Em nossa vivência, mesmo que não 
existissem as disciplinas no curso de 

Arquitetura, já fazíamos muito desse 
trabalho como jovens profissionais. 
Depois que me formei, comecei a tra-
balhar muito em Comunicação Visual 
e Desenho Industrial. Já tínhamos uma 
bagagem para formular um curso, por-
que no fundo todos nós de programa-
ção visual e desenho industrial nessa 
época éramos autodidatas. Nunca ti-
vemos um professor que soubesse o 
que fazer com a Comunicação Visual 
naquela época, tanto é que essa refe-
rência que eu estou falando, esse es-
tímulo que tivemos, vinha do Aloísio 
Magalhães, vinha do Alexandre Woll-
ner, pois Wollner vinha com a carga 
da cultura suíça, acabava assim com as 
Artes Plásticas na Programação Visual, 
pois o que passava a valer era a retícula 
da fotografia. Foram muito fortes esses 
novos conceitos. Assumíamos um pou-
co dessa carga que envolvia a história 
em quadrinhos, que naquele período 
era uma coisa pioneira. Por sinal, aca-
bei elaborando uma apostila que tinha 
como centro uma série de artigos sobre 
quadrinhos. Eu nunca tive um professor 
de Comunicação, nem de Desenho In-
dustrial, agora a Arquitetura nos leva 
para o Desenho Industrial no momento 
em que você inicia o detalhamento de 
um projeto de Arquitetura, em última 
instância você está fazendo Desenho 
Industrial. 

Mesclando um pouco da sua poética ao re-
latar os fatos e os acontecimentos, vamos 
ao depoimento de Carlos Eduardo Perrone, 
que ingressou na faculdade de Arquitetu-

ra Mackenzie no ano de 1968, ano em que 
vários países do mundo são marcados por 
contestações de ordem política e social em 
torno das liberdades individuais, de novos 
modelos de comportamento. É nesse clima 
que Carlos Eduardo Perrone inicia a suas  
considerações:   

 
Comecei a ter aulas na faculdade de 
Arquitetura Mackenzie em março de 
1968, um ano tumultuado e histórico 
para o mundo. Realmente houve aulas, 
mas com muitas interrupções, diver-
sas greves, uma movimentação muito 
grande que transcendia o campus do 
Mackenzie. Passados os anos, uma coi-
sa curiosa acaba ocorrendo: devido à 
proximidade a FAU-USP, grande parte 
das vezes ocorre uma grande dúvida: 
seria aquele um colega do colegial, 
do cursinho ou foi meu colega de tur-
ma, devido a curta distância entre as 
faculdades. Uma coisa era certa: a mi-
nha sensibilidade diz que, mais do que 
ter ingressado numa faculdade, mais 
do que ter entrado na Arquitetura, eu 
tinha entrado na universidade nos ter-
mos mais amplos, mais plurais, mais 
universais da palavra, porque o mundo 
caiu ali, quer dizer, o mundo que se in-
sinuava naquele momento.  
 

Mais uma vez, apesar de passados os anos, 
a proximidade das duas instituições de Ar-
quitetura é lembrada. Enquanto a FAU-
-USP ali estava instalada, as trocas ocorriam 
com muita intensidade. Podemos entender 
que com grande intensidade nesses anos 
de 1960, pois os temas e os desafios eram 

maiores no âmbito cultural e político.  
   
Passemos agora para suas observações quan-
to às disciplinas e seus conceitos na estrutura 
curricular:

Havia um palavra muito ampla chama-
da “desenho”, que qualquer menino 
que estivesse minimamente nessa tri-
lha, com sua ingenuidade, mas tam-
bém com seu conhecimento, sabia 
muito bem que tinha que aprender, 
que se você soubesse desenho a par-
tir daí você poderia aprender tudo, ou 
seja, era a grande porta de entrada. 
Continua sendo, mas perdeu-se a ni-
tidez co conceito. Em parte, a maio-
ria das escolas de Design esqueceu o 
desenho, e as escolas de arquitetura 
também... Mas houve um outro fato 
que tem muito a ver com a continuida-
de destas observações, inclusive com a 
questão do Iadê. Apareceu para minis-
trar aula uma pessoa meio estrangeira, 
de quarenta e poucos anos, que era o 
Alexandre Wollner, ninguém o conhe-
cia, pois estudantes frequentemente 
não sabem muito bem quem são na 
realidade seus professores. Tive aulas 
com o Wollner e desenvolvemos um 
longo exercício projetual, que a prin-
cípio não nos parecia estimulante, mas 
que ia ser, no entanto, decisivo em 
minha formação. Posso dizer que meu 
cérebro nunca mais foi o mesmo. Foi 
mais ou menos como aprender a escre-
ver, depois que você aprende a ler e a 
escrever, você não é a mesma pessoa. 
Havia a ligação do exercício ministrado 
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pelo Wollner, construtivista, com outro 
professor, László Zinner, um escultor fi-
gurativo, possivelmente numa discipli-
na denominada Plástica. Trabalhamos 
a um só tempo, durante um ano, num 
processo que começou no papel, no 
desenho a mão livre, foi para a proje-
ção ortogonal, para o desenho execu-
tivo, chegou ao nanquim sobre o papel 
vegetal, tornou-se construtivo, ganhou 
relevo, plantas, cortes e elevações, foi 
executado em argila e depois em ges-
so. Foi um exercício importante, muito 
bem feito. Se um dia eu entrasse na 
máquina do tempo e fosse para uma 
época da Bauhaus com esse exercício 
debaixo do braço, eu já entraria adian-
tado, pois teria algum aproveitamento 
de estudos. Mas por que eu digo isso? 
Porque esse exercício tratou de bases 
para o design de uma maneira definiti-
va. Quando fui dar aula no Iadê pensei: 
‘O que que eu vou fazer?’ Eu nunca ti-
nha dado aula antes, e lembrei-me en-
tão desse exercício do Wollner, fiz uma 
adaptação muito bem-feita desse exer-
cício com outros materiais, trabalhando 
com papel. Naturalmente tem um dado 
pessoal que é muito importante: desde 
antes de entrar na faculdade eu tive au-
las com Luiz Paulo Baravelli e Frederico 
Nasser, tudo isso começou antes da fa-
culdade.

Atentemos que nesse processo de trabalho 
existem duas pontes que se interconectam: 
Alexandre Wollner e sua formação constru-
tivista aliada à metodologia de projeto, o 
passo a passo que de certa forma remonta à 
Bauhaus e a Escola de Ulm somado a uma es-
cola tradicional figurativa do professor László 

Zinner, que permaneceu durante longos anos 
como professor no Mackenzie. Consideramos 
essas afirmações valiosas, pois elas estabele-
cem a conexão com a Bauhaus, evidentemen-
te dentro de um novo ambiente “tropical”, 
mas a afirmação do uso dos mesmos princí-
pios demonstra a marca e a contribuição de 
Alexandre Wollner como professor durante 
um ano no curso de Arquitetura da Universi-
dade Mackenzie.     

Entre as  muitas temáticas propostas, Car-
los Perrone cita os projetos de “brinque-
dos e baralhos”, com um enfoque meto-
dológico e todas as etapas de pesquisa de 
campo, estudos preliminares, confecção de 
modelos e protótipos.    
 
Ao final das suas considerações, existe uma 
associação de caráter sentimental e humanís-
tico, quando ele responde a um dos últimos 
itens da entrevista:  

Hoje parece antes de ontem. Porque foi 

essa possibilidade de convivência que 

faz permanecer até hoje, entre os ex-alu-

nos que encontramos, uma referência 

mais do que nostálgica, uma referência 

afetiva, a lembrança dos professores, 

porque a cada lembrança de um pro-

fessor ocorre a lembrança de uma ex-

periência. O que torna realmente uma 

lembrança valiosa para alguém é quan-

do você associa a essa lembrança uma 

experiência. E isso ocorreu no Iadê.  
    

A afirmação anterior “O que torna realmente 
uma lembrança valiosa para alguém é quando 

você associa a essa lembrança uma experiên-
cia”, é devidamente respaldada por inúmeros 
alunos até os dias de hoje. Mesmo que não 
se lembrem plenamente de detalhes, pois 
a distância do tempo varia de vinte a trinta 
anos passados, Leonora Fink exemplifica:   
 

O trabalho final é o que eu me recordo 
melhor, que foi sobre o circo na cidade 
de São Paulo. Foi uma época em que 
eu frequentei todos os circos da cidade, 
fazendo fotografias. Envolveu tudo...  

Outro registro que demonstra a colocação 
de Carlos Perrone diz respeito à aula do pro-
fessor Antônio Saggese, com comprovamos 
na resposta do ex-aluno, e atualmente artista 
plástico, Luiz Cavalli:     

É parte integrante da minha vida. Eu 
me lembro perfeitamente, estava des-
cendo a Av. Angélica na contramão e 
eu fotografei com a lente zoom os ga-
los e galinhas em plena Av. Angélica, 
enfim, o professor Saggese e a escola 
como um todo ensinaram a gente a ter 
essa percepção aguçada.   
    

Os egressos da Faculdade de Artes Plásticas 
da Fundação Armando Álvares Penteado que 
se bacharelaram em Comunicação Visual, 
como Jairo Casoy, e em Desenho Industrial, 
como as designers Anna Maria Bittencourt e 
Elisabete Bovo, apresentam trajetórias profis-
sionais que envolvem a atuação na fotografia, 
no segmento de design de interiores e na in-
dústria moveleira.     

Inicialmente vamos acompanhar a tra-
jetória de Jairo Casoy, que realizou seu 

curso na FAAP no período de 1971 a 
1974, se diplomando em Comunicação 
Visual, mas com uma formação direcio-
nada para as Artes Plásticas. Precisa-
mos também evidenciar que dos oito 
aos dezoito anos o pai sempre incen-
tivou o estudo das artes visuais. Ou 
seja, antes de ingressar na faculdade, 
já vivenciava e estava próximo do uni-
verso das artes. Apesar do foco maior 
estar concentrado na fotografia, teve a 
oportunidade de vivenciar a pintura, o 
desenho, a gravura e demais técnicas 
expressivas. No período acadêmico foi 
aluno de Donato Ferrari, Teresa Nazar, 
Júlio Plaza e Vilém Flusser, personalida-
des e profissionais reconhecidos nacio-
nal e internacionalmente. 
  
O conteúdo das disciplinas no Colégio 
Iadê era definido em reuniões. Estas 
eram bastante eficazes. Coisa que não 
consegui perceber em toda a carreira 
posteriormente em outras instituições. 
As reuniões e as reflexões eram de alto 
nível, contando com a presença do Car-
los Perrone, Carlos Egídio Alonso, J. 
Jota de Moraes, entre outros.

Anna Maria Bittencourt, bacharel em Dese-
nho Industrial, formou-se na FAAP no ano de 
1972. No entanto, sua trajetória remonta aos 
anos de 1960, quando se formou no Iadê no 
Curso de Decoração. Teve a oportunidade de 
participar das aulas do professor Ítalo Bianchi 
e em seguida, pelo seu talento e qualidades 
profissionais, atuou como professora e inte-
grou o Estúdio do Iadê e o Estúdio Chaves, 
que desenvolvia projetos de interiores e de 
mobiliário industrial. No curso de Desenho 
Industrial, sua grande referência foi o arqui-
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teto Eurico Prado Lopes (um dos arquitetos  
responsáveis pela concepção do Centro Cul-
tural São Paulo, localizado no bairro do Pa-
raíso, além de ter atuado em conjunto com 
Haron Cohen quando eram estudantes na 
Universidade Mackenzie). Anna Maria recor-
da:   

 
Uma coisa que eu me lembro do Eurico 
Prado Lopes, que foi marcante, é que 
ele deu um tema de trabalho no final 
do curso muito amplo. Era o escritó-
rio panorâmico. Era o must da época, 
porque antigamente o que eram esses 
escritórios? Tudo era fechado, compar-
timentado. Sabemos que hoje continua 
a mesma coisa, só com um desenho 
diferente. Mas essa coisa da abertura 
do espaço do escritório era uma coi-
sa nova. Para nós era o frescor. E, por 
outro lado, ele estava atuando, tanto é 
que ele chegou a nos levar num escri-
tório de uma grande empresa. Naque-
la ocasião, desenvolvi individualmente 
um projeto para escritórios utilizando 
uma estrutura metálica com um tampo 
de fiberglass, que era naquele período 
o material de referência, pois um gran-
de número de projetos, como os ore-
lhões, os equipamentos implantados 
na Av. Paulista e os veículos esportivos 
semiartesanais eram produzidos com 
essa tecnologia.

Nos anos 1970, o conceito de design sofria 
transformações importantes com o surgi-
mento de pequenos e médios escritórios, 
além de lojas que comercializavam produtos 
com o “bom desenho” e a forte influência 
italiana, uma referência estética e tecnoló-
gica. Acreditava-se que o desenho industrial 

seria o componente transformador da indús-
tria nacional. Com isso, a Escola Superior de 
Desenho Industrial ESDI, no Rio de Janeiro, e 
o Curso de Desenho Industrial na Faculdade 
de Artes Plásticas da FAAP ganhavam proje-
ção e preparavam profissionais atuantes no 
mercado.      

Anna recorda também das aulas do arquite-
to e designer Manlio Rizzente na FAAP, que 
muito colaborou com a formação dos jovens 
estudantes:

   
O Manlio Rizzente foi muito interessan-
te, porque ele era um italiano com toda 
aquela formação europeia, e ele falava 
sobre ergonomia, dava muitos objetos 
de pequeno porte para a gente fazer e 
chamava de “sobremesa”. Por exem-
plo: a asa de uma xícara de chá. Porque 
tínhamos um projeto muito importante 
atrás disso, mas que ia levar um tempo 
maior para desenvolvermos, assim, en-
quanto esperávamos esse tempo, para 
não ficar ‘sem o que fazer’, ele passava 
esses pequenos projetos.

      
Quanto a sua atuação como professora de 
Desenho Técnico no Colégio Iadê, Anna 
Maria comenta algumas passagens que 
entendemos de grande importância para 
uma visão comportamental de seus alunos: 
 

Olha, eu tenho lembranças do Iadê 
muito interessantes. Primeiro daquela 
fase inicial, do curso onde os alunos 
na verdade eram uma criançada com 
a faixa etária entre quinze a dezesseis 
anos, e eu com aproximadamente vinte 
e dois anos, também uma criança. Mas 
eu me sentia madura, porque já havia 

estudado mais, estava atuando profis-
sionalmente. Então, o que eu passava 
para eles era muito mais normas de 
comportamento, de aprendizagem. Era 
uma coisa menos técnica. Vou te dar 
um exemplo: um dia fui dar aula e falei 
para os alunos sobre as normas técni-
cas. Então falei sobre os formatos A4, 
A5, um é metade do outro. E uma alu-
na falou: “Ai, credo, mas que falta de 
criatividade!”. Eu respondi: “Pode até 
ser, mas você já imaginou um escritó-
rio grande que tem trinta a quarenta 
desenhistas, se cada um fosse seguir 
sua própria criatividade? É por isso que 
existem as normas, ou ninguém se en-
tende”.  Uma coisa que eu achava mui-
to séria era a postura para trabalhar, 
como sentar, como equilibrar o corpo 
em relação ao seu trabalho. Por serem 
muito jovens, eu sentia essa dificulda-
de. Eles estavam naquela fase de se jo-
gar na cadeira. Achavam que dava para 
desenhar assim. Eu sempre dei muita 
ênfase na relação do corpo e do espa-
ço de trabalho. No trato diário com os 
alunos do Iadê eu sentia que eles não 
eram imaturos, sentia, sim, que esta-
vam em uma fase de formação.

Elisabete Bovo, também formada pela FAAP 
e colega de classe de Anna Maria, em sua car-
reira atuou no Estúdio Chaves, foi assistente 
no Iadê do professor José da Costa Chaves, 
sendo que durante um longo período atuou 
como designer industrial, atingindo o cargo 
de gerente na indústria de móveis Bergamo, 
no município de Guarulhos.

Quando inquirida sobre os jovens alunos do 
Iadê, Elizabete Bovo comenta:

A dificuldade dos alunos era na capaci-
dade de visualizar os objetos no espa-
ço e representá-los. Aliás, observamos 
que até hoje é a dificuldade das pes-
soas, provavelmente, no meu entendi-
mento, por não ser desenvolvida desde 
a pré-escola. O tempo em que atuei, 
percebi que o ato de observar não era 
desenvolvido nas crianças e jovens, en-
tão as pessoas não conseguem abstrair 
e representar.

Detectamos, a partir dos dados e dos levan-
tamentos de campo efetuados, um universo 
que retrata os primórdios do ensino de de-
sign nas tradicionais instituições de ensino 
superior: Universidade de São Paulo, Uni-
versidade Mackenzie, em seus cursos de Ar-
quitetura, e na Fundação Armando Álvares 
Penteado, nos cursos de Desenho Industrial 
e Comunicação Visual. Fica evidente o au-
todidatismo, a constante procura por novos 
caminhos profissionais, as contradições no 
conceito de industrialização implantado no 
país e a grande contribuição dos profissionais 
junto ao mercado entre os que enveredaram 
pela Comunicação Visual, Cenografia e a Fo-
tografia. O Iadê teve presença marcante em 
sua trajetória de ensino, sua vertente e contri-
buição para as Artes Visuais e a Comunicação 
Visual. Passou, em sua existência, a ser o pal-
co de inúmeras manifestações advindas das 
escolas de Arquitetura e dos cursos de Dese-
nho Industrial, como já definíamos em nossa 
hipótese. Mas podemos afirmar que a exis-
tência do Iadê se deve aos profissionais que 
traziam, além da sua formação acadêmica, a 
atitude e a postura fora da academia, pois vá-
rios professores inquietos desenvolviam suas 
atividades no âmbito das Artes Visuais, Ce-
nografia, Arquitetura e Design.   
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Fonte: Colagem e interpretação gráfica a partir do acervo e documentação do professor Carlos Perrone e da identidade visual 
do Iadê.
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Ao finalizarmos este estudo sobre o universo 
do ensino, sua metodologia e a didática, e 
considerando o foco da tese em torno do ensi-
no de projeto no Iadê, estabelecemos nestas 
considerações finais três óticas: a visão dos alu-
nos, a autonomia dos professores e suas prá-
ticas, e o ensino de projeto.    

Para tanto, empregamos fundamentalmen-
te o recurso da história oral, através de 38 
entrevistas que foram o fio condutor das 
considerações que se seguem. Fica evi-
dente também, pela complexidade e pela 
abordagem estabelecida, nossa crença de 
que o trabalho apresentado possibilita inú-
meros futuros recortes e aprofundamentos, 
pois itens aqui abordados que eram moti-
vo de questionamentos naquele período 
(1969-1987) permanecem ainda em nossos 
dias como grandes desafios, principalmen-
te no universo do ensino médio, pauta atu-
al nos órgãos governamentais.   

Advindos do antigo ginásio (estágio educa-
cional que se seguia ao ensino primário e 
que antecedia o ensino colegial, atual ensino 
médio e correspondia aos quatro anos finais 
do atual ensino fundamental) ou ensino de 
1º grau (a partir de 1971, o ginásio foi fun-
dido como o ensino primário, dando origem 
ao ensino de 1º grau), os alunos do Colégio 
Técnico de Comunicação Iadê em sua maio-
ria estudaram nas inúmeras instituições exis-
tentes em São Paulo, ou escolas vocacionais, 
ou confessionais e particulares de grande 
tradição.      

É claro que ocorria impacto e estranheza ao 
ingressarem no Colegial Iadê, pois era uma 

escola de “liberdade total”. Enquanto nas 
séries anteriores a rigidez nos processos de 
avaliação e a hierarquia entre os professores 
exigiam obediência e atitude passiva soma-
das à total submissão às diretrizes definidas 
pela hierarquia escolar, nesse colegial im-
perava um ambiente propício às descober-
tas e experimentações. O professor era uma 
personagem que definia parâmetros por sua 
vivência profissional, mas também possi-
bilitava o diálogo e um constante processo 
de investigação, próprio de uma instituição 
de artes visuais.     
   
O perfil dos alunos era de que gostavam de 
desenvolver projetos, no entanto não tinham 
exatamente clareza sobre isso ou noção de 
sua finalidade. Podemos considerar que exis-
tiam alunos que ingressavam no Iadê por ser 
uma instituição flexível em seus processos de 
avaliação e, por outro lado, alunos que tinham 
prazer (isso foi uma afirmação constante de 
vários entrevistados) em permanecer nos ho-
rários oficiais de aula, assim como em ativi-
dades extraaula: traziam consigo o talento e 
a predisposição no ato de desenhar, pintar, 
fotografar e realizar projetos experimentais. 
No entender de muitos, “não tínhamos que 
aprender para prestar vestibulares”.   

O ingresso no Iadê ocorria de diferentes for-
mas. Havia o incentivo por parte dos pais, 
pois alguns já atuavam nas áreas de comu-
nicação, design e publicidade; vale aqui res-
saltar o caso da ex-aluna Fernanda Sarmento, 
cuja mãe, Maria Helena Estrada, profissional 
de comunicação na tradicional empresa For-
ma, e a designer Adriana Adam apoiavam a 
alternativa de que essa seria a escola para 

quem já trazia consigo a tendência para o 
segmento  das artes visuais.  

Um número representativo de familiares 
apoiava e incentivava a iniciativa dos filhos, 
pois em sua trajetória de vida tiveram a opor-
tunidade de enveredar para o universo da 
criação; geralmente, eram pais com uma ver-
tente artística e muitas vezes não tiveram a 
oportunidade de seguir carreiras dessa natu-
reza. Cumpre destacar que muitos professo-
res do 1º grau atentos à potencialidade de 
criação visual de seus alunos também reco-
mendavam a alternativa do Iadê, pela tradi-
ção da instituição como escola de decoração 
na fase inicial do curso e, posteriormente, 
com ele já consolidado.   
    
Observamos que o ensino, por não ser foca-
do nas estruturas tradicionais e clássicas do 
curso colegial daquele período, não foi uma 
barreira intransponível para estudantes e suas 
famílias. É evidente que também existiam 
questionamentos pelas famílias mais tradicio-
nais, que insistiam no triunvirato engenharia, 
direito e medicina, pois lhes causava dúvidas 
o que seria o futuro profissional que atuasse 
com desenho.      

Outro fator que precisa ser considerado é a 
visão de cada professor que na sua essência 
acompanhava os conceitos enunciados pelo 
professor Emilio Fernandez Cano, mas, de 
modo inequívoco, cada disciplina tinha suas 
peculiaridades e a filtragem pela formação 
acadêmica de cada um dos responsáveis 
pelo conteúdo que era transmitido.   

As propostas eram muito ricas e possibilita-
vam a construção de um raciocínio intelec-

tual e gráfico, sempre calcadas no aspecto 
humanístico, que era um diferencial do curso. 
A aprendizagem através de projetos de ce-
nografia foi uma experiência marcante e ines-
quecível, as aulas de fotografia exigiam um 
olhar aguçado e minucioso ao se retratar o es-
paço urbano e seus personagens. No enten-
der de alguns alunos, a ênfase no desenvolvi-
mento do raciocínio através da literatura e das 
ciências humanas incentivava a leitura, a aná-
lise crítica e a compreensão profunda dos a 
spectos estéticos.     
  
A escola orientava-se sempre pelo ensino fo-
cado no pensar, realizavam-se observações 
dos fenômenos sociais com alto grau de pro-
fundidade, e não eram posturas e atitudes 
superficiais. Os exercícios, como caminhadas 
pela Avenida Paulista, exigiam rigor na per-
cepção e isso sempre levava a uma reflexão do 
contexto em que os alunos viviam.   

Observamos também que a experiência ou a 
reflexão crítica não ocorria em sua plenitude, 
possivelmente pela falta de maturidade dos 
jovens que ali estudavam ou devido a certo 
descompromisso por parte dos alunos. O 
processo criativo ocorria por meio de inúme-
ros exercícios e projetos, o que, entendemos, 
reforçava o conceito de que “o aluno apren-
de através do que ele faz”. Mas o processo 
de autoavaliação era o que de mais impor-
tante ocorria. Na etapa final de entrega de 
um exercício, a prática dos professores era 
no sentido de apresentar todos os trabalhos 
geralmente fixados nas paredes e painéis 
das salas de aula. Ocorria aí o crescimento 
ao se observar os trabalhos dos colegas de 
classe.A atitude dos professores não tinha o 
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caráter de crítica, mas sim de potencializar, e 
desenvolver o raciocínio dos jovens para ou-
tras soluções e para outros caminhos.

Havia “professores jovens e outros que eram 
jovens de cabeça” no entender de alguns alu-
nos, ou seja, de certa forma, acreditam que a 
idade não era essa a questão, mas sentiam 
que o ambiente era estimulante independen-
temente das faixas etárias. Nos depoimentos 
fica também evidente que, afora a não exi-
gência de uniformes, tanto professores como 
alunos usavam calças jeans, e apesar da pro-
ximidade de faixa etária dos dois grupos, 
havia o respeito por os professores deterem 
o conhecimento e ser pessoas capacitadas 
pela sua formação, geralmente na USP.

Ao nos depararmos com o quadro de discipli-
nas do Colegial Iadê, sob a ótica das observa-
ções registradas nos depoimentos podemos 
constatar três grandes segmentos: disciplinas 
de extremo rigor, nas quais a precisão era o 
fundamento dos seus conteúdos; outras em 
que prevalecia o caráter experimental asso-
ciado a reflexões mais profundas; e ainda as 
que envolviam a reflexão teórica. Estamos 
aqui abordando a grande área “artística e 
criativa”, e não as disciplinas tradicionais exi-
gidas no ensino médio.

No que diz respeito à reflexão e à teoria, va-
mos encontrar muitas vezes determinados 
alunos que não possuíam afinidades maiores 
com esses temas pelo que podemos conside-
rar o “aspecto prático” na elaboração visual, 
pois já existia uma propensão para o universo 
teórico, e daí disciplinas de Teoria e Técnica 
da Comunicação Visual serem o centro maior 
de atenção e interesse.

Por outro lado, havia um desafio que, devi-
do à forma como era conduzido o ensino e à 
postura crítica perante o mundo, após Cole-
gial Iadê era difícil um ex-aluno estudar nos 
cursinhos preparatórios aos vestibulares, por 
ser praticamente impossível para eles acom-
panhar e ouvir as aulas num espaço com mais 
de 200 alunos. Ainda, dependendo do inte-
resse do ex-aluno em cursar determinadas 
instituições oficiais, era inviável nelas ingres-
sar, já que o Iadê não fornecia uma bagagem 
mais profunda de física, química, matemática 
e biologia.

O Iadê propiciava a condição de o aluno 
opinar, interferir, discutir, e os professores 
estabeleciam uma intensa troca intelectual, 
enquanto o sistema vestibular sempre foi 
definido pelas disciplinas básicas do ensino 
médio.

A metodologia compreendia o processo de 
trabalho e suas fases: o trabalho cooperati-
vo através de equipes, a necessidade de uma 
pesquisa preliminar após definido o concei-
to da proposta, a importância da multidisci-
plinaridade, a importância da participação e 
constatação in loco com visitas aos espaços 
públicos, empresas, museus, em especial o 
Masp.

Em relação ao método, é manifesto que o 
questionamento estava presente em vários 
professores; eles questionavam e com isso os 
alunos participavam de um processo de tra-
balho procurando respostas ante as indaga-
ções feitas. Outro fator importante era a velo-
cidade na execução dos projetos, que tinham 
a fase de reflexão e em seguida a realização , 

tudo muito rápido... O importante era o fazer: 
“Pensávamos em expor, não tínhamos medo 
nem vergonha, possivelmente a característica 
da faixa etária”, é o que afirma Silvia Guer-
ra.       
    
Os professores definiam uma estrutura para 
você pensar, elaborar, faziam desenvolver 
pesquisas, entender, por exemplo, como 
uma embalagem era produzida, que máqui-
na era utilizada, ou seja, entender o projeto 
“por inteiro” como observa a ex-aluna Suza-
na Freire. Assim, tomamos como referência 
uma embalagem da qual era desenvolvido o 
projeto e construído um mock-up, geralmen-
te de papel e necessariamente guardando as 
dimensões com o melhor acabamento, ainda 
que de forma artesanal–vamos lembrar que se 
tratava do trabalho de um curso colegial. Os 
projetos tinham sempre caráter holístico. Em 
outro projeto, desenvolvido nas aulas do pro-
fessor Carlos Perrone sobre brinquedos, era 
necessário pensar como o objeto era produ-
zido, de que material era feito, a que público 
se destinava. Essa metodologia na época não 
existia em cursos colegiais nem mesmo em 
determinadas faculdades. As disciplinas, atra-
vés de suas metodologias, possibilitavam uma 
visão profissional.     
 
Como bem sabemos, a prática pedagógica 
que envolve integração ou a conexão entre 
diversas disciplinas é um processo de alta 
complexidade, que envolve a formação dos 
professores, o conteúdo das disciplinas e, 
naturalmente, grande esforço por parte de 
todos, seja da direção, seja da coordena-
ção pedagógica, além do universo dos jo-
vens estudantes. É algo que exige análise 

sob diversos pontos de vista, para assim se 
evitar uma “falsa conexão ou integração”. 
A palavra integração ou conexão pode ser 
compreendida no Iadê de inúmeras formas. 
Com disciplinas obrigatórias por lei, como 
matemática, física, geografia, era difícil esta-
belecer conexões, geralmente pelo conteú-
do a que oficialmente as escolas precisavam 
obedecer conforme a legislação da secretaria 
de ensino. Não era uma prática efetiva de to-
dos os professores, mas ocorriam “pontes” 
entre disciplinas como a de língua portugue-
sa, de técnicas de comunicação visual e a de 
composição (projeto).     

Os conceitos básicos da escola alemã 
Bauhaus eram disseminados pelos professo-
res; no entanto, fica claro que havia grande 
liberdade e eles não eram obrigados a as-
sumir uma posição ortodoxa.A propagação 
desses conceitos não era feita de uma forma 
declarada, mas sim estudada. Apesar de tal-
vez naquele momento juvenil muitos não te-
rem dado a devida importância à temática, 
inúmeras vezes ela era abordada sob a ótica 
dos conceitos racionais, no ensino da cor e na 
precisão geométrica, e os princípios da ges-
talt nas aulas de desenho e pintura. “A forma 
segue a função” era uma frase comentada, 
assim como a questão da produção indus-
trial em série, principalmente pelos profes-
sores das disciplinas técnicas. Possivelmente 
pode ter ocorrido que a Bauhaus não seria o 
centro da atenção, mas passavam fatalmen-
te por sua importância histórica e alguns de 
seus princípios.     

Para abordarmos o cenário político e seus 
reflexos no Colegial Iadê do período militar, 
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devemos considerar que existiam diversas 
vertentes nesse entendimento; havia famílias 
que discutiam e vivenciavam os desafios da-
quele período, tendo amigos e parentes que 
eram militantes contrários ao regime, sofriam 
as agruras das leis instauradas e com isso in-
fluenciavam seus filhos; outras, pelo contrá-
rio, apoiavam o regime, pois não admitiam 
a possibilidade de um regime socialista em 
nosso país. No âmbito escolar é evidente que 
inúmeros professores, advindos da USP, mili-
tassem nos movimentos contrários ao regime 
instalado. Por parte dos alunos, havia corren-
tes distintas: os denominados alienados ao 
que ocorria no país; os que se dedicavam e 
se isolavam na produção artística, pois a car-
ga de trabalhos práticos na escola absorvia 
grande espaço de tempo; e outros, que parti-
cipavam das passeatas e das movimentações 
que ocorriam naquele período. 

A sociedade, ao final dos anos 1970 e início 
dos 1980, vivia as mudanças com novos pa-
radigmas no âmbito político, tecnológico e 
econômico. Nos anos 1970 ocorre a crise do 
petróleo que levou vários países à recessão. 
Somado a isso ocorreram as revoluções de 
comportamento. Muitos consideram o início 
da era do individualismo. Observamos aqui 
que todo o princípio educacional do Iadê era 
voltado para os trabalhos em equipe e a par-
ticipação em grupos. Os anos 1980 são con-
siderados o fim da idade industrial e o início 
da idade da informação, sendo por muitos 
denominados como a década perdida para a 
América Latina, considerando-se seu aspecto 
financeiro. A crise econômica levava as famí-
lias a uma atitude pragmática em definir um 
rumo de maior consistência profissional para 

seus filhos. A titulação através de carreiras 
já consolidadas, como engenharia, direito e 
medicina, era a alternativa que os colégios 
propunham utilizando-se dos conceitos de 
“cursinhos preparatórios ao vestibular”. O 
colégio técnico perdia seu espaço para os co-
légios que ofereciam preparo para o ingresso 
nas escolas de nível superior. O perfil de uma 
escola como o Iadê, voltada para a expres-
são artística, com classes de número reduzi-
do de alunos e mensalidades que atendiam 
a um público restrito, além da impossibilida-
de de proporcionar o ingresso a universida-
des como USP entre outras, não apresentava 
naquele momento a melhor alternativa de 
educação de nível médio.    

Persiste, no entanto, para grande parte dos 
entrevistados a falta de profissionalismo na 
área administrativa. Possivelmente uma ad-
ministração mais rigorosa e atenta aos de-
sígnios dos novos tempos, diante das an-
siedades da sociedade, com base em seus 
conceitos poderia ter definido novas dire-
trizes que atendessem ao mercado porém 
sem deixar sua marca da cultura criativa. 
A denominação Colégio Técnico de Comu-
nicação Iadê sempre suscitou inúmeras inter-
pretações, pois o conceito de técnico passa-
va inevitavelmente pelo plano da formação 
do profissional que era submetido a diretri-
zes dos responsáveis pelas empresas, e assim 
sua atuação se referia a uma postura submis-
sa e direcionada ao fazer mecanicamente. 
Para outros alunos, o percurso era prestar o 
vestibular, ingressar no curso superior e daí re-
alizar o estágio e/ou treinamento profissional. 
Mas sempre havia uma conexão de tudo aqui-
lo que a escola ensinou, pois o curso foi extre-
mamente marcante.     

Observamos, no entanto, que a formação “ar-
tística e cultural” aliada à sensibilidade e a po-
tencialidade criativa desses jovens empreen-
dedores fazia com que ingressassem das mais 
diversificadas formas no mercado, este consti-
tuído de agências de publicidade, produtoras 
cinematográficas, pequenos e médios estú-
dios de criação ou mesmo grandes empresas 
de comunicação, como a MPM, o Jornal da 
Tarde e a Editora Abril.    

Possivelmente, a formação no aspecto sensí-
vel e a metodologia projetual – estabelecida 
através dos clássicos conceitos do desenho 
industrial daquele período baseados em au-
tores como Bruno Munari, através de seu li-
vro Das Coisas Nascem Coisas – os levavam, 
mesmo sem ter a devida certeza do que cons-
tituía o segmento do design, a um mercado 
que também não tinha clareza do perfil des-
se estudante e desse universo profissional.  

Entre as diversas formas de avaliar esse perí-
odo de vida, constatamos algumas reflexões 
de alunos que ali estudaram:

1.  A formação conceitual nesse cole-
gial foi a base para a trajetória de 
muitos alunos, dando alicerce e 
fundamento tanto para sua vida 
acadêmica em nível superior como 
no âmbito de seus projetos profis-
sionais nos mais diversos setores da 
criação.

2.  O Iadê foi um marco. Depois, muitos 
ainda tiveram oportunidade de cur-
sar duas faculdades, no entanto o 
melhor conteúdo foi o percurso no 
colegial.  

3.  Consideram que contribuiu para a 
visão que têm hoje a respeito da 
arte e do design, como atividades 
e processos que não estão iso-
lados dos fenômenos comunica-
cionais.     
 

4.  Não se identificavam com os colé-
gios tradicionais, focados nos ves-
tibulares ounuma formação inte-
lectualizada. A opção pelo Iadê era 
também o melhor caminho daque-
les que haviam cursado anterior-
mente o sistema Waldorf, no qual 
o método de labor e da construção 
das coisas era a base de sua pe-
dagogia. O Iadê estabelecia tam-
bém a experimentação prática com 
maiorintensidade do que a teoria. 
 

5.   Para alguns, foi a pedra angular da 
pessoa que vieram a ser depois. Há 
um “antes do Iadê” e “depois do 
Iadê”, por causa dos inputs que re-
ceberam ali. É óbvio que existem 
as referências externas, mas eles 
consideram que tudo que puderam 
experimentar naquele espaço foi 
significativo para o encaminhamen-
to profissional e pessoal.   
  

6.  Existe também uma observação 
interessante quando Luiz Cavalli 
atenta para uma característica con-
ceitual: “Acho que foi uma fase 
analógica da nossa vida, porque 
lá tudo era analógico, nada era di-
gital. O Iadê foi de uma época em 
que você pesquisava, fazia, e nós 
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vivíamos a construção da Avenida 
Paulista, participávamos da Bienal... 
momentos maravilhosos de vida”.  
  

7.  O Iadê contribuiu de forma efe-
tiva para o embasamento no 
âmbito da percepção do mun-
do e da forma de percebê-lo.  

8. No entanto, a formação básica de 
disciplinas como matemática, bio-
logia, química, física não supria as 
necessidades dos alunos que alme-
javam ingressar em cursos de nível 
superior, principalmente nas univer-
sidades públicas. Porém, como foi 
comprovado nas entrevistas, os alu-
nos que entravam nas faculdades 
de design e artes visuais apresen-
tavam alto rendimento diante dos 
colegas que realizaram os cursos 
médios tradicionais. O bom desem-
penho nas disciplinas de desenho e 
metodologia de projeto estabele-
cia um choque e questionamentos, 
pois passava a impressão de que, 
ao ingressar na faculdade, ao invés 
de avançar nos seus conhecimentos 
eles viviam um retrocesso, devido à 
carga e ao estímulo da metodolo-
gia e da didática empregadas no 
Iadê.

9.  A afirmação de muitos é de que ao 
ingressar nas faculdades pratica-
mente todo o conteúdo apresen-
tado, de uma forma ou de outra, 
já havia sido desenvolvido no cole-
gial, daí a observação do professor 

Ari Antonio da Rocha: “Acho que 
o Iadê era na verdade uma facul-
dade camuflada de curso médio”. 

10. Mas também, no transcorrer dos 
anos e principalmente na sua etapa 
de decadência, o Iadê foi procurado 
por estudantes que não se davam 
bem em outros colégios e queriam 
passar de ano devido ao processo 
de avaliação do colégio ser menos 
rígido. Havia também alunos que 
apresentavam distúrbios, deficiên-
cias psíquicas e eram orientados 
para buscar uma escola de artes no 
sentido de reduzir ou minorar seus 
problemas pessoais. Esses fatores, 
entre outros, também distorceram 
a ênfase no aspecto da criação e da 
formação de pessoas comprometi-
das com as artes e o design.  

Este quadro demonstra a diversidade e a 
complexidade da temática Iadê como um 
curso colegial que contribuiu muito para 
o enriquecimento cultural de grande con-
tingente de alunos, que acreditaram e 
acreditam nos conteúdos disseminados 
nas aulas das mais diversas disciplinas.  

Pelo resultado obtido no universo das en-
trevistas com os ex-alunos, constatamos 
que o conceito de projeto, estabelecido 
através dos inúmeros trabalhos desenvol-
vidos durante os três anos de duração do 
curso, alavancou a forma do pensar e esta-
beleceu procedimentos que, no decorrer 
da vida adulta deles, passaram a ser parte 
integrante de suas atitudes. Fica eviden-

te que a forma de raciocinar “projeto” é 
um ponto comum dos egressos do Iadê. 
Seria o Iadê, pela sua trajetória, um curso 
que antecipou em terras paulistanas o que 
hoje demarca o design conceitualmente, 
quando em grande parte das vezes não são 
bem definidos os limites entre a produção 
industrial, produção artesanal e produção 
autoral? Constatamos também que pesso-
as entrevistadas afirmam que “o Iadê seria 
uma instituição para os nossos dias”, quan-
do hoje não sabemos exatamente os “limi-
tes do universo do conhecimento e das suas 
interseções”. Não temos dúvida alguma 
de que existe a necessidade de novas in-
vestigações diante dessa problemática.  

Aqui, uma possível sugestão seria no sentido 
de realizar uma pesquisa da metodologia no 
âmbito da fotografia, que contempla contin-
gente expressivo de grandes profissionais ali 
formados e atuantes. Outro recorte seria para 
aqueles que hoje atuam como artistas visuais 
e marchands, sem esquecer também dos que 
se dedicam a atividades do magistério ou 
que atuaram ou atuam em design.   

Possivelmente acreditamos que o grande le-
gado do instituto seria a oportunidade da re-
flexão constante, da proximidade entre alunos 
e professores e do cotidiano sendo construído 
e questionado. Entre outros fatores, o com-
ponente fundamental do projeto no Iadê era 
aquilo que hoje denominamos “design para 
o usuário” ou, quem sabe, o “ensino através 
do design para formar cidadãos que contribu-
íssem para uma sociedade mais justa”, e não 
apenas designers de produtos e imagens. 
No entender de Ari Antonio da Rocha,  

“nunca ocorreram restrições e ingerências 
nas propostas desenvolvidas em suas aulas”. 
Havia, sim, comprometimento com o profes-
sor José da Costa Chaves (coordenador de 
1971 a 1975), que formulava “dicas” de como 
poderiam ser encaminhados determinados 
temas. Professor nos anos 1970, Gal Oppido, 
através de fato ocorrido numa aula de proje-
to, atesta que um aluno propôs uma situação 
completamente distinta do que fora definido 
pelo briefing e do conceito acadêmico. As-
sim, a atitude autoritária do professor esta-
beleceria uma posição irreversível nas expec-
tativas do aluno; no entanto, não foi o caso, e 
sim um aval para que ele desse continuidade 
a sua proposta, mesmo que não atendesse 
ao briefing inicial. O resultado foi muito su-
perior na comparação com os dos outros alu-
nos.       
 
Já os professores Wilson Ribeiro dos Santos 
Junior (Caracol) e Carlos Eduardo Perrone, 
que entraram no Iadê nos anos 1976-1977, 
enfatizam que existia um projeto pedagógi-
co escrito e foi atualizado pela orientadora 
pedagógica Lygia Maria Ramos Uchôa Ca-
valcanti (Dudu). Esse plano foi incorporado 
a vários documentos dos anos passados, in-
cluindo as apostilas de alta qualidade (ainda 
datilografadas e mimeografadas) que eram 
distribuídas aos alunos no início de cada 
etapa de trabalho, com textos bem funda-
mentados. Havia sempre a intenção de uma 
possível integração horizontal na sequência 
dos projetos, mas no entender dos professo-
res havia um grau de autonomia no processo 
didático. Na gestão da pedagoga, entretan-
to, nunca ocorreram atitudes como “deveria 
ser assim” ou “deve ser de outra forma”. A 
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postura da coordenadora pedagógica era no 
sentido de orientar de forma a concatenar 
os conteúdos. Segundo o professor Carlos 
Eduardo Perrone, ele aprendeu que de um 
showman intuitivo passou a entender da or-
ganização de um curso, e não era de jeito 
nenhum uma “forçação de barra”, dizendo 
que até hoje, em vários cursos que ministrou 
ou coordenou, utiliza um roteiro muito próxi-
mo do que usava no Iadê. “Aprendi que você 
precisa saber que existe um sistema, reco-
nhecê-lo, saber o valor e a necessidade de 
um sistema. Assim, a presença da Lygia Ma-
ria Ramos Uchôa Cavalcanti como pedagoga, 
em termos de método, foi um componente 
que ajudou bastante na elaboração didática 
das disciplinas.”     
   
Em 1981, Guto Lacaz inicia sua trajetória 
como professor e afirma que “eles [a direção 
da escola] nunca mostraram um programa e 
nunca vieram falar: ‘Olhe, tire isso e ensine 
aquilo’”. Os professores eram livres em suas 
escolhas, o que no seu entender até seria 
bom “se tivéssemos alguém que orientasse 
‘faça assim, olhe esse exercício, por que você 
não desenvolve assim?’, mas não havia esse 
parâmetro”.      
    
Assim, no universo da autonomia didática, fica 
evidente a liberdade no ensino nas disciplinas 
projetuais e expressivas, no que a direção da 
mantenedora se manteve numa posição de 
incentivo às práticas experimentais. Esse pro-
cedimento estabeleceu um eixo de confiança 
e de estímulo aos alunos e professores.  
 
Fundada logo após a Primeira Guerra Mun-
dial, em 1919, a Bauhaus tinha a premissa 

primordial de um projeto de caráter social 
e o estabelecimento de um novo paradig-
ma no ensino de arte, arquitetura e design. 
Ao longo do século 20, esse movimento se 
espalhou para diversos países e culturas. No 
Brasil, uma das iniciativas pioneiras no ensino 
de desenho industrial (comunicação visual e 
produto) ocorreu no Instituto de Arte Con-
temporânea (IAC) do Masp, idealizada pela 
arquiteta Lina Bo Bardi, por Pietro Maria Bar-
di e pelo arquiteto Jacob Ruchti. O IAC sur-
giu com a percepção da escassez de conheci-
mento especializado sobre design. Pretendia 
formar desenhistas industriais como projetis-
tas dentro dos conceitos modernistas, usan-
do técnicas experimentais semelhantes às do 
curso preliminar da Bauhaus, com a realiza-
ção de pesquisas sobre design e a busca de 
elos com a indústria, além de manter contato 
com a vanguarda internacional. O IAC não 
era financeiramente sustentável e acabou 
sendo fechado após sua curta duração, de 
três anos (1951-1953).    
   
O Iadê, por sua vez, implantado em 1959, ti-
nha um discípulo e defensor dos conceitos 
da Bauhaus em seu criador, Italo Bianchi, que 
ministrava em suas aulas de história da arte 
um capítulo especial, no qual a escola era 
uma das referências para o ensino de proje-
to do curso de decoração. É evidente, pela 
afirmação de vários alunos do curso, que a 
filosofia e os conceitos daquela escola eram 
disseminadas com muito vigor. Marcio Cola-
ferro, Maria Isabel e Oswaldo Pongetti ates-
tam que tanto na sua atuação como alunos 
quanto posteriormente como professores, a 
Bauhaus era um tema central dos conteúdos, 
seja no âmbito das disciplinas teóricas, seja 

das práticas projetuais. Em sua entrevista, a 
professora Regina Machado nos informou 
que seu pai, Paulo Ramos Machado, em con-
junto com Italo Bianchi, dedicava inúmeras 
horas estudando e preparando material di-
dático (que naquele período era bastante es-
casso e ainda desconhecido de grande parte 
do público ligado ao desenho de interiores), 
como apostilas e slides sobre a Bauhaus. 
 
A Bauhaus era uma referência ou, como Sami 
Bussab enfatiza: “Naquele período, dos anos 
1950, 1960 e 1970, era a única referência di-
dática quando implantamos o curso colegial, 
pois a nossa formação no âmbito da arquite-
tura nos levava a essa escola, que passou a 
ser um modelo do modernismo”.  
 
Para Gal Oppido, os conceitos da Bauhaus 
faziam parte da filosofia do Iadê, mas não só, 
pois já nos anos 1970 vivemos outros movi-
mentos artísticos, como a pop art, as novas 
formas experimentais da arte corporal e as 
performances, que se manifestavam na ca-
pital paulista. No entanto os conceitos de 
limpeza, da lógica da forma e das estruturas 
conceituais eram princípios disseminados nas 
aulas. Wilson Caracol acredita que a grande 
influência, no caso do Iadê, eram os elemen-
tos da composição plástica nas disciplinas de 
expressão e composição visual. Reforça, no 
entanto, que nos anos 1970 e 1980 já adentra-
mos o universo de Walter Benjamin e sua teo-
ria A obra de arte na era de sua reprodutibili-
dade técnica.      

Para Ricardo Ohtake, em cerca de três anos, 
de 1966 a 1970,ocorreu no IadÊ uma introdu-
ção aos conceitos da Bauhaus.Depois grada-

tivamente, o colégio  fez deles uma leitura 
própria.      

Podemos em síntese considerar que os con-
ceitos básicos da Bauhaus, como os relacio-
nados à unidade formal e a metodologia da 
escola, foram componentes determinantes 
no desenvolvimento dos projetos e, como 
afirmam Guto Lacaz e Carlos Perrone:”Todos 
nós somos netos da Bauhaus; mesmo que 
você não queira, convive com as cadeiras que 
foram desenhadas na Bauhaus, entra num pré-
dio e lá tem o layout definido pelos princípios 
racionalistas... e então, ela se disseminou de 
tal forma por vários países que está em todos 
os contextos, do grid de um livro a um plano 
urbanístico”.      

Interessante observar que esses novos ca-
minhos, baseados na matriz germânica da 
Bauhaus, quando implantados em nosso país 
assumiram gradativamente outrso rumos. 
Lina Bo Bardi, em contato com nossa cultura, 
acreditava que as artes manuais tradicionais 
– não no sentido folclórico, e sim comprome-
tidas como formas de solução tecnológica 
surgida da mão do povo – deveriam formar 
a base do desenho industrial brasileiro. En-
tendendo-se o Iadê como um curso de nível 
colegial de caráter urbano, ele sofre as con-
sequências da formação acadêmica da FAU-
-USP e da FAU-Mackenzie, que trazem princí-
pios da Bauhaus, mas já vivem o universo da 
fotografia analógica, das intervenções urba-
nas e da crítica social somado à cultura dos 
mass media.  

O ensino de projeto, no caso de um colegial 
onde seus integrantes eram alunos na faixa 
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de 15 a 18 anos, exigia dos professores uma 
postura no sentido de despertar o interesse 
pela metodologia projetual. E isso pode ser 
caracterizado pela “mão na massa”, pois na-
quela faixa etária o grande contingente de 
alunos “estava ali para desenhar”. Assim sen-
do, a carga teórica precisava ser dimensiona-
da de forma a que eles entendessem que um 
projeto exigia, entre outros fatores, até certa 
postura física quanto à forma de sentar jun-
to da prancheta, o que muitas vezes causava 
surpresa ao aluno.   

Nessa fase da vida, ainda adolescentes, o 
questionamento era constante, e saber equa-
cionar o que pode e o que não pode ser fei-
to num projeto era o desafio maior. Um fator 
que passou a ser preponderante era estimulá-
-los a entender que o bom projeto era aquele 
que efetivamente transmitisse a mensagem 
ao leitor; para tanto, necessariamente teriam 
de respeitar certas normas, além de utilizar a 
própria criatividade. Os projetos nunca tive-
ram caráter essencialmente tecnicista, e aus 
execução não remetia ao “cumprir tarefas”, 
como nas tradicionais escolas técnicas, mas 
a proposições que exigiam a compreensão 
do trabalho como um processo continuo 
de investigação e de possíveis alternativas. 

Notamos que no decorrer das várias fases do 
ensino de projeto, os conteúdos eram flexí-
veis e, assim, os focos de maior evidência gi-
ravam em torno das histórias em quadrinhos, 
fotonovelas, da elaboração de peças teatrais 
de autores da literatura brasileira, de logoti-
pos, brinquedos, jogos, entre outros itens.
No intuito de motivar e demonstrar a ampli-
tude da atitude projetual, professores como 

Guto Lacaz e Wilson Caracol geralmente 
encaminhavam seus alunos para uma me-
todologia do projeto de caráter lúdico na 
compreensão da tridimensionalidade, uti-
lizando técnicas de papel cartão dúplex, 
fita crepe e processos de planificação, não 
existindo a necessidade de definir um pro-
duto de caráter industrial, mas sim do ex-
perimental. O processo exigia a participa-
ção efetiva do aluno em aula, em períodos 
extra-aula e a vivência no próprio espaço 
urbano, incentivada pelo professor Wilson 
em favor do entendimento e da relação ho-
mem-espaço. Os projetos refletiam em muito 
as experiências pessoais de cada professor. 
É evidente que a formulação dos exercícios 
era parte do cotidiano dos professores em 
suas atividades profissionais ou como forma 
de dar continuidade às inquietações de sua 
vida acadêmica.     

Diante da heterogeneidade das classes, os 
professores procuravam estabelecer um pro-
cesso de intenso diálogo no desenvolvimento 
dos projetos, pois, no entender do professor 
Wilson Caracol, “talvez eles não tivessem uma 
formação de educação formal tão consistente, 
mas o que tinham era a formação visual, forte 
repertório de vida e o acesso à cidade como 
centro de cultura e de informação, pois era 
muito fácil encontrá-los em festivais de músi-
ca, cinemas e peças de teatro, assim como nas 
movimentações estudantis”.

Estabelecer a integração entre disciplinas em 
atividades acadêmicas, bem sabemos, é um 
grande desafio que exige necessariamente 
afinidade em termos humanos e predisposi-
ção para enfrentar os erros que ocorrem no 

percurso da jornada, além de uma carga horá-
ria extra de reuniões e definições de objetivos. 
Ainda, é bom lembrar que cada disciplina traz 
consigo determinado conteúdo programáti-
co que estabelece as raízes do entendimento 
elementar das áreas do conhecimento, sejam 
elas exatas, sejam humanas. Não podemos 
considerar que seja uma missão impossível, 
mas demanda humildade e compreensão 
ampla das outras áreas do conhecimento no 
sentido de estarem devidamente alinhadas, 
pois muitas vezes o emprego de determinada 
terminologia de forma inconsequente pode-
rá predispor o aluno a dúvidas insuperáveis.  
 
Com base nesse pressuposto, vamos aqui 
refletir o posicionamento de vários professo-
res nas diversas fases do Colégio Iadê:  

“Para Haron Cohen, na fase de implan-
tação do curso, devido a seus projetos 
envolverem história em quadrinhos, 
suas aulas propiciavam a aproximação 
com a disciplina de língua portuguesa, 
do professor J. Jota de Moraes. Em seu 
entender, ocorriam esporadicamente 
trabalhos que envolviam dois professo-
res”.    

 
No decorrer de toda a existência do Colégio 
Iadê, o ensino da disciplina de projeto ou de 
composição (como eram denominadas na-
quele período) muito refletiu a formação dos 
professores que as ministravam. Aqui vamos 
tecer algumas considerações que podem 
dar uma visão das influências, tanto pelo viés 
da formação acadêmica como das atuações 
extracurriculares dos arquitetos e designers 
que estabeleceram parâmetros nos conteú-

dos programáticos das disciplinas menciona-
das.       
 
A fase pioneira de ensino no Iadê contou com 
a participação dos arquitetos Haron Cohen, 
Laonte Klawa, Raymundo de Paschoal e Sami 
Bussab, oriundos da FAU-Mackenzie. Eles 
começaram ministrando aulas no curso de 
decoração, em 1967, e posteriormente ide-
alizaram em conjunto com o diretor Emilio 
Fernandez Cano o colegial técnico. A forma-
ção acadêmica desses profissionais era na 
área de arquitetura e urbanismo, embora a 
estrutura curricular contemplasse disciplinas 
de modelagem em argila, desenho e pintura.
Esse grupo manteve em sua trajetória acadê-
mica intenso intercâmbio com o curso de ar-
quitetura da USP, pois somente um quarteirão 
separava a Rua Itambé, a do Mackenzie, da 
Rua Maranhão, onde ficava toda a FAU-USP 
nos anos 1960. Dessa forma eles se aproxima-
ram das aulas ministradas por João Vilanova 
Artigas. Inquietos, instalaram na Rua Major 
Sertório um escritório de arquitetura ainda 
enquanto estudantes e passaram a colaborar 
com os arquitetos modernistas Pedro Paulo 
Saraiva, Paulo Mendes da Rocha, Décio Toz-
zi, Fábio Penteado, Francisco Petracco, entre 
outros. Nessa constante busca, Laonte Klawa 
mantém contato com a artista Maria Bonomi e 
com o diretor teatral Antunes Filho e começa 
a trabalhar como cenógrafo e posteriormen-
te como diretor artístico do cinema brasileiro. 
Haron Cohen, por sua vez, inicia carreira na 
área da comunicação visual tendo como refe-
rência os pioneiros do design moderno brasi-
leiro Aloísio Magalhães, Alexandre Wollner e 
Ruben Martins.     
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No mesmo período, após realizar estágio no 
escritório do designer, e professor do Iadê, 
Alexandre Wollner, Ricardo Ohtake, ainda 
estudante de arquitetura da FAU-USP, é con-
vidado a ser assistente de Wollner no curso 
de decoração e posteriormente passa a atuar 
como professor no colégio.    
   
Na segunda fase do colégio, que podemos 
considerar a partir de 1971, Gal Oppido, tam-
bém ex-aluno da FAU-USP, trazia uma vivên-
cia acadêmica, mas, de acordo com ele, sua 
aprendizagem efetiva ocorreu ao trabalhar no 
estúdio do professor José da Costa Chaves. 
Ele considera que a atuação no estúdio e a 
prática acadêmica no Iadê formaram a estru-
tura que até os dias de hoje ele emprega na 
atividade profissional como fotógrafo e como 
professor em diversos cursos e workshops que 
realiza em museus e entidades culturais.  
  
Nessa fase iniciada em 1971, ingressam no 
Iadê Anna Maria Bittencourt, Auresnede Pires 
Stephan e Elisabete Bovo, recém-formados 
em desenho industrial pela Faculdade de Ar-
tes Plásticas da Faap. Anna Maria Bittencourt, 
também formada em decoração pelo Iadê 
numa das primeiras turmas da década de 
1960, vinha de uma trajetória profissional na 
área de design de interiores, atuando com o 
professor José da Costa Chaves; Auresnede 
Pires Stephan já havia iniciado carreira acadê-
mica como professor na Faap paralelamente 
a sua atuação na área de arte visuais e como 
freelancer na área de comunicação visual; e 
Elisabete Bovo trabalhava como designer de 
produto e design de interiores no Estúdio Cha-
ves e posteriormente como designer sênior 
da indústria de móveis Bergamo.   

A palavra-chave para refletir o conceito de 
integração seria “aproximação”. Era uma 
proposta que estava na estrutura geral do 
projeto pedagógico que deveria ser desen-
volvido no primeiro, segundo e terceiros 
anos, mas em certo momento isso começou a 
ficar rarefeito, porque ocorreu na fase final do 
curso, a partir dos anos 1980, a troca de mui-
tos professores e um projeto integrado exige 
a efetiva aproximação do grupo de trabalho. 
Para Elisabete Bovo, assim como para Gal 
Oppido, “era um ambiente que de certa 
maneira emanava essa intenção”, existia um 
pensamento que permeava as aulas, as ma-
térias, mas não ocorria em plenitude. Con-
forme Ari Antonio da Rocha, não havia um 
caráter sistemático, eram atitudes isoladas 
de professores que tinham alguma proxi-
midade e decidiam fazer algo em conjun-
to. Numa afirmação radical, de acordo com 
Guto Lacaz, nunca ocorreu no seu perío-
do nenhum grau de integração.   
 
Uma proposta curricular que se caracterizou 
efetivamente como um trabalho integrado 
ocorreu em 1977, na 14ª Bienal Internacional 
de São Paulo, entre as disciplinas de teoria e 
prática da comunicação visual, projeto, foto-
grafia, estética e história da arte, sociologia 
do urbano e sociologia da produção e traba-
lho. Envolveu sete professores além de seis 
colaboradores, e um contingente de apro-
ximadamente 250 alunos distribuídos em  
26 equipes.      
 
A integração durante a existência do curso 
era iniciativa de duplas de professores, ou 
seja, era desejável, mas não uma regra pe-
dagógica, e dependia sempre dos profes-

sores qualquer integração, incidindo mais 
nas disciplinas de projeto em conjunto com 
a de língua portuguesa, quando os con-
ceitos literários passavam a se materializar 
visualmente. Quanto à fotografia, era um 
componente de que os alunos se utiliza-
vam como forma de expressão e também 
na materialização dos projetos.   
A partir da terceira fase, de que considera-
mos como referência o ano de 1976, ingres-
sam Carlos Perrone, logo a seguir em 1977 
Wilson Ribeiro dos Santos Junior (Caracol), 
e Guto Lacaz no ano de 1981.  
      
Carlos Eduardo Perrone era formado pela 
FAU-Mackenzie. Foi aluno no curso pré-ves-
tibular de Luiz Paulo Baravelli e de Francisco 
Nasser. Posteriormente, no curso de arquite-
tura foi aluno do arquiteto e artista plástico 
Ubirajara Ribeiro, de Laszlo Zinner e Alexan-
dre Wollner, professores das disciplinas de 
modelagem e comunicação visual, respecti-
vamente. Antes de iniciar carreira como pro-
fessor, estudou em Paris, e ao retornar foi 
convidado a ser professor no Iadê.  
 
Wilson Ribeiro dos Santos Junior (Caracol), 
ex-aluno da FAU-USP, integrou a terceira e 
última fase do Colégio Iadê e traz consigo a 
forte influência de Flávio Império, Flávio Mot-
ta, Aracy Amaral, entre outros. A vivência no 
âmbito da cenografia com Flávio Império e 
suas intervenções espaciais realizadas na 
USP acabam refletindo na concepção dos  
conteúdos das disciplinas de projeto do 
Iadê.      

Formado em arquitetura em São José dos 
Campos, Guto Lacaz conta que sua formação, 

entretanto, ocorreu através de uma trajetória 
definida pelo contato constante com artistas 
plásticos contemporâneos como Julio Plaza, 
Regina Silveira, Dudi Maia Rosa, Luiz Pau-
lo Baravelli e Fajardo. No âmbito do design 
gráfico, atua no escritório de Ricardo Ohtake 
(seu professor em São José dos Campos) e 
Dalton de Luca como ilustrador. Mantém 
contatos profissionais com personalidades 
como Mário Cafiero, um artista gráfico auto-
didata atuante na Editora Abril, Rafic Farah e 
Ricardo van Steen, com os quais realizou inú-
meros projetos gráficos. No período em que 
ingressou no Iadê, em 1981, sua atividade 
profissional era intensa no âmbito do design 
gráfico, e as artes visuais experimentais com 
objetos e pinturas eram o aspecto de sua 
produção autoral como artista plástico.  

A forte presença dos formados em arquite-
tura pela FAU-USP e pela FAU-Mackenzie, 
junto de suas atividades extracurriculares na 
área de cenografia e artes plásticas, da atu-
ação com os pioneiros escritórios de comu-
nicação visual, e nas grandes editoras, como 
Abril e Companhia das Letras, definiram de 
forma ainda que intuitiva a estrutura do ensi-
no de projeto do Iadê.   

A disciplina de projeto, em sua trajetória nos 
18 anos de existência do curso, contou na 
fase inicial com a contribuição dos profes-
sores que implantaram a estrutura curricular, 
com enfoque nas histórias em quadrinhos 
(que se manteve enquanto o curso durou), 
em projetos de logotipos, embalagens, jo-
gos, entre outros. Outro fator preponderan-
te, que vamos encontrar tanto na fase inicial 
como nos anos seguintes foram os projetos 
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experimentais. Eles mesclavam uma meto-
dologia que envolvia as artes visuais e as in-
tervenções lúdicas nos espaços internos ou 
externos da instituição e levavam os alunos 
a uma reflexão sobre temáticas sociais, geral-
mente extraídas de autores brasileiros.  
  
Não havia nos anos 1960 conhecimento do que 
seria comunicação visual e desenho industrial, 
pois eram temas ainda inusitados. Assim, a vi-
são era de algo que estivesse próximo da pu-
blicidade ou do artista gráfico que atuasse nas 
agências de propaganda e nas mídias televi-
sivas, que se afirmavam nesse período como 
atividades profissionais.    
   
Anna Bittencourt considera que os alunos 
“eram pessoas legais para trabalhar, pois es-
tavam procurando caminhos para sua vida, 
e nisso estavam abertos para novas con-
cepções de vida”. Para Anna Bittencourt, os 
alunos não eram imaturos, mas sentiam que 
estavam numa etapa de formação. Haron 
Cohen ressalta que “apesar de o curso ter 
um caráter inusitado em seu conteúdo e na-
quele período essas disciplinas só existirem 
na FAU-USP ainda de forma incipiente, os 
alunos eram por demais entusiasmados”. 
    
Devido às condições de sua classe social, de 
média a média alta, os alunos, principalmen-
te das turmas matutinas, já estabeleciam con-
tatos no exterior, pois viajavam com a família 
para a Europa e os Estados Unidos. Dessa 
forma, já estavam sintonizados com as novi-
dades e a cultura de outros países. O perfil 
dos alunos possibilitava desenvolver exercí-
cios experimentais e havia por grande parte 
deles certa efervescência pelo que ocorria no 

contexto cultural da época. Assim, era muito 
fácil encontrar os alunos nos festivais de mú-
sica popular brasileira e nos grandes even-
tos de jazz que ocorriam na capital paulista. 
No entender de Sami Bussab, os alunos da 
classe média alta vinham de escolas tradi-
cionais e tinham vivência e cultura apura-

da. Para Gal Oppido, os alunos do período 

matutino eram conectados com tudo aqui-

lo que surgia no mercado devido a seu 

poder aquisitivo, enquanto as turmas do 

período noturno eram classes mais hete-

rogêneas, nas quais muitos já atuavam no 

mercado e com isso pagavam as mensali-

dades do curso. Contava-se também com 

alunos provenientes de famílias de artis-

tas, arquitetos, músicos, atores e intelec-

tuais que acreditavam que a expressão e 

a representação visual eram uma forma de 

encaminhar seus filhos para o ensino supe-

rior em cursos de arquitetura, artes visuais 

e comunicações.     
  
Existem alguns fatores determinantes para o 
caráter experimental do curso e seus desdo-
bramentos na formação cultural dos alunos 
terem atingido os objetivos: a aprovação por 
parte dos pais, que incentivavam e acredi-
tavam na concepção do curso; a faixa etária 
que, diante da liberdade que lhe era ofereci-
da, aproveitava a oportunidade; o processo 
de criação, que estabelecia parâmetros de-
finidos, mas simultaneamente possibilitava a 
busca de novos paradigmas num momento de 
grandes transformações sociais; e a existência 
de alunos já atentos a essa revolução que, por 
seu perfil ,sempre buscavam o que lhes pro-
porcionasse acesso às novas tecnologias.  

Não podemos considerar que o término do 
curso, apesar da amplitude de conhecimen-
tos adquiridos, seria o final de uma carreira 
acadêmica. Era um passo para o ingresso nas 
faculdades de artes, arquitetura e comunica-
ções. E havia, sim, o componente familiar e 
da própria sociedade que os incentivava a 
que o objetivo final fosse a formação de nível 
superior.    
 
As múltiplas opiniões e abordagens ante-
rior, obtidas através de entrevistas com os 
protagonistas que viveram e participaram 
dessa trajetória do Colégio Iadê, nos levam 
a algumas observações finais. A metodolo-
gia empregada foi fundamentada no pro-
cesso projetual sob a ótica do design, ou 
seja, a necessidade de uma pesquisa inicial, 
a postura individual, mas sem deixar de con-
siderar a importância do trabalho em equi-
pe. As experimentações, aliadas ao enten-
dimento de que o erro é parte do processo 
criativo, eram acompanhadas de uma cons-
tante preocupação em torno do ser huma-
no, dos objetos e das mensagens que nos 
rodeiam, da habitação, do espaço público 
e, finalmente, da busca por uma liberdade 
que potencializasse o processo criativo. O 
design no Iadê sempre estabeleceu uma 
ponte para as artes visuais (pintura, dese-
nho e fotografia). E aqui fica uma indagação: 

não seriam esses os questionamentos dos 
tempos “analógicos” (1960 a 1980) e que 
ainda persistem em nossos dias, quando 
múltiplas interpretações da palavra design 
são motivo de debates, seminários e cur-
sos nestes tempos “digitais”?   
    
O Iadê seria uma escola do século 20, mas 
que instigava indagações e buscava respos-
tas para o século 21. Um questionamento 
que faço nos dias de hoje e, pelo que obser-
vo, colegas professores e ex-alunos também 
fazem: passados aproximadamente 40 anos, 
qual seria nosso grau de consciência a respei-
to de tudo aquilo que ocorria e ocorreu na-
quele período, como um componente inte-
grante do processo de ensino ali instaurado? 
Não temos dúvida de que esta investigação 
preliminar que realizamos sobre o ensino de 
projeto no Iadê nos leva a entender que exis-
te um universo maior que deverá ser estuda-
do e refletido. Isto poderá definir estratégias 
educacionais que ainda adormecem em nos-
sos dias. Avaliar os erros cometidos no pro-
cesso didático também seria um bom recorte 
para os estudiosos da educação. Avaliar a 
atuação dos professores “não professores”, 
possivelmente, seria outro assunto de funda-
mental importância. Enfim, existe a necessi-
dade de continuidade e aprofundamento no 
tema Colégio Iadê.
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Fonte: Colagem e interpretação gráfica a partir de fotografias do acervo de Jairo Casoy, Bienal Internacional de São Paulo de 
1977, da Mostra Didática de 1975 e do acervo da ex-aluna Suzana de Barros Freire, Bienal Internacional de São Paulo de 1977.
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07 de jun. 2017 (180 min.)

SAGGESE,Antonio.Entrevista realizada por Auresnede Pires Stephan.São Paulo, 

27 de nov. 2018 (180 min.)

Entrevista com a coordenadora Pedagógica (1976 a 1986) 
do Colégio Técnico de Desenho de Comunicação Iadê.
CAVALCANTI,Lygia Maria Uchôa (Dudu). Entrevista realizada por Auresnede Pires 

Stephan,São Paulo, 12 de mar. 2018 (75 min.)

Entrevista com a Laboratorista de Fotografia do Colégio 
Técnico de Desenho de Comunicação Iadê.
TACHIBANA, Ana Dolores Moreno Stefani (Lola).Entrevista realizada por 

Auresnede Pires Stephan,São Paulo, 12 de ago. 2018 (60 min.)

Entrevistas com os ex‑alunos do Curso Técnico de Desenho 
de Comunicação Iadê
BELLUZZO,Gisela.Entrevista realizada por Auresnede Pires Stephan.São Paulo,3 

de nov. 2017 (60 min.)

CAVALLI, Luiz.Entrevista realizada por Auresnede Pires Stephan.São Paulo, 1 de 

mar. 2108  (120 min.)

CRISPINO,Luis. Entrevista realizada por Auresnede Pires Stephan.São Paulo.22 de 

jan. 2018 (90 min.)

FINK, Leonora. Entrevista realizada por Auresnede Pires Stephan.São Paulo, 10 de 

jan. 2018 (80 min.)

FREIRE,Suzana de Barros. Entrevista realizada por Auresnede Pires Stephan.

Osasco, 23 de maio 2018 (90 min.)

GOLA, Eliana. Entrevista realizada por Auresnede Pires Stephan,São Paulo, 8 de 

nov. 2017 (60 min.)

GUERRA, Silvia. Entrevista realizada por Auresnede Pires Stephan.São Paulo, 25 

de junho 2018 (60 min.)

LIMA ,Fernando Cunha .Entrevista realizada por Auresnede Pires Stephan.São 

Paulo,8 de jan. 2018 (60 min.)

MATANGRANO, Flavio Luiz.Entrevista realizada por Auresnede Pires Stephan. 

São Paulo, 1 de dez. 2017 (180 min.)

PALLOTTA, Marcelo. Entrevista realizada por Auresnede Pires Stephan. São Paulo 

, 19 de dez. 2017 (90 min.)

PINTO, Luis Fernando Silva.Entrevista realizada por Auresnede Pires Stephan via 

e-mail (Washington EEUU) 7 de abr. 2018.

RICCETTI,Teresa.Entrevista realizada por Auresnede Pires Stephan.São Paulo ,2 

de mar. 2018 (60 min.)

ROCHA, Miriam. Entrevista realizada por Auresnde Pires Stephan.São Paulo, 7 de 
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jul. 2017 (90 min.)

ROMAGNOLO,Sergio.Entrevista realizada por Auresnede Pires Stephan.São 

Paulo, 25 de out. 2018 (60 min.)

SARMENTO, Fernanda. Entrevista realizada por Auresnede Pires Stephan. São 

Paulo, 9 de jan. 2018 (120 min.)

STEPHAN, Suely Zamataro. Entrevista realizada por Auresnede 

Pires Stephan.São Paulo, 3 de mar. 2018 (90 min.)    

Entrevista com o funcionário que atuou durante 23 anos 
nas áreas de manutenção física do colégio Iadê
MOURA,Oswaldo Ferreira. Entrevista realizada por Auresnede Pires Stephan.São 

Paulo, 16 de fev. 2019 (90 min.)
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