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INTRODUÇÃO

Ao longo dos séculos, o modo de pensar e de agir das pessoas

influenciou decisivamente a arte presente em cada período da história

da humanidade. Na virada do século, a velocidade e o crescente número

de inventos e modificações na vida social determinaram, também, o

rumo da arte. Junto à Revolução Industrial, à Revolução Russa e à

Primeira Guerra Mundial surgiu a Arte Moderna.

O Modernismo se subdividiu em vários movimentos, tais como Art

Nouveau, Futurismo, Cubismo, Fauvismo, De Stijl, Suprematismo,

Construtivismo, Expressionismo, Expressinismo Abstrato, Arte Pop etc.

Dentre estes, existem quatro tidos até hoje como a base do design mo-

derno: Suprematismo, Construtivismo Russo, De Stijl e Bauhaus — que,

embora não tenha sido um movimento, foi fundamental para a institu-

cionalização do design gráfico no mundo. Foi na Holanda, na Alemanha

e também na antiga União Soviética, que surgiu a chamada Arte

Funcional. Tendo como objetivo colocar a arte a serviço da indústria, os

artistas funcionalistas acreditavam que, por meio do uso das cores

primárias e das formas básicas, atingiriam uma linguagem universal.

Desta forma, não haveria mais distinção entre as diversas formas de arte

— Pintura, Arquitetura e Escultura — e esta estaria mais próxima da

sociedade. Com isso, ela obteve uma nova função social.
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Por fim, para evidenciar quais as influências dos movimentos cons-

trutivistas no design atual, através da Escola, surge a análise do projeto

gráfico que a designer Bitiz Afflalo, formada pela Esdi, criou para a

revista de Domingo. Desta forma, é possível constatar de que forma a

arte funcional que surgiu na Europa contribuiu decisivamente para a

criação dos padrões estéticos de design gráfico no Brasil e como se deu

esse surgimento — o que é mostrado nos capítulos de 1 a 4.

Dentro deste contexto, aparece uma questão fundamental: o que é o

design brasileiro? Muito se fala sobre os designers estrangeiros. Não é

difícil dizer que Neville Brody ou David Carson têm uma certa influên-

cia dadaísta e futurista em seus trabalhos, os quais são marcados pela

desconstrução e pela fragmentação. Quando se fala de design gráfico,

logo vêm à mente nomes de designers famosos, como Roger Black, Just

van Rossum, Otl Aicher, Paul Rand... Mas, e os nossos designers? O que

está sendo produzido no Brasil? Será que, com a globalização atual,

ainda é possível falar em um design brasileiro? Já foi possível alguma

vez? Em caso positivo, qual a influência dos movimentos europeus cita-

dos nos trabalhos nacionais? Tal influência já existiu? Ainda existe?

Para realizar esta pesquisa, um dos locais mais indicados seria a

Escola Superior de Desenho Industrial. As conversas com professores,

idas à biblioteca e entrevistas com alunos acabaram por fazer a Escola,

de fonte de informação, virar objeto de pesquisa. Qual o papel da Esdi

no design contemporâneo? Os 30 anos da Escola seriam mais um motivo

para lembrar a história do design brasileiro. E, com o estudo de um caso,

de uma produção dentro da Esdi, para exemplificar o que será dito na

teoria, o círculo estava fechado.

As conversas mais prolongadas foram com dois professores da Esdi,

Pedro Luiz Pereira de Souza e Arísio Rabin. Para a terceira parte, con-

versei com a ex-aluna da Esdi e designer Bitiz Afflalo e também com
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Tais conceitos, cristalizados na Europa, começaram a espalhar-se pelo

mundo, inclusive pelos países latino americanos,como o Brasil. Aqui, as

novas idéias trazidas por ex-alunos da Escola de Ulm foram fundamen-

tais para a formação do design gráfico brasileiro .

Por isso, quando começou a surgir o que hoje chamamos de design

no Brasil, os conceitos utilizados foram basicamente funcionalistas. As

influências da Bauhaus, do movimento De Stijl e também da Escola de

Ulm foram decisivas para a criação de um design puramente geométri-

co. A preocupação em traçar um panorama histórico apenas do

Suprematismo, Construtivismo Russo, De Stijl e da Bauhaus surgiu

como tentativa de fechar o tema em cima dos estágios mais puros da

arte funcional e que mais contribuiram para a criação do design gráfico. 

A análise dos movimentos funcionalistas europeus se torna, então,

fundamental para demonstrar de que forma surgiram as artes gráficas

no Brasil. Tendo como principal objetivo o estudo da história da progra-

mação visual em nosso país, principalmente na diagramação de revistas,

torna-se imprescindível a análise de como o design se desenvolveu aqui

desde a sua criação oficial, que corresponde à fundação da Escola

Superior de Desenho Industrial (Esdi) em 1963. Através do estudo da

realidade brasileira, serão definidos quais os pressupostos estéticos que

orientaram a nossa produção até hoje.

O desenvolvimento do design brasileiro será apresentado através de

uma das mais importantes escolas de design deste país: a Esdi. Em 1993,

a Escola Superior de Desenho Industrial completou 30 anos. Sem dúvida

nenhuma, a história do design gráfico no Brasil se confunde com a

história dessa escola. Quais foram as tendências do ensino ao longo

desses 30 anos? Foi sempre a mesma? Ou houve mudanças curriculares?

E hoje, o que é desenvolvido na Esdi?



De acordo com a historiografia tradicional, o ano de 1901 marca o iní-

cio do século XX. No entanto, quando fatores sócio-econômicos são le-

vados em consideração, a mudança só ocorrerá um pouco mais tarde,

em 1914. Assim pensa Eric Hobsbawn, autor do livro Era dos Extremos1,

para quem nosso século começou somente com a Primeira Guerra

Mundial.

A Guerra, de fato, trouxe modificações irreversíveis, como o aumen-

to da população urbana e o crescimento da classe operária, conseqüên-

cias da Revolução Industrial que ocorrera há poucas décadas. O contex-

to turbulento da transição entre os séculos XIX e XX levou cientistas,

artistas, intelectuais, políticos e filósofos à procura de uma linguagem

adequada a um espírito novo, próprio de uma realidade resultante das

grandes transformações de ordem econômica ocorridas a partir de 1870.

A velocidade da produção industrial em série trouxe também para a

vida urbana a aceleração no cotidiano das pessoas. O século XIX já havia

visto o primeiro trem elétrico e o metrô de Paris. Ao mesmo tempo, o filó-

sofo francês Henri Bergson trabalhava teorias sobre o tempo, desenvolvi-

mento e mudança. O século XX assistiu ao surgimento da Psicanálise de
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O DESIGN FUNCIONAL NO SÉCULO XX

arte e técnica de mãos dadas

1 HOBSBAWN, E. Aera dos extremos. SP: Cia das Letras, 1995.

Fernando Pena, editor de arte da revista de Domingo. Todos os depoi-

mentos citados no texto são entrevistas feitas à autora.

O texto que se segue será dividido em três partes. Aprimeira será um

panorama do design moderno no século XX a partir da análise dos movi-

mentos Construtivismo Russo e Suprematismo, Bauhaus, De Stijl e da

Escola de Ulm. Asegunda tratará de como esses movimentos influencia-

ram o design brasileiro, em especial o design gráfico de revistas. Para

isso, será traçado um histórico do design no Brasil através do estudo de

um caso: a Esdi. E, finalmente, para exemplificar, um caso dentro do caso:

o projeto gráfico da revista de D o m i n g o, que é, necessariamente, ligado à

Esdi por ter sido concebido por uma ex-aluna da escola que tem como

bases os postulados funcionalistas.

Por fim, a partir da origem do design gráfico no Brasil e no mundo, o

que esperar daqui para a frente, na era da informática?
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mente o papel social das artes e do ofício artesanal. Desta maneira, a arte

tentava tratar a funcionalidade de maneira criativa. Isto quer dizer que,

diante do trabalho repetitivo e não-criativo da indústria, onde o

operário não tinha autonomia nem iniciativa, o artista passou a ser o

único herdeiro do espírito do trabalho artesanal — o único que tinha

autonomia sobre o que criava e, o que é mais importante, que podia

criar. O trabalho do artista se opunha e, ao mesmo tempo, complemen-

tava o trabalho industrial.

No entanto, muitas vezes a arte era considerada algo primitivo e dis-

tante da realidade social. Para se adequar a ela, a única saída era aderir à

funcionalidade. Desta forma o valor da obra de arte não seria mais dado

apenas pela obra de arte em si, e sim pela sua função dentro da sociedade.

Ainda segundo Argan, da subordinação artística à finalidade produ-

tiva e da complementação arte-atividade industrial, surgiram os movi-

mentos construtivistas. A saber: Cubismo, Blaue Reiter, Suprematismo,

Construtivismo Russo e De Stijl.

Dentro deste mesmo quadro, seria possível citar a Bauhaus. Apesar

desta escola de arte não poder ser considerada um movimento, também

estava preocupada com a relação indivíduo-sociedade e com a função

social da produção artística. Além de ser de suma importância para o

desenvolvimento das artes gráficas do século XX.
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F reud e da Teoria da Relatividade de Einstein. Além disso, começaram a

a p a recer fotografias em jornais e o uso do telefone foi se difundindo.

Desta forma, a noção de tempo e distância começou a mudar para as

pessoas — elas estavam em movimento, cada vez mais rapidamente. Esta

velocidade trouxe a necessidade de se utilizar a cidade, conferindo-lhe

funcionalidade e agilidade. A luta pelo espaço urbano se desdobrou na

luta pela especulação imobiliária. Nenhum metro quadrado poderia ser

d e s p e rdiçado. Tal proeza era alcançada através de construções funcionais.

Esse conjunto de fatores modificou radicalmente a figura pro f i s s i o n a l

do arquiteto: antes de ser um constru t o r, deveria ser um urbanista, pro j e-

tar o espaço urbano. Sendo assim, a arquitetura moderna se configuro u

com algumas características básicas, que, segundo Giulio A rgan, são:

“■ a prioridade do planejamento urbano sobre o projeto arquitetônico;

■ o máximo de economia na utilização do solo na construção, a fim de

poder resolver, mesmo que no nível de um “mínimo de existência”, o

problema da moradia;

■ a rigorosa racionalidade das formas arquitetônicas, entendidas como

deduções lógicas (efeitos) a partir de exigências objetivas (causas);

■ o recurso sistemático à tecnologia industrial, à padronização, à pré-fa-

bricação em série, isto é, a progressiva industrialização da produção de

todo tipo de objetos relativos à vida cotidiana (desenho industrial);

■ a concepção da arquitetura e da produção industrial qualificada como

fatores condicionantes do progresso social e da educação democrática da

comunidade.”2

Dentro deste ciclo econômico de produção e consumo, a arte não iria

ficar de fora. A Revolução Industrial e Econômica revolucionou radical-
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2 ARGAN, 1995, p. 264.



que a arte deveria ser inútil e jamais procurar satisfazer necessidades

materiais. E, embora Malevich tenha acolhido com satisfação a

Revolução de 1917, assim como os seus colegas artistas da Rússia, ele

nunca subscreveu a doutrina de que a arte devia servir a um propósito

utilitário, orientada para a máquina, para as ideologias sociais e políti-

cas. Opôs-se à subserviência do artista ao Estado, tanto quanto rejeitou a

obediência às aparências naturais. A importância de Malevich para o

design moderno, portanto, não se encontra no caráter funcional de sua

arte, mas na racionalização das formas.

Malevich acreditava numa arte pura, universal, e sua essência era a

percepção do efeito da cor. Mas nem sempre foi assim. No início de sua

vida artítisca, Malevich era fortemente influenciado pela pintura

impressionista. Alguns anos depois, em 1910, sua arte evoluiu para o

pós-impressionismo, com a influência de Van Gogh e da Art Nouveau.

Em 1912, convidado a participar de uma exposição do grupo expres-

sionista alemão Blaue Reiter, começou o rumo em direção ao abstra-

cionismo. Tal caminho chegou ao fim em 1913, quando o artista pintou

um quadrado negro sobre fundo branco (figura 1). O abstracionismo

tinha chegado ao máximo.

Com isso, a pintura chegara a um estágio que permitia consciência

de cores e forma, mas não despertava quaisquer associações. Era a
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1. Kasimir Malevitch. 
O Elemento Suprematismta Básico: O

Quadrado (1913).
Fonte: Stangos, N. 1994.

Foi na Rússia revolucionária que surgiu a mais sólida base do design

moderno. A nova estrutura sócio-política-econômica contribuiu para

que os artistas também quisessem negar tudo o tinha sido feito até então

na Rússia czarista. A pintura figurativa foi deixada para trás; a arte das

formas puras ganhou importância e a abstração atingiu seu nível máxi-

mo. Kasimir Malevich foi o artista que mais encarnou um novo segmen-

to da arte moderna, o Suprematismo.

Baseando sua pintura nas formas geométricas (triângulos, quadra-

dos, linhas e planos) e nas cores básicas (amarelo, vermelho e azul),

Malevich desdenhava a iconografia tradicional da arte representacional.

A geometria de Malevich tinha como ponto de partida a linha reta,

forma elementar suprema que simbolizava a ascendência do homem

sobre o caos da natureza. O quadrado, que nunca se encontra na

natureza, era o elemento suprematista básico: o fecundador de todas as

outras formas suprematistas.

Sua arte, considerava ele, era a suprema expressão do sentimento. O

artista deveria manter sua independência espiritual para poder criar,

porque precisava de uma atividade espiritual essencialmente separada

das atividades sociais. Ao contrário de outros da sua época, considerava
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suprematismo e construtivismo russo
—dois lados da mesma visão funcional de mundo



Por volta de 1917, durante a Revolução Russa, 25 artistas russos

avançaram exatamente na direção oposta à de Malevich. Guiados por

Vladimir Tatlin e Alexander Rodchenko, eles concentraram seus

esforços na propaganda massiva pela Revolução. O então chamado

Construtivismo Russo foi a expressão mais completa da ideologia mar-

xista ligada a um organismo comunista revolucionário.

Incentivados pelos sucesso da Revolução, os artistas que se juntaram

sob este movimento pretendiam romper definitivamente os laços com a

antiga Rússia czarista. Para isso, sua arte ajudava a divulgar o novo

regime através de uma ideologia essencialmente funcional em prol das

novas tecnologias.

Os Construtivistas acreditavam na função social da arte e preten-

diam, desta forma, criar a arte do proletariado. Com esta intenção, con-

vocavam os artistas para que parassem de fazer coisas inúteis (ou seja, a

arte pela arte) e concentrassem seus esforços na concepção de cartazes,

posters, desenho de objetos para a indústria e projetos arquitetônicos.

Isso não significa, porém, que desdenhassem a pintura e a escultura

como formas estéticas. Estas seriam, no entanto, construções como a

a rquitetura. Aqui é importante observar a importância que esses artistas

davam à palavra construção. Os arquitetos não eram mais arquitetos, e

sim constru t o res. Em vez de se pintar ou de se esculpir, constru í a - s e .

P retendiam, talvez, dessa forma, construir uma nova sociedade socialista.

Tendo em vista a ruptura com o passado, eles elogiavam as formas

simples e evitavam o representacionismo. Acreditavam nas construções

carentes de ornamentos e detalhes que pudessem comprometer sua fun-

cionalidade. Esta arte utilizava basicamente formas geométricas puras.

Mas, ao contrário de Malevich, preocupavam-se menos com a forma e

mais com o que a arte poderia significar no contexto social.
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expressão de estados puros de consciência não perturbada por pensa-

mentos concretos. Se a pintura representa o mundo, o mundo represen-

tado na arte de Malevich era destituído de objetos, noções, passado e

futuro. O objeto e o sujeito eram reduzidos a grau zero.

Assim, Malevich escreveu, em “O espelho Suprematista” (publicado

na revista Vida da Arte, em 1923):

“■ Aciência, a arte, não têm limites, porque o que se conhece é ilimitado,

inumerável e a ilimitação e a inumerabilidade são iguais a zero. ■ Se as

criações do mundo são os caminhos de deus e ‘seus caminhos são ines-

c rutáveis’, tanto ele quanto seus caminhos são iguais a zero. ■ Se o mundo

é a criação da ciência, do conhecimento e do trabalho, e sua criação é infini-

ta, então é igual a zero. ■ Se a religião conhece deus, compreendeu o zero .

■ Se a ciência compreendeu a natureza, compreendeu o zero. ■ Se a arte

c o m p reendeu a harmonia, o ritmo e a beleza, compreendeu o zero. ■ S e

alguém compreendeu o absoluto, compreendeu o zero. ■ Não há ser em

mim, nem fora de mim; ninguém, nada pode mudar, porque não existe

nada que possa mudar a si mesmo e nada que possa ser mudado.”3

Seu quadro Quadrado branco sobre branco foi a máxima expressão do

zero (figura 2).
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1. Kasimir Malevitch. 
Composição Suprematista: Branco sobre

Branco (1918?)
Fonte: Stangos, N. 1994.

3 ARGAN, 1995, p. 672.



Além disso, a arte deveria estar subordinada à tecnologia, à indús-

tria, à máquina. Os construtivistas acreditavam que as condições essen-

ciais da máquina e da consciência do homem criariam inevitavelmente

uma estética que refletiria sua época, momento em que as artes apli-

cadas seriam inquestionavelmente superiores à arte pura, contrariando

o curso tradicional da história. Tal pensamento promoveria a união

entre arte e sociedade.

Mas é lícito dizer que, embora os construtivistas quisessem utilizar a

arte como meio de transformação social, eles eram apenas os instrumen-

tos de difusão das mudanças na sociedade e não os responsáveis por ela.

Além de Vladimir Tatlin e Alexander Rodchenko, entre os artistas

da vanguarda russa incluíam-se Marc Chagall e Wassily Kandinsky, o

qual mais tarde se tornou professor da Bauhaus, e designers gráficos

como Nikolay Prusakov e os irmãos Stenberg. Mas, sem dúvida nenhu-

ma, quem mais sentiu o ideal construtivista foi o pintor, arquiteto e

escultor El Lissitzky.

Em contraste com a absoluta bidimensionalidade da pintura de

Kasimir Malevich, El Lissitzky introduziu a ilusão tridimensional (fi-

guras 6 e 7). Algumas características de seu trabalho, que foram essen-
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6. El Lissitzky. Com a
cunha vermelha golpeio
os brancos (1919); car-
taz. Fonte: Argan, G.
1995.

7. El Lissitzky. Cartaz
para a exposição russa

em Zurique (1929). Fonte:
Hulburt, Al., 1986.

O Construtivismo não pretendia ser um estilo abstrato em arte, nem

mesmo uma arte por si própria. Também não era uma arte política, mas

sim a socialização da arte. Era a transmissão de uma mensagem revolu-

cionária à população. A combinação entre arte e sociedade e a permissão

do acesso do povo à arte eram seus principais objetivos. E a única

maneira de atingir este objetivo era criar uma função para a arte.

Por ser uma tentativa de arte funcional e racional, os artistas que

defendiam este movimento não se viam como produtores de arte, mas

como profissionais da arte. Era tanta a necessidade de negar a arte pela

arte em prol de um serviço à sociedade, que a única saída possível seria

encará-la como uma profissão. O designer criativo passa, então, a ocu-

par seu lugar ao lado do cientista e do engenheiro. Talvez seja aí o início

da profissão do desenhista industrial e do programador visual. A pro-

dução dos posters panfletários refletia bem esse trabalho (figuras 3, 4 e

5). Na maioria das vezes, os posters combinavam palavras e imagens

numa experiência simultânea.
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3. Wladimir Tatlin:
Modelo para o
Monumento à Terceira
Internacional (1919-20)
Fonte: Argan, C., 1994.

5. Alexander
Rodchencko.
Fotomontagem 
criada no início dos
anos 20. Fonte:
Hulburt, A., 1986.

4. Alexander
Rodchenck. Desenho de
régua e compasso (1915-
16). Fonte: Stangos, N.
1994.



Objet (francês). O título Objeto, em português, foi escolhido porque os

editores acreditavam que a arte significava a criação de novos objetos,

um processo que estaria criando um novo estilo internacional na Europa

e na Rússia por meio de artistas e designers criativos.

Contraditoriamente, ainda no período de Lênin, o movimento

C o n s t rutivista foi banido da União Soviética. Por volta de 1922, o gover-

no, tendo se tornado hostil, acusou os artistas de “capitalistas cosmopoli-

tas” e rejeitou sua pintura. Apesar do Construtivismo ter influenciado

decisivamente o design gráfico e industrial soviético, pintores como

Malevich, que não deixaram o país, morreram na pobreza e obscuridade.

A única saída foi a dispersão. El Lissitzky foi para Berlim, o que aju-

dou a divulgar a mensagem construtivista através de suas freqüentes

visitas à Bauhaus. Outros artistas também saíram da União Soviética.

Tal foi a força do movimento, que a tradição construtivista continuou

aparecendo de tempos em tempos. Não é à toa que um dos movimentos

mais importante do design funcional, o De Stijl, fundado por Piet

Mondrian e Theo van Doesburg, baseava-se em seus princípios formais.
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ciais para a formação do design internacional eram a ênfase no balanço

assimétrico, a estrutura geométrica, a utilização da tipografia sem serifa

e divisão matemática do espaço.

Esse artista viu a Revolução Russa como um novo começo para a

humanidade. O comunismo e a engenharia social criariam uma nova

ordem: a tecnologia supriria as necessidades sociais e o artista/designer

forjaria uma unidade entre arte e tecnologia. Em 1925, ele previu que o

sistema de Gutemberg havia ficado para trás e que os processos

fotomecânicos tomariam o lugar dos tipos de metal. Desta forma, abriu

novas possibilidades para o design.

No entanto, a grande contradição do Construtivismo é que a União

Soviética estava séculos atrás do ocidente em termos tecnológicos. O

principal motivo da arte dos construtivistas era simplesmente uma

ilusão. Daí pode-se concluir que eles não trabalhavam pelo o presente,

mas pela crença de um desenvolvimento futuro. Imaginavam um

mundo ideal baseado na funcionalidade absoluta da máquina. Mas, no

início do século, não houve de fato uma incorporação das máquinas,

essencialmente ligadas à geração de capital, à indústria cultural. “Na

realidade, a revolução que trazem essas invenções técnicas diz respeito

mais ao modo de percepção da obra do que a seu modo de predução.”4

Fato que se fazia sentir ainda mais marcante na Rússia revolucionária,

que ainda baseava sua produção econômica na agricultura e no arte-

sanado do período czarista.

Mesmo assim, durante o início da década de 20 o governo soviético

ofereceu incentivo oficial à arte russa. Até mesmo a promoveu por meio

de um jornal internacional. O editor Ilya Ehrenburg criou, com El

Lissitzky o jornal trilíngüe Veshch (russo) / Gegenstand (alemão)/
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Pode-se dizer que eles morreram junto com seu mentor e dirigente. A

revista De Stijl tinha como objetivo divulgar o movimento neoplástico

— nome dado por Mondrian para designar seu estilo de pintura.

No início, a publicação era modesta, sustentada pelo próprio van

Doesburg. Trazia desde o primeiro número ensaios de renomados pin-

tores, arquitetos, poetas e críticos. Construtivistas russos, como El

Lissitzky, Futuristas italianos, como Gino Severini e Dadaístas como

Kurt Schwitters, Jean Arp e Sophie Taueber-Arp também contribuíram.

Segundo estes, em vez de partir de intenções prévias, a obra de arte

devia definir-se no próprio espaço de criação. A revista homenageia

Mondrian desde o início, dedicando-lhe o primeiro editorial.

De fato, foi Mondrian quem desenvolveu mais a fundo as teorias do

De Stijl. Talvez Mondrian seja o artista que mais tenha contribuído para

a formulação da arte e da arquitetura, na linha da abstração concreta. Ele

levou esse processo ao extremo. Para ele, o neoplasticismo era mais que

uma arte, era uma filosofia e uma religião. Seus adeptos acre-ditavam

que a pintura deveria utilizar apenas as cores primárias (amarelo, ver-

melho e azul) e as cores neutras (branco, preto e cinza). Além disso, as

linhas retas negras formando quadrados e retângulos dariam equilíbrio

às obras, na maior parte das vezes um equilíbrio assimétrico. Tal equi-
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8. Vilmos Huszár. Capa da revista
De Stijl. Arevista foi publicada neste
formato desde o primeiro número,
em outubro de 1917, até o vigésimo
número, em novembro de 1920.
Fonte: Warncke, C. P., 1994.

Era o ano de 1914. Piet Mondrian, pintor holandês que vivia radicado

em Paris desde 1911, volta a seu país natal para visitar o pai doente. No

entanto, é surpreendido pela Primeira Grande Guerra e obrigado a per-

manecer até 1919.

Durante esse período, Mondrian tornou-se amigo do crítico Theo van

D o e s b u rg e do pintor Bart van der Leck, cuja influência técnica re c o -

nheceu. Deste encontro surgiu um dos mais importantes movimentos de

arte moderna do século XX: De Stijl (O Estilo, em português). Além destes,

mais seis artistas formavam o grupo, num total de nove signatários do

movimento: os arquitetos Gerrit Rietveld, J.J.P. Oud, Wils, Robert van’t

H o ff e os artistas plásticos Vilmos Huszár e Georges Va n t o g e r l o o .

O grupo De Stijl estava longe de ser homogêneo. Talvez tenha sido

por isso que seis meses após sua fundação, alguns já tinham abandona-

do o movimento. Mas é inegável que todos possuíam um ideal de

abstração na arte e queriam fazer uma “arte nova”.

O início do movimento foi marcado pelo lançamento de uma revista

de mesmo nome, feita por iniciativa de Theo van Doesburg (figura 8).

De Stijl (a revista e o movimento) existiram até a sua morte em 1931.
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essência e que essa essência é igual para todas as coisas. Eliminando-se

os elementos ornamentais e supérfluos dos objetos, tudo se resumiria à

sua forma básica. A pintura De Stijl seria a representação da essência

fundamental de todas as coisas. A representação da não-representação.

Por isso, a abstração absoluta.

Mondrian buscava o mesmo que Cézanne; aquilo que é constante

por trás dos acidentes da aparência. A essência de cada coisa seria ligada

a todas as outras em harmonia, que só poderia ser representada descar-

tando-se as imagens particulares em prol das universais. A idéia central

do movimento, portanto, era que os elementos essenciais dos objetos

poderiam ser mostrados da maneira mais simples possível, com linhas

horizontais e verticais e cores primárias.

Tais conceitos eram fortemente baseados no interesse de Mondrian

pela teosofia. Ele foi influenciado pelos livros A fé do homem novo e A

nova visão do mundo, obras de M. H. J. Schoenmaekers, um matemático

inspirado na filosofia neo-platônica. Os conceitos arquiteturais de

Hendrik Petrus Berlage e Frank Lloyd Wright também influenciaram

decisivamente o movimento.

Schoenmaekers escreveu em seu livro Anova visão do mundo que

“as três cores principais são essencialmente o amarelo, o azul e o verme-

lho. São as únicas cores existentes... O amarelo é o movimento do raio... O

azul é a cor constrastante do amarelo... Como cor, azul é o firmamento, é

a linha, a horizontalidade. O vermelho é a conjugação de amarelo e

azul... O amarelo irradia, o azul ‘recua’ e o vermelho flutua.”6

Isso é muito diferente da Weltanschaung de Frank Lloyd Wright, que

enfatizou pragmaticamente a horizontal como a “linha da domestici-
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6 SCHOENMAEDERS, M. H. J. apud. STANGOS, N., 1994, p. 163.

líbrio era marcado pela composição de quadrados pequenos de cor e

grandes de não-cor (branco, preto ou cinza). E cada cor possuía um sig-

nificado (figura 9). 

A revolucionária concepção formal do De Stijl foi resumida por van

Doesburg em 1928:

“Alinha reta corresponde à velocidade do transporte moderno; os planos

horizontais e verticais à manipulação mais sutil ou às mais simples tare-

fas da vida e da tecnologia industrial. (...) O homem moderno desafia a

forma ortogonal (simétrica) com uma forma oblíqua (assimétrica). Estas

renovações elementares encontram seu equivalente na teoria da

Relatividade, nas novas pesquisas sobre a natureza da matéria e numa

atitude aberta em direção à inteligência ilimitada e às iniciativas criado-

ras dos seres humanos.” 5

Não obstante, o que mais chama atenção não são os simples padrões

formais, mas a filosofia por trás de pinturas simples que, muitas vezes,

são indistinguíveis. De Stijl acreditava que todas as coisas possuem uma
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9. Piet Mondrian. Quadro no 1 (1921).
Após os anos tão importantes de De

Stijl, Mondrian formula plenamente seu 
neoplasticismo, baseado na 

adoção de linhas retas e cores primárias
alternadas com zonas brancas.

Fonte: Warncke, C. P., 1994.

5 van DOESBURG, Theo apud. HULBURT, A,, 1986, P.36.



também se distinguiu de outros tipos de arte abstrata por utilizar figuras

geométricas em composições quase técnicas.

A preferência por formas geométricas e pelas cores básicas faz o De

Stijl estar inserido dentro do movimento construtivista. A diferença bási-

ca, porém, é que o Construtivismo pretendia fazer a arte ao alcance do

povo, uma arte social. Já o De Stijl tinha a intenção de elevar a vida

cotidiana ao nível da arte. Foi o próprio Mondrian que disse que “a arte

é apenas um substituto enquanto a beleza da vida ainda for deficiente.

Desaparecerá proporcionalmente, à medida que a vida adquirir equi-

líbrio.”7

Além disso, os artistas do movimento neoplástico não se envolviam

em política. Eram a favor da Revolução. Estavam convencidos de que a

sociedade burguesa com seu individualismo desapareceria em favor de

uma sociedade de massas. Mas, com a exceção de Robert van’t Hoff, eles

rejeitavam qualquer envolvimento direto entre arte e política e qualquer

esforço para servir ao socialismo ou à propaganda comunista.

Por ser o período neoplástico o mais forte e conhecido da vida de

Mondrian, muitos pensam que sua arte se resume às Composições com
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10. Piet Mondrian.
Composição I com
Vermelho, Amarelo e
Azul (1921).
Fonte: Warncke, 
C. P., 1994.

de stijl

7 MONDRIAN, P. apud. STANGOS, N. 1991, p. 103.

dade”, a linha contrastante da pradaria, em confronto com a qual “pole-

gadas de altura adquirem tremenda força”. Não obstante, Wright tam-

bém evocava um mundo totalmente homogêneo feito pelo homem.

A tentativa de buscar uma linguagem universal, por vezes tornava as

pinturas dos artistas muito parecidas. Na realidade, elas são a variação

da mesma idéia. Mas a redução da arte para um pequeno número de ele-

mentos que são basicamente os mesmos não necessariamente significa

pobreza de expressão — muito pelo contrário. Em uma estética em que

os elementos foram reduzidos aos seus conceitos básicos, qualquer

mudança, mesmo pequena, tem enorme significado.

De Stijl era uma variante de arte abstrata que emergiu no Modernismo

e tornou-se característica dele. Nessa época, tornou-se tarefa do

Modernismo e, conseqüentemente, do De Stijl, eliminar todo e qualquer

feito que pudesse possivelmente ser emprestado dos meios, ou pelos

meios de qualquer arte. Por conseguinte, cada arte deveria tornar- s e

“pura”, e em sua “pureza” encontrar a garantia de seus padrões de quali-

dade, bem como sua independência. “Pureza” significava autodefinição.

O Modernismo usou a arte para chamar a atenção para a arte. Foi

contudo a ênfase de que a base da pintura era indubitavelmente plana

que permaneceu como fato fundamental dos processos pictóricos pelos

quais a arte se definiu como moderna. Da contra-revolução cubista

resultou uma espécie de pintura ainda mais plana do que tudo o que a

arte ocidental já tinha visto. Tão plana, que dificilmente comportava

imagens reconhecíveis.

Era a explícita a intenção de alguns artistas que consideravam que

essa nova forma de arte não deveria ser representacional, ilustrativa ou

narrativa, como era a arte convencional daquele tempo. Ao contrário,

ela não deveria ter qualquer relação com os objetos do dia-a-dia. De Stijl
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Se o Cubismo, desde o pioneiro Cézanne, atribuíra ao artista a mis-

são de codificar o mudo visível nas formas geométricas às quais ele

pode ser reduzido, o pintor só deve apreender, da natureza exterior, li-

nhas e ritmos. Retângulos, quadrados — ou suas combinações — e cores

primárias, passam então a compor seus quadros. Para Mondrian o

Cubismo era racional, mas não o suficiente. Ele, então, levou a racional-

idade às últimas conseqüências.

Os pintores Cubistas, ao decompor os objetos naturais e representá-

los de diferentes pontos de vista, estavam profundamente convencidos

de que era questionável se nossa percepção da realidade poderia reter o

absoluto. Isto, no entanto, era o princípio de Piet Mondrian. Ele acredi-

tava que a manifestação das formas naturais mudava, mas a realidade

permanecia a mesma.

Toda sua vida foi dedicada a uma conquista pro g ressiva da abstração

pura. E todas as fases, desde os seus primórdios pós-impressionistas, pas-

sando pela transcrição abstrata própria do cubismo, até a definição de seu

estilo neoplástico, são marcadas por um rigoroso pensamento teosófico.

Van der Leck também aprendeu com Mondrian. Fica clara a

geometrização linear de suas composições no final de 1916 e nos anos

subseqüentes, tão como a concepção do efeito plano derivado da

natureza bidimensional dos quadros e do uso das cores primárias.

Mas Van der Leck, que tanto influenciou Mondrian, diferia dele em

um ponto fundamental: suas pinturas não eram completamente

abstratas; ainda tinham relação com algo real. A série de pinturas

Composições 1916 no 14 é simplesmente o desenvolvimnento de um tra-

balho não abstrato que ele fazia anteriormente. Sua pintura de 1916 foi

baseada nos estudos de uma mina que ele inspecionou e desenhou

durante a viagem à Espanha em 1914 (figura 12).
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Vermelho, Amarelo e Azul: uma grade de coordenadas que formam

quadrados de diversos tamanhos, cobertos de cores elementares como

predomínio do branco (luz) e do preto (não luz). Subdividindo a super-

fície em coordenadas verticais e horizontais, Mondrian resolve numa

proporção métrica tudo o que na natureza se apresenta em três dimen-

sões (figura 10).

Mas essa é apenas uma fase da vida do artista que se resume ao perío-

do dos anos 20 e 30. Como a maioria dos artistas, Mondrian não pode ser

incluído apenas dentro de um movimento. Assim como os outros inte-

grantes do De Stijl também não. Mondrian havia mudado da tradicional

pintura de paisagens para um estilo pós-impressionista, influenciado por

van Gogh, que expressava as forças da natureza, quando viu pela

primeira vez as pinturas cubistas em 1910 (figura 11). Preso à Holanda

devido à Primeira Guerra, ele encontrou artistas cujos trabalhos o inspi-

raram a superar o Cubismo. O mais importante deles foi Bart van der

Leck. Seu trabalho com cores primárias, tons de preto, cinza e branco,

com planos claramente delimitados o influenciou decisivamente.

Então ele começou a propor um rompimento definitivo com a pintu-

ra figurativa ou imitativa. Como declarava, “era preciso levar o

Cubismo às últimas conseqüências, tirando as conclusões lógicas que ele

impõe”. Quais conclusões?
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11. Piet Mondrian. A Árvore Prateada
(1912). Aqui o pintor já logrou 
eliminar as vibrações cromáricas,
resíduos de uma visão 
demasiado naturalística, embora
ainda deixe sentir os efeitos 
da luz sobre a árvore.
Fonte: Warncke, C. P., 1994.



Sofreu também forte influência de Vilmos Huszár. Huszár era um

pintor húngaro que foi morar na Holanda. Ele foi influenciado também

por Van Gogh, pelo Futurismo e pelo Simbolismo.

Isso tudo mostra que antes de os artistas neoplásticos se juntassem

sob a égide do movimento De Stijl, eles definiram suas intenções artísti-

cas concretas nas bases tradicionais. De qualquer forma, todos também

já tinham tido alguma experiência com a arte abstrata antes de se ligar

ao movimento.

Apesar do vocabulário radicalmente novo e puro da forma, De Stijl

não era de forma alguma um caso especial na história do chamado

Modernismo Clássico. Ele também não era especial porque propagou

suas idéias em forma de manifestos ou mesmo porque teve sua própria

revista.

Já havia uma longa história sobre revistas de arte e um grupo em

torno de uma revista também não era nada novo. Era o início da época

da cultura de massas e jornais desse tipo eram típicos deste período.

Também não era único o fato de que quando o movimento foi fundado,

ainda não havia desenvolvido seu completo potencial. Tal fato foi muito

mais forte no Futurismo, o movimento que tanto inspirou De Stijl.

Quando Marinetti publicou o primeiro manifesto futurista na revista
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13. Theo van Doesburg.
Jogadores de cartas (1916-17).
Fonte: Warncke, C. P., 1994.

Em 1917, a abstração parecia ter atingido uma posição autônoma e a

restrição do artista aos elementos de plasticidade pareciam ser radicais e

consistentes. No entanto, seria falso pensar que suas pinturas eram

totalmente autônomas e construídas puramente por meio do intelecto.

Essa é apenas a verdade das pinturas de Piet Mondrian e Theo van

Doesburg nos anos 20.

Theo van Doesburg sofreu forte influência de Van Gogh, do

Expressionismo e do Futurismo Italiano. O futurismo era um movimen-

to que pretendia mostrar a velocidade e a fugacidade do mundo moder-

no através de suas pinturas quase desconstruídas.

Também influenciado por Cézanne e seu postulado de que a

expressão artística deveria ser reduzida aos elementos geométricos bási-

cos, van Doesburg atingiu seu estágio intermediário, refletido em seu

maior trabalho deste período: uma pintura chamada Jogadores de Cartas

(figura 13). É uma composição que consiste inteiramente de planos co-

loridos, adicionados a figuras humanas geométricas e estilizadas, com

uma intrincada mistura de triângulos, retângulos e círculos.
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12. Bart van der Leck. Quatro estudos para a pintura Composição1916 no 4
(Mina Triptych) (1916). Composição abstrata em painel central da mina, 
baseada em uma série de esboços feitos durante viagens à Espanha e à Algéria.
Seu ponto de partida foi o desenho que mostra a entrada da mina em uma
paisagem rochosa. A entrada aparece como um sistema de planos e linhas
negras. Uma estilização similar de formas pode ser vista nas várias partes da
paisagem rochosa, que tornam-se retângulos. O resultado final é um 
conglomerado de linhas horizontais, verticais e diagonais contra um fundo
branco. Fonte: Warncke, C. P., 1994.



estado ideal. Como resultado, toda forma de arte que pregava um futuro

ideal deveria necessariamente ser anti-individualista e universalista.

Desta forma, o neoplasticismo precisava ser abstrato.

As idéias teosóficas que moldaram as mentes de Piet Mondrian e

Theo van Doesburg, principalmente através dos escritos do dr.

Schoenmaeker, foram combinadas com a tradição européia do idealismo

filosófico de Platão e Hegel. Seus conceitos, no entanto, foram absorvi-

dos pelo movimento sem que levassem em consideração as referências

de origem. Conceitos como universalismo, generalidade, absolutismo,

balanço, harmonia, realidade, pureza e evolução não foram realmente

definidos, mas utilizadas fora de contexto.

Filosoficamente, a teoria neoplástica era irrelevante e longe da origi-

nal. Não obstante, seus artistas produziram grandes trabalhos. E se o

que mais importa na arte é a qualidade dos resultados e não a das

intenções, eles atingiram seu objetivo. Além disso, De Stijl ganhou

destaque por ser o mais puro dos movimentos abstratos e o mais idea-

lista em sua ideologia. Muito mais que nos movimentos russo e alemão,

inspirou uma corrente abstrata não só na arquitetura e no projetismo

como também contribuiu fortemente para o design gráfico em vigor até

hoje. A organização funcional dos quadros mostrou aos designers que

então surgiam como organizar uma página impressa, como jogar com o

balanço de fotos e massa de texto de modo que a compossição tivesse

sempre harmonia e leveza.

Hoje, podemos ver a grande influência que o movimento neoplásti-

co deixou para o século XX: construções geométricas e assimétricas;

p rojetos gráficos construtivistas. Os princípios de design desenvolvidos

por artistas há décadas atrás está hoje aplicado aos mais diferentes con-

textos. Por mais que não percebamos, De Stijl está sempre a nossa volta,

em objetos familiares, de uso cotidiano; em nossas casas, mobílias e
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parisiense Le Figaro, em 1909, não havia nem mesmo a arte futurista ou

os artistas futuristas.

Neste contexto, De Stijl foi típico de sua época. E assim também foi a

filosofia fundamental do movimento e o vocabulário da forma que seus

artistas tentaram tanto definir. A chave para entender os fundadores do

De Stijl pode ser encontrada em um artigo escrito por Mondrian chama-

do Neoplasticismo na pintura, publicado na primeira edição da re v i s t a .

Nesse artigo, Mondrian definiu o novo movimento artístico como mais

do que um novo estilo espiritual, mas algo que ia muito além e era muito

mais significativo: deveria ser a expressão de um mundo novo, ideal.

Mas falar do futuro também era típico daquele tempo. O próprio

movimento futurista, já exaltava as novas tecnologias e a velocidad do

mundo daquela época. Em seu manifesto de fundação, Marinetti

escreveu: 

“Declaramos que o esplendor do mundo foi aumentado por uma nova

beleza: a beleza da velocidade. (...) Cantaremos a incandescência noturna

de arsenais estaleiros, refulgindo em violentas luas elétricas, as vorazes

estações devorando suas fumegantes serpentes... as locomotivas de

peitorais robustos que escavam o solo de seus trilhos como enormes ca-

valos de aço que têm por arreios poderosas bielas motrizes, o vôo suave

dos aviões, suas hélices açoitadas pelo vento (...).”8

No entanto, para Mondrian, o lado espiritual era mais forte que o téc-

nico. De acordo com ele, o homem moderno experimentou uma liberd a d e

espiritual nunca antes sentida e isso implicou uma nova visão do mundo

e da vida. Na arte, essa percepção deveria se expressar por meio do nosso

senso de beleza, um senso que era cósmico e universal e, desta forma,

transcendia todas as sensações individuais que poderiam perturbar o
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8 MARINETTI apud. STANGOS, N., 1994, P. 71.



as capas de Huszár do período de 1917 a 1920 (figura 8).

Desta forma, o estilo neoplástico cristalizou-se. Seus princípios gerais

foram imediatamente reconhecidos: um arranjo assimétrico e dinâmico

de elementos articulados; a explosão espacial, tanto quanto possível, de

todos os ângulos internos; o uso de áreas re t a n g u l a res coloridas em baixo-

relevo para estruturar e modular espaços internos; e, é claro, a adoção de

c o res primárias para fins de acentuação, articulação, recessão etc.

Datam desta época algumas das mais significativas produções do

movimento. Na área de design gráfico, os desenhos de tipografia para a

revista De Stijl de van Doesburg e Vilmos Huszár prescindiam das li-

nhas curvas e a tipografia sem serifa foi favorecida. O tipo era normal-

mente composto com blocos re t a n g u l a res. O balanço assimétrico dos

layouts era preenchido com vermelho (a segunda cor em importância,

por causa de seu poder gráfico) para competir com o preto. A f a m o s a

Cadeira Vermelha e Azul, de Gerrit Rietveld é um exemplo clássico de

aplicação das cores primárias e planos formando ângulos retos (figura

16). Foi também em 1923 que Rietveld começou a colaborar com

Madame Schröder no projeto e detalhes da casa Schröder (figura 17).

Apesar de toda a ebulição, a partir de 1925 o movimento começou a

se desfazer. Pode-se dizer que o De Stijl começou a desintegrar a partir

do momento em que se formou. Como já foi dito, o grupo nunca havia
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15. Capa de De Stijl do primeiro
número do ano de 1921 até o
número comemorativo de Theo
van Doesburg em janeiro de
1932. Fonte: Warncke, C. P., 1994.

roupas; nas revistas que vemos todos os dias nas bancas de jornal.

A partir de 1921, o movimento sofreu grande influência do designer

russo El Lissitzky. Em 1920 Lissitzky desenvolvera uma arquitetura ele-

mentarista e tal idéia influenciou van Doesburg a ponto de ele criar sua

própria teoria do elementarismo. Essa conjunção de dois conceitos

arquitetônicos muito semelhantes, mas não idênticos, o elementarismo

suprematista e o elementarismo neoplástico, cada um deles desenvolvi-

do independentemente do outro, constitui, sem dúvida alguma, um

incidente de significação crucial para a história da arte aplicada do sécu-

lo XX. A obra de van Doesburg nunca mais foi a mesma depois do seu

encontro incial com Lissitzky em 1921.

Assim, Lissitzky tornou-se membro de De Stijl em 1922 e van

D o e s b u rg republicou nessa ocasião, em De Stijl 6-7, o famoso conto

infantil tipográfico de 1920, A história de dois quadrados (figura 14).

Além disso, depois de 1920, o projeto construtivista de van Doesburg

para a capa da revista De Stijl, (figura 15) está em nítido contraste com
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14. El Lissitzky. A História de dois quadrados (1922). Fonte: Stangos,N., 1994.



Quando a maioria dos membros originais deixou De Stijl, Theo van

Doesburg, que continuava a frente do movimento, passou a preocupar-

se em divulgá-lo internacionalmente. O neoplasticismo passa, então, de

uma fase restrita à Holanda para uma fase internacional. Influenciou e

foi influenciado por muitos movimentos artísticos modernos.

De Stijl “mudou de cara”, apesar de continuar com os mesmos ideais

dos primeiros anos. A revista, vendida em quase toda a Europa, conti-

nuamente mudava seu formato, capa e layout. Mas Doesburg estava

praticamente sozinho. As únicas pessoas com quem ainda mantinha

contato eram Mondrian e Rietveld. Este último, no entanto, não deu

qualquer contribuição teórica ao movimento. Deste modo, ele começou

a querer tornar o De Stijl uma forma maior dentro do Modernismo. Seu

primeiro passo foi a Bauhaus de Weimar.

Em suas freqüentes viagens à Alemanha, van Doesburg se infiltra na

Bauhaus “pela porta dos fundos”. Explica-se: após conhecer Wa l t e r

G ropius, o então diretor da escola, ele esperava ser contratado como

p rofessor da Bauhaus. Como isso não aconteceu, inaugurou um curso à

noite onde a maioria dos alunos eram da própria Bauhaus. A d i v u l-

gação das idéias neoplásticas-construtivistas — racionalidade, geome-

tria, cores e formas básicas — foi fundamental para que a Bauhaus pas-

sasse de sua fase expressionista utópica para a fase mais funcional
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18. Piet Mondrian.
Composição com
planos coloridos no 3
(1917). Fonte:
Warncke, C. P., 1994.

sido homogêneo. E sua teoria era muito rígida para juntar pessoas tão

diferentes. Foi em março de 1918, apenas seis meses após a fundação do

movimento, que Bart van der Leck se desligou.

Em 1925 Mondrian rompe definitivamente com van Doesburg devido

à teoria do elementarismo. Este introduzira a linha diagonal em suas telas,

alegando que ela re p resentava melhor o dinamismo do mundo.

Mondrian rejeitou totalmente esta idéia e se desligou do movimento tam-

bém. Ele considerou a atitude de van Doesburg como “um passo atrás”.

A c reditava que, uma vez definida sua teoria da arte, ela não poderia mais

m u d a r, apenas aceitaria algumas variações. Já Theo van Doesburg achava

que os princípios artísticos teriam que ser constantemente re d e f i n i d o s .

Apesar dessa atitude, Mondrian nunca foi tão radical quanto pare c e .

Como tudo na vida, há exceções, há maleabilidade. Mesmo dizendo

desde o começo que o artista deveria restringir seu trabalho às três

c o res primárias (aquelas que não poderiam ser reduzidas), pintou

muitos quadros utilizando o verde, o rosa e outras cores não-primárias.

(figura 18)
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16. Gerrit Rietveld. Cadeira
vermelha / azul (1928-23).
Fonte: Warncke, C. P., 1994.

17. Gerrit Rietveld. Casa
Schröder (1924). Vista da rua
— entrada lateral. Fonte:
Warncke, C. P., 1994.



A Bauhaus não pode ser considerada um estilo, ou mesmo um movi-

mento. Foi, com certeza, uma das mais importantes escolas de design e

de arte do século XX. Dentro da própria escola havia diferentes tendên-

cias e pensamentos contraditórios demais para que ela possa ser consi-

derada um estilo. Até mesmo Walter Gropius, fundador e diretor da

escola por quase dez anos, era contra criar um “estilo Bauhaus”. Ele não

queria impor nenhum pensamento aos estudantes.

Além disso, durante os 14 anos de existência, a Bauhaus passou por

muitas fases que, em uma visão superficial, podem ser consideradas

opostas. Esta escola teve certamente contradições. Teve contradições

internas que levaram a re e s t ruturações curriculares e a transformações

p rogramáticas. Pode-se mesmo, dentro da Bauhaus, destrinchar várias

escolas. Ao contrário do que muitos pensam, o instituto surgiu em meio

a um romantismo utópico, tendo como bases o expressionismo e a volta

à Idade Média. E, mesmo nessa época, várias ideologias conviviam nas

mentes dos estudantes e pro f e s s o res. Idéias anarquistas, conservado-

ras, socialistas, de reforma de vida e esotéricas, todas encontravam

apoio na Bauhaus.

Muitos pensamentos equivocados têm surgido da não-re l e v â n c i a
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bauhaus
—a institucionalização do design funcional

(figura 19), como será visto no próximo capítulo.

A evasão do De Stijl agora se tornara óbvia. Começou no início dos

anos 20, com a dissolução do grupo inicial e continuou com pro j e t o s

individuais de alguns artistas. De Stijl foi absorvido por outro estilo,

chamado Estilo Internacional, que reunia elementos do

C o n s t rutivismo, da Bauhaus, e outros grupos similares na Europa —

movimentos estes que variavam muito, mas estavam atados por um

vocabulário comum da forma.

A questão da arte visual pura que começou na Rússia e na Holanda

foi de maior importância na formação de uma linguagem gráfico-visual

do século XX. A utilização da sensibilidade geométrica veio trazer

ordem à página impressa. Malevich e Mondrian usaram a linha, forma e

cor pura para criar um universo de harmonia ordenado por relações

puras. Esse era o protótipo visionário de uma nova ordem mundial.
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19. Theo van
Doesburg: a
Bauhaus 
conquistada por
De Stijl. Van
Doesburg enviou
este postal do
edifíco da
Bauhaus em
Weimar a Antony
Kok em 12 de
setembro de 1921.
Fonte: Droste, 
M., 1994.



foi totalmente desarticulado.

Para entender melhor o que foi o “fenômeno” Bauhaus, será mais

fácil traçar um panorama histórico da escola. Como já foi dito, ela teve

basicamente dois períodos: um expressionista, que durou desde sua

fundação até aproximadamente 1923 e outro construtivista, que

começou nesse mesmo ano e acompanhou a escola até ela ser fechada

pelos nazistas.

Muitas vezes, a Bauhaus também é vista como uma escola inovado-

ra, que rompeu com as tradições do seu tempo e significou algo total-

mente novo dentro do contexto das escolas de arte da época. Isso não

foi verdade. De acordo com Rainer Wi c k11, a Bauhaus não re p re s e n t o u

uma ruptura e nem mesmo foi um fenômeno isolado. Desde o final do

século XIX, acontecia um movimento dentro das escolas de arte na

E u ropa para que elas se tornassem mais racionais, mais técnicas e

rompessem com a academia.

O próprio Gropius jamais negou os pressupostos históricos da peda-

gogia da Bauhaus. “ABauhaus re p resenta uma continuação da evolução

e não uma ruptura com a tradição”1 2, afirmou em um discurso feito a

nove de julho de 1920, quando a escola completava um ano. Esta

“evolução” a qual ele se re f e re estava calcada na renovação teórica e

prática da formação artística. O objetivo final seria, então, o convívio

e n t re arte livre e artes aplicadas e, se possível, sua síntese. Entre as esco-

las que possuíam este ideal, podem ser citadas a Escola Obrist-Debschitz

em Munique, a Belas-Artes de Frankfurt, a Academia de Arte e

Artesanato de Breslau, a Escola Reimann de Berlim, as Escolas Nacionais

Unificadas de Arte e Artesanato em Berlim, a Escola Folkwang em
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11 WICK, R., Pedagogia da Bauhaus. SP: Marins Fontes, 1989. 464 p.
12 GROPIUS apud WICK, R., 1989, P. 70.

dada por alguns autores a estes assuntos. Rosemary Lambert, por exem-

plo, em seu livro Aarte do século XX afirma que “o projeto e constru ç ã o

de edifícios estava no cerne do ensino da Bauhaus.”9 Está certo que,

desde o início, Walter Gropius imaginava a construção como ponto cen-

tral da pedagogia da escola. Mas a Bauhaus só foi realmente ter seu

departamento de arquitetura em 1927. Este só ganhou importância quan-

do Gropius já tinha deixado seu cargo de diretor para Hannes Meyer.

Também existe um mito de que a Bauhaus era uma escola funciona-

lista-racional e fazia uma arte para o povo. Tal fato só começou a aconte-

cer a partir de 1925, quando a escola passou a ser influenciada pelo

Construtivismo, e foi plenamente realizado entre 1928 e 1930, sob a

direção de Hannes Meyer.

Segundo Antônio Jacinto Rodrigues10, a visão simplificadora que

reduz a Bauhaus ao funcionalismo não leva em conta a existência de

dois planos distintos na gênese da escola. Um primeiro, que é conjuntu-

ral, e que determina muito diretamente os primeiros anos da instituição,

e um segundo, este estrutural, cuja sobredeterminação foi atenuada com

o desfecho da Guerra, vindo no entanto a ressurgir, e com maior

incidência, a partir de 1924.

Os ritmos da influência desses dois planos são diferentes: enquanto

o elemento conjuntural da guerra condiciona alterações sensíveis e rá-

pidas, o plano estrutural, a dimensão estrutural do capitalismo, apre-

senta-se com um ritmo mas lento. Porém a sua influência revela-se mais

determinante e decisiva. Isto é: o capitalismo industrial e o modelo

urbano industrial já estavam profundamente enraizados e este com-

plexo social e tecnológico, ainda que perturbado pelo fator guerra, não
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9 LAMBERT, R., 1989, p. 35.
10 RODRIGUES, A. J., ABauhaus e o ensino artístico. Lisboa: Presença, 1989, 229 p.



ratista de classes, que quis erigir um altivo muro entre artesãos e artistas!

É preciso que desejemos, que concebamos e que criemos juntos a nova

construção do futuro, que será, numa forma única, arquitetura e escul-

tura e pintura. (...)”14

Como se pode perceber, o manifesto de Gropius trazia uma exaltação

ao artesanato e pregava a volta à Idade Média (figura 20). Tal fato pode

parecer estranho, se levarmos em consideração que a Alemanha, nos

primeiros anos do século XX, impunha-se como uma grande potência

industrial. Na política imperialista de Guilherme II, inscrevia-se o

ideário de uma superpotência militar desejosa de responder com a pro-

dução industrial às necessidades históricas do capitalismo na sua fase

de expansão.

Esta sociedade industrial que irrompia no princípio do século XX era,

assim, a responsável de uma série de inovações tecnológicas e, natural-

mente, de inovações artísticas. Inclusive Gropius era partidário da tec-

nologia. Esse pano de fundo foi subalternizado momentaneamente com

o desastre da Guerra e com a crise imediata do pós-guerra.

De 1919 a 1923, as conseqüências econômico-sociais da guerra (o
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20. Walter Gropius. Manifesto
Bauhaus, com xilogravura de
Lyonel Feiniger (1919). Fonte:

Droste, M., 1994.

14 GROPIUS, apud WICK, R., 1989, P. 34.

Essem, a Escola Ittem em Berlim e a Escola Weg de Dresden. A B a u h a u s

foi apenas mais uma delas e, sem dúvida, a mais importante e a que

chegou mais perto do ideal de conjugação entre arte e indústria.

De acordo com Friedhelm Kröll13, pode-se dividir a história da

Bauhaus em três fases bem definidas: fase de fundação (1919-1923), fase

de consolidação (1923-1928) e fase de desintegração (1928-1933), estas

duas últimas sendo uma subdivisão da fase funcionalista.

■ Fase de Fundação (1919-1923)

A Staatliches Bauhaus Weimar surgiu da junção entre a Escola

Superior do Grão Ducado de Sachsen-Weimar e da Academia de Belas

Artes do Grão Ducado de Weimar e teve como seu fundador e primeiro

diretor Walter Gropius. Os objetivos principais da Bauhaus podem ser

analisados a partir do manifesto de fundação escrito pelo próprio

Gropius.

“(...) O objetivo último de toda a atividade artística é a construção!

Arquitetos, pintores e escultores precisam reaprender a conhecer e a

entender a multiplicidade de aspectos da construção, em sua totalidade e

em suas partes, pois só assim eles mesmos poderão preencher suas obras

com um espírito arquitetônico, que perderam em meio à arte de salão.

As velhas escolas de arte não mais podiam produzir esta unidade, e

como poderiam, se a arte não pode ser ensinada?... Arquitetos, escul-

tores, pintores, precisamos todos voltar ao artesanato! Pois ‘a arte como

profissão” não existe. Assim como não existe uma diferença fundamental

entre o artista e o artesão. O artista representa um estágio mais elevado

do artesão...

Formemos... uma nova corporação de artesãos, sem a pretensão sepa-
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13 WICK, R., 1989, P. 37.



que se sentisse a grande diferença de tratamento dada a eles. Enquanto

os mestres da forma eram geralmente personalidades artísticas de indis-

cutível categoria e marcada individualidade, os mestres artesãos não

possuíam nem competência decisória no conselho de mestres.

Apesar disso, as oficinas foram um fator de estabilidade nesse

primeiro período conturbado. Aqui, a linguagem pessoal dos mestres da

forma, através da qual eles se expressavam enquanto pintores ou escul-

tores de produção artística livre e própria, transformou-se numa “lin-

guagem universal do Instituto”. E os mestres artesãos impediram o

retrocesso da Bauhaus diante do objetivo de buscar uma mediação entre

arte e artesanato. Mesmo assim, sempre houve a discussão se as oficinas

deveriam prestar-se somente ao aprendizado dos alunos ou servir tam-

bém à fabricação de produtos para uso real. Tal fato nunca foi resolvido

em toda a história da Bauhaus. A primeira (oficina de aprendizagem)

vigorou na fase de fundação e na fase final, sob a direção de Mies van

der Rohe. Já as oficinas de produção tiveram ênfase na era Gropius em

Dessau e sob a direção de Hannes Meyer.

Outro fator decisivo para a estabilização da Bauhaus em sua fase de

fundação foi a criação do curso preliminar por Johannes Itten, em 1921.

Esse curso, inicialmente de seis meses, servia como uma preparação

para o aluno entrar no instituto. Seu objetivo era desenvolver a habili-

dade criativa de cada aluno, desenvolver uma compreensão da natureza

física dos materiais, e ensinar os princípios fundamentais de design de

todas as artes visuais. Itten era adepto de religiões orientais, e também

aplicava muitos conceitos budistas em seu curso. Normalmente, suas

aulas começavam com exercícios de ginástica e respiração, que, segundo

ele, contribuíam para desenvolver a expressividade individual de cada

aluno, ponto fundamental do aprendizado.

O curso preliminar tornou-se a base pedagógica da Bauhaus. O ensi-
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plano conjuntural), o clima de crise, de instabilidade institucional, a pa-

ralisia das atividades industriais, serão uma constante. O horror da

guerra, um clima místico e profético, acentuam a rejeição da sociedade

mecanicista, tida como responsável da catástrofe. Este contexto vai

determinar o ambiente cultural e toda a estratégia pedagógica dos anos

de formação da Bauhaus.

Mas, apesar da evocação à Idade Média, o conceito gropiusiano de

artesanato jamais teve por objetivo tentar reconstruir uma forma de pro-

dução obsoleta. Essa concepção “romântica” do período de Weimar con-

tém determinadas características subversivas ou transgressivas que,

longe de se confinarem a uma estratégia saudosista, apontam para uma

ruptura radical do modelo social e econômico.

Os pontos centrais do programa da escola em 1919 eram fundir a for-

mação artística e artesanal, formar oficinas, construir uma escola de arte

unificada (entra aí o conceito de obra de arte total) e criar um curso pre-

liminar. Embora este programa seja abrangente, nele não está previsto

um plano de ensino efetivo.

Além disso, o primeiro período da Bauhaus foi marcado por uma

instabilidade estrutural devido à heterogeneidade do corpo docente e à

hierarquia presente na divisão das oficinas.

O primeiro problema se deve ao fato de que muitos dos professores

chamados por Gropius para lecionar na Bauhaus ainda seguiam a orien-

tação acadêmica da antiga Escola Superior de Artes Plásticas e achavam

o programa da Bauhaus progressista demais, devido à liberdade dada

aos alunos. Quanto à hierarquia, é preciso dizer que os alicerces da

Bauhaus eram constituídos de oficinas de trabalho. Cada oficina possuía

dois mestres, um da forma (que deveria ser um artista) e outro artesão.

Teoricamente eles tinham a mesma importância, mas não tardou para
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Tal conflito terminou com a demissão de Johannes Itten. A saída de

Itten abria gradualmente o caminho para uma nova filosofia de ensino,

centrada não na personalidade individual mas na criação de novos pro-

dutos para responder às exigências industriais. A sua partida significou

também a diminuição do papel dos produtos artesanais e manuais.

Para seu lugar, veio Moholy Nagy, um artista totalmente adaptado à

nova tecnologia e à indústria. Sua pintura sofreu um impulso decisivo

no sentido de um amadurecimento, através do encontro com o

Dadaísmo e do contato com trabalhos de artistas do Leste europeu,

como Malevich, Rodchenko, El Lissistzky, Tatlin e Kandinsky, entre ou-

tros. Depois de uma breve fase em que realizou quadros, desenhos e tra-

balhos tipográficos que, a despeito de um tipo de criação construtivo-

abstrato, tinham a realidade como fonte de inspiração, Moholy

conseguiu desenvolver rapidamente um construtivismo geométrico de

caráter totalmente pessoal, no qual amalgamou impulsos recebidos de

Malevich, Lissitzky, bem como do grupo De Stijl.

A aceitação de Moholy-Nagy na Bauhaus representou papel decisivo

na sua viragem em busca de uma linguagem mais técno-funcional, de

um pensamento racional ligado à produção industrial. Outro fator

importante foi a influência de Theo van Doesburg, que, como foi dito no

capítulo anterior, deu um curso em Weimar freqüentado principalmente

por alunos da Bauhaus.

Esse foi o golpe mais forte para a substituição da Bauhaus expres-

sionista pela construtivista. Em dezembro de 1920, Doesburg já tinha

visitado a Bauhaus e seguido os trabalhos desenvolvidos com grande

interesse. Apesar de não ter ficado muito impressionado com os seus

produtos, reconheceu as enormes potencialidades da escola e preparou

um artigo para a revista De Stijl.
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no, em 1921, estava baseado no curso preliminar, nas oficinas e em um

objetivo central que era a construção (figura 21). Mas, embora o estudo

da construção representasse o núcleo central, o departamento de

arquitetura só foi criado em 1927.

Apesar de Itten ter sido importante para a estabilização da Bauhaus,

já nos primeiros anos se registrou um conflito entre ele e Gropius, desen-

tendimento esse que perdurou até a saída de Itten da escola. Johannes

Itten afirmava que os alunos deveriam produzir obras pessoais, indivi-

duais, em completa oposição ao mundo comercial exterior. Já Gropius

tinha em mente que a sobrevivência financeira da Bauhaus dependeria

de ela aceitar encomendas do exterior. Itten recusava-se a aceitar

encomendas por uma questão de princípios. Considerava que o objetivo

primordial da educação na Bauhaus era o despertar e o desenvolvimen-

to do indivíduo criativo, em harmonia com ele próprio e o mundo.

No entanto, Gropius, apesar de ter escrito um manifesto bastante

utópico, tinha os pés no chão. Ele via a Bauhaus como um instituto

docente novo, orientado segundo as necessidades econômicas da práti-

ca. Para isso, teria que dizer sim à técnica e à máquina. Teria que dizer

sim ao trabalho conjunto entre comerciante, artesão e técnico.
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21. Walter Gropius.
Estrutura do 
programa da escola
em 1922.
Comparada ao 
programa de 1919,
a base artesanal da
formação nas 
oficinas é 
substituída por
aulas teóricas sobre
questões de 
material e 
design. Fonte:
Wick, R., 1989.



A exposição de 1923 foi um fator importante para divulgar para o

público externo a produção da escola, já dentro dos princípios de homo-

geneidade, objetividade e clareza (figura 22).

Mas junto com a estabilidade estrutural veio a instabilidade política.

A Bauhaus, desde o início, nunca fora muito bem vista pelos habitantes

de Weimar. Mas, por ser uma escola estatal, era mantida graças às ver-

bas dos partidos social-democratas que então governavam a cidade.

Sentindo isso, Gropius esforçava-se por tornar a Bauhaus uma escola

distanciada de quaisquer atividades políticas que pudessem atrapalhar

sua atividade pedagógica. Visava uma escola radical, e não uma escola

política. Tal tentativa, no entanto, era ilusória. Ele também dava crucial

importância às encomendas recebidas pela escola — era uma forma de

tornar a Bauhaus um pouco mais autônoma financeiramente.

Mesmo assim, a escola não suportou quando, em 1924 os grupos de

direita ganharam as eleições em Weimar, a primeira cidade alemã a ter

um governo nacional-socialista. Os partidos conservadores, que desde

há muito vinham a exigir o encerramento da Bauhaus devido às tendên-

cias comunistas e bolchevistas que viam nas suas obras, alcançaram o
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22. Joost Schmidt.
Cartaz para a exposição

Bauhaus de 1923, em
Weimar. (1919). Fonte:

Droste, M., 1994.

Em abril de 1921, Doesburg transferiu sua residência para Weimar,

pois esperava ser contratado como professor. Isso não aconteceu porque

Gropius achou que Doesburg era muito dogmático em sua insistência na

estrita geometria e estilo impessoal. Sendo assim, em fevereiro de 1922,

Doesburg anunciava um novo curso De Stijl para jovens artistas. E ele

não teve que esperar muito para ter uma resposta positiva.

Também não tardou para que sua proposta se mostrasse diametral-

mente oposta a de Johannes Itten. Enquanto Itten estabelecia difere n t e s

t a refas de forma a detectar e encorajar a natureza de cada indivído,

D o e s b u rg estava apenas interessado no construtivo. Itten tentava, mesmo

na escrita, aumentar, de uma forma geral, não só a expressão individual

mas também enfatizar o sentimento de uma palavra individual (escre v e r

“fúria”, por exemplo, de uma forma mais forte do que “meiguice”). Já

D o e s b u rg acreditava que a escrita deveria ser o mais uniforme e legível

possível, mantendo o papel de meio universal de comunicação.

Esses três fatores, a entrada de Moholy-Nagy como professor (e a

subseqüente demissão de Itten), o curso de Theo van Doesburg (com a

introdução da filosofia De Stijl) e também a influência do

Construtivismo russo, através do contato com El Lissitzky e da con-

tratação de Wassily Kandinsky, provocaram e aceleraram a viragem da

Bauhaus para um novo estilo. Do slogan “arte e artesanato, uma nova

unidade” passou-se a dizer “arte e técnica, uma nova unidade”.

■ Fase de  Consolidação (1923-1928)

A fase de consolidação foi marcada por um funcionalismo rígido. O

fim da instabilidade estrutural aconteceu devido a contratação dos jovens

m e s t res (alunos formados pela escola que se tornavam pro f e s s o res) e pelo

fim do conflito de direção dual das oficinas. ABauhaus tornou-se um cen-

t ro de produção da forma, de protótipos para a indústria.
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autonomia da escola. Herbert Bayer tornou-se professor da nova oficina

de tipografia e design gráfico. Bayer a conduziu por um caminho de ino-

vação por meio de linhas funcionais e construtivistas. Afonte sem serifa

era usada quase que exclusivamente, e Bayer designou um tipo universal

que reduziu o alfabeto a formas simples, claras e racionais.

A rgumentando que nós escrevemos com dois alfabetos (caixa alta e caixa

baixa) que são incompatíveis no design e que dois sinais totalmente

d i f e rentes (o “A” maiúsculo e o “a” minúsculo) são usados para expre s-

sar a mesma idéia, Bayer aboliu as letras maiúsculas em 1925 (figura 28).

Barras, réguas, pontos e quadrados eram usados para subdividir o
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26. Capa de Farkars
Molnár para
I n t e r n a t i o n a l e
A rchitektur de Gro p i u s
(1925). Fonte: Dro s t e ,
M., 1994.

24. Capa de proteção do livro Bauhaus de
Moholy-Nagy para os Bauhausbauten Dessau de
Gropius (1930). Fonte: Droste, M., 1994.

25. Capa de proteção
dos livros Bauhaus de
Moholy-Nagy para
Von Material zu
Architektur (1929).
Fonte: Droste, M.,
1994.

27. Herbert Bayer.
Primeira página do

jornal Bauhaus (1928).
O jornal foi publicado
de 1926 a 1931. Fonte:

Droste, M., 1994.

seu objetivo através de uma série de medidas. As verbas dirigidas ao

instituto foram reduzidas pela metade e foi pedida a demissão de

Gropius. A única saída foi fechar a escola e deixar a cidade. Inúmeras

cidades, então, se ofereceram para cediar a Bauhaus. A escolhida foi

Dessau (figura 23).

Em 1926, a Bauhaus passou a ser chamada Hochschule für

Gestaltung (Escola Superior da Forma) e começaram a ser publicados os

Bauhausbücher (livros da Bauhaus) e o jornal Bauhaus (figuras 24, 25, 26

e 27). Este jornal e a série de 30 livros publicados se tornaram impor-

tantes veículos para disseminação das avançadas idéias sobre teoria da

arte e suas aplicações na arquitetura e desenho. Paul Klee, van

Doesburg, Mondrian, Gropius e Moholy-Nagy foram editores ou

autores dos volumes da série.

O trabalho na oficina de tipografia e publicidade foi de suma

importância para a elaboração do design gráfico na Bauhaus. De acord o

com as concepções de Gropius, a produção desta oficina deveria pre c e -

der à das outras. Era a responsável por divulgar os trabalhos da Bauhaus

para que aumentasse o número de encomendas e pro p o rcionasse a
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23 Vista sudoeste
do edifício
Bauhaus em
Dessau, ala das
oficinas. Fonte:
Droste, M., 1994.



De qualquer forma, ele acreditava que o triângulo, por exemplo, susci-

taria movimentos espirituais diferentes do círculo, porque o primeiro

representava um movimento para cima enquanto que o segundo podia

ser entendido como uma forma concluída. Além disso, a cada forma cor-

respondiam cores básicas. O amarelo, uma cor pungente, corresponde-

ria a uma forma aguda, o triângulo. Já o azul, uma cor profunda, corre-

sponderia a uma forma redonda, o círculo. E o vermelho, ao quadrado.

Já Paul Klee possuía uma visão einsteiniana do espaço e introduziu

as revelações de Freud sobre o inconsciente em sua pintura. Segundo

seu conceito de design, revelado em seu livro Esboços Pedagógicos15, o

espaço contínuo começa com um ponto que se move para formar uma

linha que, por sua vez, se move para formar um plano que, finalmente,

se movimenta para formar uma massa ou volume. Para Klee e

Kandinsky, o objetivo da arte era visualizar e não representar.

Representa-se algo que já tem forma no mundo exterior. Visualiza-se

algo que, antes de se visualizado, não tinha existência.

Além da criação dos livros e revistas Bauhaus, o fim da fase de con-

solidação foi marcado pela criação de um departamento de arquitetura

em 1927. A partir daí, o ensino da construção ganhou importância e

tornou-se superior aos outros.

A era Gropius chegou ao fim na primavera de 1928. Gropius, que se

desgastara com tarefas de natureza organizatória e que também em

Dessau continuara sendo alvo da crítica dos conservadores, preferiu tra-

balhar como arquiteto autônomo em Berlim. Com o afastamento do

homem que por quase dez anos havia dado sentido e direção à Bauhaus,

e com a saída simultânea dos professores Herbert Bayer, Marcel Breuer e

Moholy-Nagy, a Bauhaus sofreu uma sensível perda de substância, que
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15 KLEE, P., Pedagogical Sketchbook. London: Faber, 1925, 61 p.

espaço, unificar os diversos elementos e

chamar a atenção para outros. Formas

elementares com o uso de preto e cores

puras foram favorecidas. A composição

dinâmica com horizontais e verticais car-

acterizou o período de Bayer na Bauhaus.

Joost Schmidt ficou no lugar de Bayer

como mestre da tipografia e do design

gráfico. Mas ele não seguiu tanto um

c o n s t rutivismo restrito e idealizou uma

grande variedade de fontes. Outros pro-

f e s s o res que também foram fundamen-

tais para o design da página impre s s a

foram Wassily Kandinsky, Paul Klee,

Moholy-Nagy e Josef A l b e r s .

Kandinsky também possuía um

enfoque geométrico do design, que

começara com Malevich e foi ampliado

por De Stijl. Seu trabalho, no período da

Bauhaus era caracterizado pelo uso das

cores primárias e das formas básicas —

triângulo, quadrado e círculo. Kandinsky, que é considerado o precursor

da pintura abstrata, também passou previamente por várias fases onde

se encontram a pintura figurativa, a influência do cubismo, do expres-

sionismo abstrato, a era dos rabiscos infantis e das improvisações.

No entanto, seu período de professor da Bauhaus é marcado por

uma teoria de que toda forma tem um conteúdo intrínseco próprio. O

conteúdo semântico das formas de Kandinsky pode, de certa maneira,

ser comparado à filosofia da essência de todas as coisas de Mondrian.
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28 O alfabeto universal de
Herbert Bayer. Mais tarde, ele
desenvolveu as variações com
negrito, condensado, letra de
máquina e manuscrito
mostradas acima. 
Fonte: Meggs, P., 1992.



t rução foi abolido. O aluno poderia, do curso pre l i m i n a r, ir direto para

o de arq u i t e t u r a .

É preciso também afirmar que nunca a Bauhaus produziu tanto

como na época de Meyer. A certeza dos alunos de que seus produtos

seriam utilizados na prática deu novo incentivo à produção nas oficinas.

Por tudo isso, a necessidade pedagógico-cultural abrangente de

Meyer privilegiava a necessidade popular ao invés da necessidade do

luxo. Primeiramente, portanto, era preciso contribuir para uma melho-

ria das reais condições de vida da população, e para isso Meyer intro-

duziu na Bauhaus um programa cujo objetivo era o desenvolvimento de

moradias populares funcionais e baratas. Assim, o ensino sob a direção

de Hannes Meyer deixou de ser uma experimentação estética para se

tornar uma missão social.

Com isso, o grupo comunista na Bauhaus cresceu até atingir pro-

porções consideráveis e argumentava que só se poderia ser um

Bauhäusler verd a d e i ro se se fosse marxista, pois apenas o marxismo

defendia a liberdade. Este comportamento radical causou uma cisão entre

os estudantes, fazendo nascer um contra-movimento. Sendo fraco no

princípio, este movimento cresceu com a adesão de pessoas que sentiam

repulsão pelas atividades políticas do grupo marxista e com o fundamen-

to “não quero saber de política”, isolavam-se dos outros estudantes.

O projeto de Meyer era progressista demais para a época. A conse-

qüência disso, do ponto de vista social, foi um processo de desinte-

gração que já se anunciou em 1928 com a saída de Gropius da Bauhaus.

Schlemmer desligou-se do instituto em 1929, Klee em 1931, e em

Kandinsky cresceu uma forte hostilidade com relação a Hannes Meyer.

Os opositores de Meyer dentro da própria Bauhaus, liderados por

Kandinsky e Albers, tiveram um papel significativo na origem da sua
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marca o início de um processo gradual de desintegração.

■ Fase de Desintegração (1928-1933)

O sucessor de Walter Gropius na direção da Bauhaus foi o arquiteto

suíço Hannes Meyer. Socialmente engajado, Meyer pretendia unir a

Bauhaus e a sociedade, direcionando toda a produção do instituto para

produtos de fácil acesso popular. Para ele, a Bauhaus era um fenômeno

social e o seu trabalho deveria servir à população.

Hannes Meyer era voltado para o social e seu maior objetivo era a

melhoria das condições de vida das grandes massas. Segundo Rainer

Wick16, Meyer de modo algum interrompeu a continuidade do trabalho

na Bauhaus, mas deu prosseguimento à linha já tomada por Gropius

desde meados dos anos 20 — o início do processo de cientificação do

trabalho de projeto e de criação, ao mesmo tempo que comprometia o

trabalho da Bauhaus com as necessidades sociais.

Com respeito à tendência básica por ele almejada em seu curso no

departamento de arquitetura, Meyer leva ao conhecimento de Gropius,

antes mesmo de sua convocação, que o curso deverá ser “absolutamente

funcional - coletivista - construtivo”17.

Como Gropius, Meyer também desprezava a criação de um estilo

Bauhaus. Era contra a busca de fórmulas. Desta maneira, a Bauhaus,

em vez de ser uma escola de arte, passou a ser um local de pro d u ç ã o

para satisfazer às necessidades sociais, onde o ponto central era o

departamento de arquitetura. A necessidade de se passar por dois

níveis (o curso preliminar e as oficinas) para se chegar ao nível da cons-
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16 WICK, R., Pedagogia da Bauhaus. SP: Marins Fontes, 1989. 464 p.
17 Carta de Hannes Meyer a Walter Gropius a 3 de janeiro de 1927 in WICK, R. 1989, p. 105.



ABauhaus desapareceu, mas seus princípios ficaram como a base do

design moderno. Aépoca de Hannes Meyer foi a mais significativa como

influência na formação de outras escolas de arte na Europa, principal-

mente a Hochschule für Gestaltung Ulm, criada na Alemanha em 1951.

Esta escola tinha como principal objetivo formar programadores téc-

nicos visuais super-especializados para atuar sobre a produção. Era ra-

dicalmente contra a idéia de estilismo como meio artificial de implan-

tação de mercadorias: a forma de cada objeto era estudada de acordo

com sua função. Além disso, também pretendia racionalizar e disci-

plinar a industrialização. Mas Ulm era menos segmentada do que a

Bauhaus. Na Bauhaus, existiam várias tendências, algumas até mesmo

contra o racionalismo, possibilidade inexistente em Ulm.

No início, a Bauhaus tinha uma tendência fortemente expressionista.

Ulm, desde o início, preocupava-se com questões práticas. As questões

de método sempre foram mais importantes.

A Escola de Ulm surgiu em condições muito parecidas com as da

Bauhaus. Terminava a guerra, a Alemanha estava empobrecida, destruí-

da, enfraquecida pela falta de mão-de-obra e precisando recompor a
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escola de ulm 
— o cúmulo da radicalização da forma é a origem da esdi

demissão. Eles viram suas posições ameaçadas pela reestruturação total

da parte artística do curso preliminar que Meyer planejava.

Por motivos políticos Meyer foi substituído na direção da Bauhaus

por Mies van der Rohe, um dos mais destacados arquitetos de seu

tempo. A orientação de Rohe, no entanto, foi totalmente contrária à de

Meyer. Começou por tentar suprimir toda e qualquer atividade política

dentro do instituto. Um de seus primeiros atos oficiais como novo dire-

tor foi forçar todos os alunos a se desmatricularem, para depois de uma

prova de aferição da maneira de pensar de cada um, prova realizada sob

forma de minuciosas conversas particulares, readmitir todos os que se

declarassem prontos a abandonar as atividades políticas (entenda-se

como atividades políticas de esquerda), com vistas a manter a Bauhaus

fora da linha de fogo do engajamento político partidário.

Além disso, impôs uma rígida disciplina e fez com que as oficinas

tivessem como objetivo apenas a aprendizagem. Tal fato evidenciava

fortes tendências no sentido do ensino tradicional. No seu modo de ver,

a tarefa da Bauhaus constituía pura e simplesmente em dar uma sólida

formação técnica a futuros arquitetos e formar designers de elevado

nível de criatividade. O único ponto que ele herdou de Meyer foi a con-

tinuação do privilégio dado ao departamento de arquitetura.

Mesmo assim, com a derrota dos sociais democratas em Dessau, a

Bauhaus foi forçada a mudar-se para Berlim, onde instalou-se nos fun-

dos de uma fábrica. Funcionando em condições precárias, ela finalmente

foi fechada pelas forças nazistas em 1933.

No entanto, seus princípios inovadores continuaram influenciando

as mais diferentes escolas de design que começavam a surgir desde

então. Uma delas, que levou tais princípios de funcionalidade às últimas

conseqüências, foi a HFG-Ulm.

52

o construtivismo no brasil bauhaus



A Hochschule für Gestaltung Ulm acabou se autodissolvendo em 1968.

Ela tinha uma pedagogia muito livre e anti-acadêmica e percebeu que

não poderia ir contra o sistema e seria uma ilusão tentar mudar a

sociedade. Fundamental para a decisão de fechamento da Escola foi o

choque com o capitalismo de superprodução ocorrido com o milagre

alemão após a Segunda Guerra Mundial. Devido a grandes investimen-

tos financeiros, principalmente dos Estados Unidos, o comércio da

Alemanha começou a funcionar mais rapidamente; o povo tinha mais

dinheiro e a demanda pela compra de objetos supérfluos aumentava.

Tal exigência social era diametralmente oposta à proposta funcional-

ista da Escola. O funcionalismo, apesar de produzir para a sociedade,

reduzia o número de produtos fabricados e buscava uma correspondên-

cia ideal entre o produto e a necessidade de cada indivíduo. Mas é con-

tra a produção do supérfluo. Se, por um lado, ele contribuiu para a

racionalização do processo de industrialização de uma sociedade capi-

talista, por ouro condena o excesso e o supérfluo de uma sociedade de

consumo. A HFG-Ulm não abriu mão de seus ideais racionalistas e recu-

sou-se a adaptar-se a uma nova sociedade capitalista. Por isso, auto-dis-

solveu-se.

A Escola acabou, mas suas idéias revolucionárias não. Alguns de

seus ex-alunos, como Max Bill, Karl Heinz Bergmiller, Alexandre

Wollner, Thomas Maldonado e Otl Aicher foram responsáveis pela

divulgação de sua ideologia pelo mundo, mais especificadamente no

Brasil. O principal fruto de suas idéias foi a criação, em 1963, da Escola

Superior de Desenho Industrial, a Esdi.

55

o construtivismo no brasil ulm

economia. Dentro desse contexto, Ulm apostava em uma reconstrução

social-democrata do país.

O que é paradoxal nessa história, porém, é que a Alemanha se recon-

struiu justamente nas bases do capitalismo, com investimento maciço

dos Estados Unidos. Inclusive a Escola de Ulm e outras instituições de

tendência socialista receberam capital norte americano.

Depois da Segunda Guerra Mundial, Ulm operou uma radicalização

da metodologia bauhausiana, propondo-se acionar a racionalidade téc-

nica para re c o n s t ruir tudo a partir do zero. Ao projeto de objetos isola-

dos é contraposto o planejamento; e este planejamento, que org a n i z a

tecnicamente a produção, é rebatido sobre o consumo e proposto como

ética. Segundo alguns artistas do De Stijl e até mesmo Supre m a t i s t a s ,

em vez de intenções prévias, a obra de arte deveria se definir no

próprio espaço de criação. Já na Escola de Ulm o pensamento re i n a n t e

era o contrário. Anecessidade de um projeto, de um planejamento para

o produto a ser feito torna-se essencial. Essas mudanças principais

refletem-se nos Planos de Estudo, que passam a enfatizar as disciplinas

técnicas e científicas e no Curso Fundamental, onde se tentou re d u z i r

ao mínimo os elementos de intuicionismo e formalismo herdados da

Bauhaus; muda também o programa do curso de Desenho Industrial,

que se orienta definitivamente para o estudo e aprofundamento da

metodologia do pro j e t o .

Os princípios da escola de Ulm estavam presos às observações técni-

cas de tamanha rigidez que, às vezes, deixavam de levar em conside-

rações fatores sociais importantes. Outro equívoco da Escola de Ulm e

também do modernismo foi acreditar que a mudança na sociedade

poderia ocorrer através das produções materiais. Para eles, a cons-

t rução de um prédio ou a criação de determinados produtos poderiam

mudar a sociedade.
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mais tarde, mais precisamente com a criação da Esdi. Foi aí que houve

realmente o reconhecimento da profissão de programador visual.

Mesmo assim, é importante a análise de alguns acontecimentos

essenciais para a criação da Escola Superior de Desenho Industrial. Ela

pode ter sido a primeira escola de design no Brasil, mas não surgiu

descontextualizada. Seus antecedentes históricos é que serão aqui ana-

lisados, a partir da relação essencial entre indústria e design.

Foi a partir de 1930, com Getúlio Vargas, que a preocupação com a

indústria nacional cresceu. A economia do Brasil, de agrícola, foi se tor-

nando industrial. Pouco a pouco os barões do café viravam industriais.

No Brasil, entre 1956 e 1960, o Plano de Metas de Juscelino

Kubitschek intensificava o processo de industrialização sob a égide do

Estado, ao qual eram atribuídos vultuosos investimentos na infra-estru-

tura de energia e de transporte e na produção de insumos básicos. Ao

mesmo tempo, em apoio à substituição das importações, eram facili-

tadas as fontes de crédito para o investimento privado, em especial o

capital estrangeiro, nas áreas apontadas como prioritárias no setor pro-

dutor de equipamento e insumos.

A execução do Plano de Metas pôs em ação um modelo de industria-

lização que se viera forjando desde a década de trinta. A intervenção do

Estado na atividade econômica, contrariando as teses liberais, surge nos

países de capitalismo tardio como solução para uma política industrial,

diante da baixa taxa de acumulação, da desarticulação dos setores de

infra-estrutura, da inexistência de um empresariado inovador e da

necessidade de inserção num sistema econômico internacional de

caráter monopolista e de avançada tecnologia.

Paralelamente, ocorriam no Brasil as primeiras manifestações da arte
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O design gráfico no Brasil não pode ser encarado como profissão

antes de 1950. Os trabalhos das décadas anteriores permaneceram em

seu justo lugar de manifestos, e foi somente a partir dessa data que

surgiu aqui o desenho industrial como profissão e o design se definiu

como atividade economicamente ativa. De qualquer forma, a produção

gráfica anterior a 1950 era muito limitada. A feição dos jornais e revistas

da época era mais decorrente dos lentos avanços tecnológicos do que de

uma preocupação estética ou funcional. Com certeza havia uma estética,

mas era sempre baseada em padrões europeus. Na Europa, seu conti-

nente de origem, o design surgiu baseado em dois fatores preponder-

antes: a arte moderna e a Revolução Industrial. O desenvolvimento tar-

dio da indústria no Brasil acarretou o retardamento da definição do que

hoje chama-se design.

É claro que nas décadas de 20 e 30 existia um campo das artes gráfi-

cas no Brasil constituído por anúncios publicitários, capas de disco, pro-

dução editorial de livros, jornais e revistas. Embora não se formulasse a

intenção de um projeto gráfico industrial, esses trabalhos produziram

uma nova maneira de pensar visualmente. A noção de projeto gráfico

propriamente dito, isto é, o planejamento da produção em série de um

objeto — no caso, de um impresso — só foi entendida como tal muito
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O DESIGN NO BRASIL

antes da esdi
— design = arte mderna + desenvolvimento industrial



dendo as décadas de 30 e 40, quando a pintura moderna seguiu os

vários caminhos do figurativismo; e outra que inicia no fim dos anos 40,

dirigindo-se mais ou menos para a abstração. As fortes influências

européias fizeram com que a arte moderna no Brasil se desenvolvesse

em duas bases preponderantes: o expressionismo e o construtivismo.

Entretanto, o fato é que, no início, nenhuma delas chegou à abstração,

nem a qualquer experiência com a abstração. Ao contrário, cada uma se

cristalizou mais e mais numa figuração retrógrada.

Mas é nos anos 50 que o ciclo figurativo se encerra e a arte caminha

no rumo da abstração total. Do ramo construtivista, surgiu o con-

cretismo, uma das manifestações abstratas mais marcantes da história

da arte brasileira. O Concretismo foi a primeira formulação organizada

de abstração no Brasil. Sua ortodoxia racionalista contrapunha-se às

propostas mais ou menos difusas do primeiro modernismo. O movi-

mento construtivo modernizou definitivamente a arte no Brasil.

Como sempre, os grupos concretistas tinham origem nas questões

internacionais da arte concreta, isto é, nos movimentos funcionalistas

europeus. O Concretismo compreendeu claramente a contradição con-

ceitual entre o termo abstração e intenção não-representativa que consti-

tuiu a arte abstrata desde suas origens em 1910. Esta última provinha de

tendências como o cubismo e o expressionismo, onde o artista ainda

representava o real, mas de uma maneira distorcida, de outro ponto de

vista; já o termo abstração significava a total ausência de relação com o

real, a visualização de formas que antes não existiam na natureza e que

com ela não se podia fazer qualquer ligação. Era quase que uma conti-

nuação do De Stijl.

Apesar da morte de van Doesburg em 1931, o movimento concreto

encontrou continuidade a partir de 1936, quando Max Bill — ex-aluno

da Bauhaus e, posteriormente, formado pela Escola de Ulm — retomou
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moderna. A Semana de 1922 introduziu no país a modernidade. No

entanto, nossa modernidade sempre foi atrasada em relação a Europa.

Nós não tínhamos a base de uma cultura moderna. A arte moderna na

Europa foi um processo lento, em que a visão do objeto, as referências ao

real foram sendo gradualmente afastadas até a abstração absoluta, às

vésperas da primeira guerra. A abstração não surgiu do nada. Por trás

dela havia um peso histórico considerável. Já no Brasil, o movimento de

renovação nas artes plásticas não surgiu de uma ordem evolutiva. Esse

movimento foi marcado por diferentes influências externas — sobretu-

do o Expressionismo, Cubismo e Surrealismo — que levavam nossos

pintores à busca de uma identidade nacional. Por isso a Semana de 1922

pode ser considerada um tanto utópica: nós queríamos ser modernos,

mas não éramos. Nos anos 20, a arte introjetava subjetivamente, mais

que vivia objetivamente, a questão da técnica e da ciência.

O abstracionismo se inseriu no Brasil tardiamente, assim como a

modernidade. E, contrariando padrões europeus, onde a abstração

aconteceu num processo lento e gradual, no Brasil representou uma rup-

tura com tudo o que existia anteriormente. Nós nos modernizamos

através da abstração. Aqui o modernismo se colocou de imediato contra

o Academicismo e pela procura de uma identidade nacional. A luta con-

tra o Academicismo é a premissa básica de toda a modernidade; a busca

de uma identidade nacional, não. É contra isso que a modernidade luta,

contra as linguagens e identidades nacionais, por um internacionalismo

das linguagens. Mas o clima da guerra acirrara os ânimos nacionalistas;

a procura de uma arte com características brasileiras preocupava intelec-

tuais e artistas. Se a característica básica das vanguardas brasileiras era

caracterizar condições locais, na Europa ocorria exatamente o contrário:

o objetivo era derrubar tradições, dissolver identidades.

A partir desta primeira fase de ruptura total com o academicismo,

podem-se distingüir outras duas gerações modernas: uma compreen-
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Ulm) dando prevalência à obra, à prática, sobre a teoria. Tentavam re i n-

t roduzir a expressão no “âmbito da arte”, em franca estratégia de re s-

gate da subjetividade. Tratava-se, portanto, de buscar uma saída

‘humanista’, para fazer frente àquele racionalismo funcional e mecâni-

co dos artistas concre t o s .

No entanto, parece que foi o racionalismo funcional que mais influen-

ciou a origem do design gráfico no Brasil. A começar pela reforma no

Jornal do Brasil. Esta reformulação gráfica dos anos 50, feita por A m í l c a r

de Castro, é um exemplo perfeito da influência Concretista. Logo depois,

em 1951, era criado o primeiro curso de desenho industrial no Instituto

de Arte Contemporânea (IAC) do Museu de Arte Moderna de São Paulo

(MASP). O curso, fundado por Lina Bo Bardi, contava com vários pro f e s-

s o res estrangeiros e tinha como objetivo criar profissionais capazes de

formar uma linguagem original através de uma leitura universal. Ta i s

princípios estão plenamente de acordo com a filosofia neoplástica.

Durante toda a década de 50 a infuência de artistas estrangeiros par-

ticipantes das Bienais, principalmente de Max Bill, começou a estreitar os

laços entre Brasil e Alemanha. Foi em 1958 que A l e x a n d re Wo l l n e r, ex-

aluno do Instituto de Arte Contemporânea do Masp e recém chegado da

Escola de Ulm, fundou em São Paulo o Forminform, um dos primeiro s

escritórios de design no Brasil. Seus sócios, Geraldo de Barros, Rubem

Martins, Walter Macedo e Karl Heinz Bergmiller (também ex-aluno da

Hfg-Ulm), tinham rígida formação racionalista e acreditavam na univer-

salização da linguagem e na unificação da forma. Todos os seus pro j e t o s

eram marcados pela metodologia e formalismo alemães de Wollner e

B e rg m i l l e r.

Um ano depois, Rubem Martins encontrou-se sozinho na gerência da

firma, mas continuou com os mesmos princípios. Apesar disso, procura-

va sempre dar soluções brasileiras aos problemas. Era o início da pre-
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suas idéias. O Concretismo de Max Bill espalhou-se pela América Latina

(Argentina e depois Brasil) e na Alemanha, em Ulm.

No Brasil, os grupos Concretistas do Rio de Janeiro e de São Paulo

tinham características bem diferentes. Enquanto em São Paulo

procurou-se sempre referenciar a prática aos problemas teóricos do

Concretismo desenvolvido por Max Bill e pela Escola de Ulm, o núcleo

do Concretismo carioca cultivou, desde cedo, grande autonomia em

relação a estes problemas. Os artistas de São Paulo definiam-se como

representantes legítimos do Concretismo no Brasil, porque conside-

ravam ter assimilado, corretamente, os postulados da arte concreta, ao

contrário dos cariocas.

As características fundamentais do concretismo paulista podem ser

resumidas da seguinte forma:

“(...) papel determinante da teoria que fundamenta racionalmente a obje-

tividade de uma produção que pretende exluir a representação em todos

os níveis, inclusive o da expressão, eliminando com isso qualquer vestí-

gio de subjetividade. Essa objetividade tem conseqüências plásticas pre-

cisas, cujos limites também estão definidos teoricamente; a forma, quase

sempre seriada, implica numa idéia rítmico linear do movimento, e, a

cor, a ela subordinada, é basicamente elementar.”18

Não há nada nessa formulação que difira da teoria De Stijl e dos

princípios bauhausianos.

Insatisfeitos com a visão racionalista e programática do grupo de

São Paulo, os artistas do Rio e alguns paulistas fundaram o neocon-

c retismo. Com isso, eles propunham a reavaliação das tendências prin-

cipais da arte construtiva (suprematismo, neoplasticismo, Escola de
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Confirmando todos os antecedentes históricos, a Esdi se formou com

base no mais puro racionalismo ortodoxo da Hfg-Ulm. Não era para

menos. Analisando bem, a Escola Superior de Desenho Industrial e a

Hochschüle für Gestaltung Ulm se desenvolveram em condições bem

parecidas. Os dois países, Brasil e Alemanha, estavam vivendo momen-

tos históricos muito parecidos na década de 50. Como foi dito, o Brasil

dava os primeiros passos para uma economia industrializada, com pesa-

dos investimentos do governo. Já a Alemanha, arrasada com a Segunda

Guerra Mundial, foi dividida e tentava se reconstruir através de investi-

menos de capital estrangeiro, principalmente americano. Era um país se

industrializando novamente. Além disso, ambos haviam saído recente-

mente de regimes não democráticos — o Brasil, com Getúlio Vargas e a

Alemanha, com Hitler. Esse início de industrialização (pioneiro no Brasil

e re-início na Alemanha) fez com que o design fosse visto como forma de

racionalizar a indústria. Por tudo isso, a opção brasileira pelos parâme-

tros ulmianos não era uma fatalidade.

Embora os princípios bauhausianos fossem influência onipresente

nas formulações de design disponíveis no plano internacional, havia

desenvolvimentos bastante particulares. E é este modelo de Ulm que

melhor se casa com as aspirações brasileiras. Veiculado pela arte con-
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a partir da Esdi
— consolidação

ocupação com uma linguagem nacional no design. Mas a produção

dessa época ainda era restrita a marcas e logotipos. Todos eles com for-

mas simples e geométricas, o que os tornava muito parecidos entre si,

assim como os quadros do De Stijl.

É ainda na década de 50, motivadas pela necessidade de buscar um

relacionamento mais estreito e individualizado com o público, que algu-

mas empresas do crescente setor industrial brasileiro procuravam uma

identidade visual própria. Geraldo de Barros, Antonio Maluf, Lodovico

Martino, Alexandre Wollner, Emilie Chamie, Goebel Weyne, Aloísio

Magalhães, Rubem Martins são nomes significativos na implantação de

um referencial metodológico de trabalho.

A identidade visual das empresas adquire especificidade e as expe-

riências se consolidam através de escritórios como o Forminform, em

São Paulo, e de Aloísio Magalhães, no Rio. Os trabalhos realizados para

a 1a Bienal de São Paulo, em 1951, o 4o Centenário de São Paulo, em

1954, e o 4o Centenário do Rio, em 1964 também são marcos para a ativi-

dade da programação visual.

Foi também no início da década de 50 que um grupo de artistas, dos

quais se destacavam Thomás Maldonado e Max Bill, investiram em um

projeto para a criação de uma escola técnica de criação industrial no

Museu de Arte Moderna (MAM) no Rio de Janeiro. Tal projeto não foi

bem sucedido, não por falta de vontade de seus mentores, mas por falta

de verbas. Foi arquivado até que, em 1963, Carlos Lacerda tomou posse

no Governo do Estado da Guanabara e seu secretário de governo (que

era ex-membro da diretoria do MAM) possibilitou a criação da Escola

Superior de Desenho Industrial. Desta forma, surgiu o primeiro curso

regular de design na América Latina.
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da questão arte moderna. Houve afinidade como ideologia, mas não

afinidade prática.

No início, os princípios ulminanos eram muito fortes na ideologia da

Escola. O programa inicial foi feito por Alexandre Wollner, Karl Heinz

Bergmiller, Edgar Dedurtins, Carmen Portinho, Maurício Roberto e

Flavio de Aquino. Vale destacar que Alexandre Wollner, Karl Heinz

Bergmiller, junto com Aloísio Magalhães e Goebel Weyne foram quatro

professores de significativa importância na elaboração do modelo de

ensino da Esdi. Os dois primeiros, como já foi dito, eram ex-alunos da

Escola de Ulm. Aloísio Magalhães foi muito importante para a definição

de um design nacional e Goebel Weyne, que integrou-se ao projeto Esdi

em 1964, participou em 1959 do curso desenvolvido no MAM por

Thomás Maldonado e Otl Aicher.

A adoção de um modelo baseado na metodologia de Ulm foi forte-

mente criticado no início, alegando inconsistência do projeto. Pedro

Luiz rebate esta idéia alegando que foram as mesmas pessoas traba-

lhando durante 10 anos (desde os tempos do MAM) no mesmo pro j e t o .

Para ele,

“a qualificação, de pelo menos uma boa parte, das pessoas envolvidas

com esse processo descarta preliminarmente essa hipótese. Não levando

em consideração, apenas por isenção de análise, a capacidade crítica de

Alexandre Wollner, Karl Heinz Bergmiller e Edgard Decurtins, todos for-

mados em Ulm, não se poderia menosprezar a capacidade analítica e,

principalmente, a vivência de Aloísio Magalhães, Décio Pignatari,

Goebel Weyne e Zuenir Ventura, entre outros. A conclusão é hoje mais

clara: foi o modelo melhor estruturado, inovador, adequado ao que se

imaginava possível fazer no Brasil”.19
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cretista e pelo funcionalismo arquitetônico, engrossa o caldo do que era

então chamado de “vocação construtiva brasileira”. onde o pressuposto

germânico da reconstrução do país no pós -guerra transfigura-se na con-

strução da modernidade a partir do nada.

O início da história da Esdi foi bastante conturbado e, assim como a

da Bauhaus, pode-se dividi-la em três fases bem definidas por ideolo-

gias diferentes: fundação, afirmação e consolidação.

■ Fase de Fundação (1963 a 1967)

Apesar o histórico apresentado sobre a influência dos movimentos

funcionalistas europeus na arte concreta brasileira, o Concretismo aqui

não tem uma ligação direta com o desenvolvimento do design gráfico,

como ocorrera na Europa, pelo menos no que diz respeito a sua institu-

cionalização. Desta forma, os movimentos de arte moderna do Brasil

não tiveram qualquer influência na ideologia de criação da Esdi, ao con-

trário do que ocorreu, por exemplo, com a Bauhaus. 

Para Pedro Luiz Pereira de Souza, ex-diretor da Esdi, o concretismo

paulista e a Esdi carioca não possuíam nenhuma intimidade, embora

possam ter tido afinidade. Até porque a Esdi, em seu início, não se ligou

à arte moderna. Era como se design e arte fossem duas coisas que se

auto excluíssem. É claro que alguns artistas e poetas concretos tiveram

participação na formação da Escola, como Décio Pignatari e os irmãos

Augusto e Haroldo de Campos. Alexandre Wollner, um dos fundadores

da Esdi, teve participação no movimento concreto; foi pintor. Karl Heinz

Bergmiller, outra figura importante nos primeiros anos da Escola, jamais

fez arte, mas foi aluno de Max Bill, que sempre teve seu lado artista e seu

lado industrial. Esses fatos nos fazem perceber que a Escola tinha muito

mais afinidade com o movimento concretista paulista do que com o neo-

concretismo carioca, apesar de estar, num primeiro momento, distante
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Mesmo assim, reafirmou uma das principais teorias utilizadas pela

Escola de Ulm, de que para criar o design de um impresso ou produto é

necessário um projeto anterior. O planejamento do projeto é uma das

principais caracterísitcas funcionalistas.

Em 1970, após os eventos políticos de 1968, a Esdi se abriu para a

sociedade. A concepção pedagógica, revista e reconsiderada da Escola

foi exposta na Desenho Industrial 70, Bienal Internacional do Rio de

Janeiro. Muito do conteúdo original havia sido modificado, mas não a

estrutura básica e a ênfase técnica e metodológica, que praticamente

coincidiam com as características do antigo modelo. Não houve, portan-

to, o apregoado fracasso, mas uma adaptação realista, com todos os

encargos que o realismo possa acarretar. O resultado foi um programa

acadêmico mais próximo dos contextos brasileiros, ainda que utilizando

alguns métodos de Ulm.

Foi na época de auto avaliação e de isolamento da escola que se

desenvolveram duas correntes dentro da Esdi: uma culturalista, lidera-

da por Aloísio Magalhães e outra tecnicista, que via a tecnologia como a

única possibilidade de progresso e era baseada no funcionalismo da

Bauhaus e de Ulm. Tal corrente era entendida como um modo de disci-

plinar as coisas.

Aloísio Magalhães era pernambucano e foi um dos poucos que

definiu com clareza o design como uma atividade essencialmente cria-

dora de cultura. Ele dirigiu ainda grande parte de seu trabalho a pre-

ocupações com a definição do que poderia ser um design caracteristica-

mente nacional. Tal ideologia desenvolveu-se fortemente na época do

governo JK. O presidente também via o design como meio de preser-

vação da cultura e por isso investiu maciçamente nesses projetos. Os tra-

balhos de design seriam mais um modo de marcar uma identidade cul-

tural. Infelizmente, muitas vezes, no Brasil, a identidade cultural foi
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Até 1968 esse modelo seria objeto de freqüentes reavaliações. Apesar

da Esdi se estruturar nos rígidos moldes do funcionalismo alemão, pos-

suía uma pedagogia bastante livre. Assim como a Escola de Ulm. Era

inovadora, revolucionária, porque não seguia um currículo rígido como

as instituições de ensino da época. Mas a inserção concreta da escola na

sociedade levou progressivamente ao crescimento de um certo mal estar

advindo da consciência do distanciamento entre discurso e realidade.

■ Fase de  Afirmação (1968 a 1988)

Desde 1964, com o golpe militar, a Esdi começou a ter problemas. O

re d i recionamento da economia causou a revisão crítica das idéias origi-

nais, marcada por participação radical dos alunos. Com a ameaça de

fechamento da escola, depois do Ato Institucinal no 5, a Esdi interro m p e u

suas aulas e iniciou um trabalho de rediscussão de suas direções, re a g i n-

do ao utópico através de uma busca de pro f i s s i o n a l i z a ç ã o .

Cabe aqui ressaltar outro lugar comum: o fracasso do modelo de

Ulm. Ao contrário do que muitos pensam, não é verdade que o modelo

da Hfg-Ulm não serviu aos propósitos da Escola e, por isso, teve que ser

modificado. Se toda guerra não subverte a estrutura vigente, ao con-

trário, reafirma-a, a guerra que a Esdi travou contra si mesma não foi

diferente: os postulados construtivistas saíram reforçados.

É claro que algumas modificações tiveram que ser feitas. A a d o ç ã o

de um currículo mínimo conforme instituições arcaicas de ensino foi

uma delas. Pois, para sobre v i v e r, era necessário adaptar-se ao sistema e,

para isso, adotar alguns conservadorismos era inevitável. Ao contrário

da Escola de Ulm, que decidiu pela auto-extinção exatamente porq u e

recusava-se a adaptar-se à sociedade alemã da época, a Esdi optou pela

s o b revivência. Para isso, ao contrário de Ulm, também optou por

restringir seu ensino ao desenho de produtos e à programação visual.
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rentes de pensamento, o racionalismo e um design nacional, tendo como

base política e histórica o positivismo.

■ Fase de Consolidação (1988 até hoje)

O início da fase de consolidação é marcada por uma nova avaliação

curricular. Neste trabalho o currículo foi considerado super-dimensio-

nado e disperso, o que reservava pouco tempo para a reflexão e para a

pesquisa. Além disso, surgiram discussões sobre o desencanto da

sociedade de consumo com a máquina e a humanização do ensino de

design. Essa discussão teórica encontrou sua contrapartida no cresci-

mento do mercado e no surgimento de novas escolas de desenho indus-

trial por todo o país.

Em 1993, a Escola Superior de Desenho Industrial completou 30

anos. Conseguiu, assim durar mais tempo do que a Bauhaus (que durou

14 anos) e a Hfg-Ulm (que durou 15) juntas. Para as comemorações, foi

feita uma exposição com trabalhos de ex-alunos e mais e mais dis-

cussões. Para Pedro Luiz Pereira de Souza, “a Esdi estava madura para

aceitar, com tranqüilidade, que a qualidade de seu ensino dependia

mais de sua capacidade de assimilação de críticas do que de uma sobre-

vivência formal”.20

Segundo Zuenir Ventura, “a Esdi foi para o desenho industrial o que

a bossa nova foi para a música, o Arena para o teatro, o Cinema Novo

para o cinema e Brasília para a arquitetura.”21

Dela saíram muitos designers e praticamente todas as escolas de

design existentes hoje são formadas por ex-alunos da Esdi. Desta
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confundida com identidade nacional. O que não é verdade. Na Europa,

talvez seja lícito falar de identidade nacional e identidade cultural como

sinônimos. Mas no Brasil, ao contrário da Europa, a identidade nacional

se formou primeiro do que a cultural. Isso sem mencionar o tamanho de

nosso país (correspondendo, praticamente, a toda Europa). O que se

chama de cultura nacional é a soma (não a mistura) de várias culturas

regionais com identidades fortemente marcadas. Como, assim, criar

uma identidade visual da cultura nacional? Desta forma, não se pode

falar em uma cultura nacional, em uma identidade nacional. Por isso,

Aloísio sempre teve muita dificuldade em sustentar sua corrente, que

desapareceu com sua morte, em 1982.

A correte tecnicista, que sempre foi mais forte, ganhou peso após a

morte de Aloísio e é a que existe até hoje.

A década de 70 marca também o início de uma real assimilação, por

diversos setores do mercado de trabalho, de profissionais formados pela

Esdi. Além disso, com o advento do “milagre econômico”, houve inves-

timento no design por parte do governo. Se na época da fundação da

Esdi o design entra no discurso do Estado por um viés cultural razoavel-

mente consistente, no discurso das autoridades econômicas do “mila-

gre” surge como um objeto estranho que se invoca tendo em vista a

necessidade de caracterização do produto brasileiro exportável. Era

necessário manter a imagem nacional. Por isso o governo investiu pesa-

do em projetos como as novas cédulas do Cruzeiro Novo em 1972, o selo

brasileiro em 1971, a identidade visual da Petrobrás e o projeto do cen-

tenário do Rio de Janeiro, todos desenvolvidos por Aloísio Magalhães.

Em 1977, com quinze anos, a Esdi evoluiu em relação ao modelo

original: era menos exclusivista em seus princípios estritos de raciona-

lismo e também menos conservadora em suas teses nacionalistas.

Surgiram indícios de que acordos poderiam surgir entre as duas cor-

68

o construtivismo no brasil esdi



Por que a revista de Domingo como exemplo de projeto funcionalista?

Talvez esta seja uma pergunta pertinente agora, quando toda a base

teórica já foi apresentada e restou analisar um veículo de grande circu-

lação que se moldasse como projeto funcionalista. É importante dizer

aqui que não será traçada a história dos projetos gráficos da revista, nem

mesmo um perfil desde 1976, ano em que começou a circular, até hoje. A

análise será basicamente a do projeto gráfico da designer Bitiz Afflalo,

formada pela Esdi, que foi implantado em 1987 e durou até 1989. Será

que o projeto reflete sua formação funcionalista? Quais foram os princí-

pios básicos para a confecção do projeto? E, como não poderia deixar de

ser, seu desdobramento posterior, o atual projeto, também será men-

cionado. Este continuou sendo funcionalista? O que mudou do projeto

de Bitiz? Por que mudou? Será que sua forma não atendia mais às

demandas do mercado? Tornara-se ultrapassado?

Bitiz foi convidada para criar um novo projeto gráfico para a revista

de Domingo em 1986, época em que nem se pensava no uso do computa-

dor para a produção de uma revista — pelo menos dentro do Jornal do

Brasil. O primeiro Macintosh que possibilitava a diagramação através de

softwares foi lançado nos Estados Unidos em 1984. De qualquer forma,

ainda era muito limitado e, por isso, pouco utilizado. Sem contar que
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ESTUDO DE CASO

a revista de domingo 
— exemplo de projeto funcionalista

forma, a solução funcionalista para trabalhos gráficos ou industriais se

a l a s t rou, o que possibilitou a criação de projetos como o da revista de

D o m i n g o em 1986.
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Para criar o novo projeto, Bitiz fez um estudo de diferentes revistas:

como se comportavam sumários, aberturas de matérias, capas, seções

fixas, seções de notas... Juntou em um fichário partes correspondentes

de diversas seções para melhor fazer a comparação. A conclusão a que

chegou foi que a maioria das revistas (da época) não se diferenciava

muito no que dizia respeito aos selos, à disposição dos títulos, dos textos

e dos logotipos. Um padrão básico era seguido. Nessa época, como foi

dito, o computador ainda não era usado como ferramenta para a cons-

trução de revistas. Os padrões de desconstrução e fragmentação carac-

terísticos do design contemporâneo ainda não eram utilizados. O fun-

cionalismo ainda era o úncio caminho possível. O que não quer dizer em

absoluto que não possa haver tendências estilísticas diversas dentro do

próprio funcionalismo. Tendências criativas que apresentem o mesmo

de diferentes formas. Desta forma, tal estudo possibilitou o desenvolvi-

mento de quatro propostas diferentes para o novo modelo da revista.

Todas altamente funcionalistas. “Até lembra um pouco Mondrian”, con-

tou, numa alusão aos fios utilizados na capa.
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33, 34 e 35. Boneca do 
projeto gráfico de Bitiz
Aflalo para a revista de
Domingo (proposta 1)

tais mudanças sempre demoram um tempo para serem absorvidas,

principalmente dentro de outros países.

O projeto original, em vigor há dez anos, já era considerado ultrapas-

sado pelos seus editores. À época da mudança, a revista possuía um

logotipo que ocupava toda a parte superior da página com o fio balanço

característico do JB e, logo embaixo, o nome Jornal do Brasil. Apesar deste

ser o terc e i ro logotipo da história da revista, não houvera, até então, uma

mudança no projeto gráfico como um todo; apenas modificações iso-

ladas. Neste projeto anterior, a chamada de capa apresentava-se com com

tipografia sem serifa e, na maioria das vezes, a foto de capa era emoldu-

rada (figura 29). O sumário possuía um selo com o título contido dentro

de uma faixa azul que, aliás, era característica de toda abertura de seção

(figura 30). “Nomes” é um bom exemplo (figura 31). A revista P ro g r a m a,

que fora criada há pouco tempo e, nessa época, era apenas um encarte da

revista de D o m i n g o, ainda vinha com o sumário na primeira página, não

caracterizando, portanto, uma outra revista (figura 32).
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29 Capa da revista
de Domingo.
— projeto original.

30 Sumário da revista
de Domingo.
— projeto original.

31 Secão “Nomes” da
revista de Domingo.
— projeto original.

32 Seção “Programa”
de Domingo.
— projeto original.



aparecia em Times New Roman (figura 36). A reportagem de capa pos-

suía uma tarja vertical em todas as páginas, cuja cor variava de acordo

com a tonalidade das fotografias da matéria, como continuação da capa

(figuras 37e 38). A capa da revista Programa, que ainda se achava dentro

da revista de Domingo, seguia o mesmo critério das aberturas de reporta-

gens, com dois fios verticais paralelos (figura 39).

Numa tentativa oposta, a terceira proposta apelava para a horizonta-

lidade (figura 40). As duas barras horizontais reforçavam a moldura na

foto e o modelo horizontal. O logotipo e a chamada de capa obedeciam

ao mesmo padrão, sendo que desta vez a chamada estava em negrito. Em

toda matéria de capa, que seguia o modelo da capa revista, podia-se

p e rceber o traço colorido centralizado na parte superior da folha. Ta l

traço dava unidade à matéria e reforçava o caráter funcional da re v i s t a

(figuras 41 e 42). Como no projeto anterior, a capa da revista P ro g r a m a

seguia o mesmo padrão das reportagens internas da revista (figura 43).
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40, 41, 42 e 43.
Boneca do projeto
gráfico de Bitiz
Aflalo para a
revista de Domingo 
(proposta 3)

A primeira proposta apresentava na capa a foto emoldurada por um

fio que variava a cor de acordo com a tonalidade da foto. Tal cor seria

igual a da chamada de capa (que utilizava tipografia Times New Roman

itálico) e a do logotipo. Este, por sinal, era igual em todas as propostas:

uma releitura do logo anterior, com tamanho menor (figura 33). A cor-

respondência das cores do logotipo e da chamada de capa também era

uma característica que se repetia em todos os projetos. A matéria de capa

possuía selo com um traço em baixo do nome da seção, seguindo o mo-

delo da capa. Sua continuação se fazia através de fios horizontais, para

dar seguimento à reportagem. (figuras 34 e 35). Todo o texto da revista,

inclusive os títulos, seriam escritos em letra Times New Roman — carac-

terística que se repetia em todos os projetos.

Já a segunda proposta era um modelo vertical. A foto de capa era

emoldurada por dois traços verticais. O logotipo vinha centralizado, na

parte superior da revista e acompanhava a cor da chamada de capa, que

74

o construtivismo no brasil domingo

36, 37, 38 e
39. Boneca
do projeto
gráfico de
Bitiz Aflalo
para a
revista de
Domingo 
(proposta 2)



Nada poderia estar mais longe da verdade. O funcionalismo também

consegue, em soluções criativas, fazer o olhar dançar, mas de um modo

organizado, que não prejudique a leitura e a função de comunicação do

meio. Pois, como o próprio nome sugere, o projeto deve atender a uma

determinada função, que tem prioridade sobre a forma. No caso do

design gráfico, esta função é a legibilidade e a transmissão de infor-

mações de maneira clara e precisa.

A chamada de capa, assim como o logotipo e as cores dos fios deste

projeto, também variava de local. Normalmente acompanhava a posição

do logotipo (alinhada à esquerda, à direita ou centralizadas). Mas tam-

bém, dependendo da foto, poderiam aparecer no meio da página (figura

48). Desta forma, era possível jogar com a composição da fotografia, que

é uma das características do básicas funcionalismo. Os russos já faziam

isso. A variação das posições do logotipo, das chamadas e as diferentes

cores foram usadas justamente para conferir maior leveza ao projeto. Os

fios passam a ser um detalhe da foto e não uma simples moldura.

As matérias de capa possuíam como selo um traço fino que acom-

panhava toda a matéria. Tal traço poderia ser horizontal ou vertical

(figuras 49, 50 e 51). A sutileza do projeto, no entanto, está no pontinho

que se desprende do fio para indicar o término da matéria. As outras

reportagens da revista sempre seguiam o mesmo padrão, cada uma

com uma cor diferente. Algumas seções, como “usos e costume” e

“Apicius” tinham um selo diferente, constituído de dois fios que se

c ruzam formando uma cruz (figura 52).

A seção de moda, que geralmente é mais descontraída, tinha fotos

grandes e recortadas. O texto não era justificado, por isso dava a sen-

sação de maior liberdade. E os títulos apareciam com letra sem serifa,

afirmando mais uma característica tipográfica privilegiada pelo

Construtivismo (figura 53). Já a página que continha o sumário, o expe-
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Finalmente, a última proposta foi a vencedora para os editores e a

melhor, na opinião de Bitiz. Os fios permaneciam, mas emolduravam a

foto de uma maneira original, que dava leveza à capa. O que chama a

atenção nesta proposta, no entanto, é que a foto de capa ultrapassa a

moldura e se prolonga para fora da página. Não há restrições. A moldu-

ra não limita mais, apenas adorna. O logo seguia os mesmos padrões

tonais da chamada de capa, sendo que, neste caso, possuía mobilidade.

Podia vir no meio, com o nome do jornal no pé da página (figura 44). Ou

à esquerda, com o nome do jornal à direita, na vertical (figura 45). Podia

aparecer à direita, na vertical, com Jornal do Brasil escrito à direita, na

vertical também (figura 46). Poderia também se apresentar à direita na

horizontal (figura 47).

Tal disposição inseria movimento na página, não atando tanto a pro-

posta com amarras estáticas. Muitas vezes, quando se fala em funciona-

lismo, vem à mente a imagem de layouts parados e sem mobilidade.
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44, 45, 46, 47 e 48. Boneca
do projeto gráfico de Bitiz
Aflalo para a revista de
Domingo (proposta 4)



Foi com esse projeto que a revista Programa começou a ter “cara de

revista”, apesar de continuar sendo parte da Domingo. A capa da

Programa não era apenas mais uma reportagem dentro da revista. Ela

passou a seguir os mesmos padrões da capa da Domingo. Contudo,

tinha-se a impressão de que um foco se fechava sobre o logotipo

Domingo-Programa. Um foco funcional (figura 55).

Este projeto foi implantado com sucesso em 1987 e durou até 1989.

Durante esses dois anos, muitas vezes foi se descaracterizando devido a

pequenas modificações feitas pelos editores da revista. Como foi demons-

trado, o projeto era muito coeso e cada parte tinha estreita relação de

o rdem e harmonia com todas as outras. Uma pequena mudança compro-

meteria a organicidade da revista. Assim como foi dito no capítulo sobre

De Stijl, onde uma pequena modificação em um quadro também siginifi-

caria enorme alteração no sentido do mesmo (p. 21). Aretirada de um fio

aqui, a mudança de um subtítulo ali fizeram com que o projeto fosse, aos

poucos perdendo a identidade.

Esse foi um dos motivos que levantou a necessidade de se fazer um

novo projeto gráfico para a revista. Mas não foi o único. Além disso,

havia a necessidade de se colocar fotos maiores e sangradas. Para

Fernando Pena, atual diretor de arte da revista, que criou o novo projeto

junto com Fábio Dupin, a presença constante de fios prejudicava o

aumento das fotos. “A revista ficava presa dentro de uma grade”, cons-

tata. E, mesmo que os fios não impedissem o sangramento das fotos, o

que era realidade na abertura de muitas matérias, é inegável que cria-

vam uma certa limitação visual. “Eles evidenciavam uma moldura vir-

tual que dizia ao nosso cérebro que a foto terminava ali”, observa

Fernando Pena. Uma foto sangrada, assim como um quadro de

Mondrian, ou de Theo van Doesburg, não possui molduras e isso dá a

impressão de que a pintura (ou a foto) continua indefinidamente. Por

isso, os fios foram abolidos. A tentativa de explorar melhor as fotos e de
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diente e o editorial (figura 54), como não poderia deixar de ser, tinha o

traço colorido e era dividida basicamente em duas partes verticais: o

editorial de um lado e o sumário e expediente do outro. Na parte de

baixo aparecia um quadrinho do Veríssimo. É interessante notar que, se

traçarmos linhas entre as divisões das seções, é quase possível ver um

quadro do estilo De Stijl (figura 55), mostrando assim a importância

deste movimento na concepção gráfica da página moderna. De Stijl

criou uma menira própria de visualização da página, de massas, vo-

lumes e de utilização de cores.
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49, 50, 51, 52, 54 e 56.
Boneca do projeto 
gráfico de Bitiz Aflalo
para a revista de
Domingo (proposta 4)

55.



nal, coisa que era mais sutil no projeto de Bitiz. Sua cor também conti-

nua a variar de acordo com a foto, mas a posição não (figura 58). Para

Fábio Dupin, “como a revista é encartada no jornal, não é necessário um

logo de impacto visual tão forte, o que facilita na hora de se explorar

uma foto”.23

Os selos das matérias tornaram-se retângulos com o nome da seção

dentro. Foi uma tentativa de evolução em cima do pingo do “i” do

logotipo. E sua cor também continua a variar de acordo com a tonali-

dade da matéria (figura 59). A colunagem continuou a mesma, duas
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58. Revista de
Domingo. Ano 21
— no 1.073 —
24.11.96. Capa -
projeto atual.

59. Revista de
Domingo. Ano 21

— no 1.073 —
24.11.96. p.:38 -

projeto atual.

60. Boneca do projeto de Bitiz
Aflalo para a revista de
Domingo (proposta 4)

61. Revista
de Domingo

- ano 21 - no

1.068 -
20.10.96. p.:
12 - projeto

atual.

23 Revista de Domingo - ano 20 no 1.000 - 2 de julho de 1995. p. 60.

trabalhar com menos elementos gráficos foi decisiva na opinião de Fábio

Dupin22. “Quanto mais simples, melhor”, afirma.

Outra mudança importante foi finalmente a independência da re v i s t a

P ro g r a m a. Ela passou a ser uma revista separada porque os editores perc e-

beram que a revista crescera muito nos últimos anos e tinha forças para se

sustentar sozinha. Além disso, a necessidade de se lançar na sexta-feira a

p rogramação para o final de semana foi outro motivo. Não tinha o menor

sentido divulgar o programa do fim de semana no domingo.

O logotipo também mudou. Primeiramente, em 1990, voltou a ser

quase que manuscrito, numa semelhança com o logo do primeiro proje-

to (figura 57). Três anos depois, em 1993, tornou-se mais quadrado, uti-

lizando tipogragia sem serifa, o que causa mais impacto. Neste ponto de

vista, é mais construtivista que os dois anteriores, que apresentavam-se

com letra serifada. O sombreamento nas letras e o pingo estilizado em

cima do “i”, foram outras novidades. A faixa existente em cima do logo

foi uma tentativa de se colocar um pouco mais à mostra o nome do jor-
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22 Revista de Domingo - ano 20 no 1.000 - 2 de julho de 1995. p. 52.

57. Evolução dos logos: 76 - 87 - 89 - 90 - 
“edição comemorativa” - 93. 
Revista de Domingo. Ano 20 — no 1.000 
— 2.07.95. 1995. p. 60.



dividido geometricamente criando uma ordenação linear das infor-

mações a serem transmitidas. Além disso, o espaço gráfico é bem

definido, respeitando um espaço para a massa de texto e outro para as

fotografias, que jamais se misturam. 

Os motivos para tal construção são simples. É uma revista que acom-

panha um jornal — no caso, o Jornal do Brasil, — e dirige-se a um públi-

co variado. Nem tão variado assim, porque já é conhecido das pesquisas

que o leitorado do JB encontra-se na pequena parcela da população que

fica nas classes A e B+. Desta forma, seria possível pensar que tal tipo de

revista deveria necessariamente ter uma programação visual mais clás-

sica, sem muita ousadia. As inovações e desconstruções ficariam a cargo

das revistas dirigidas para públicos alvo específicos, como a Bizz (figura

62) (que se dirige a um público jovem que gosta de rock), a Placar (figu-

ra 63) (público jovem que gosta de futebol) ou mesmo a Wired (figura 64)

(revista para infomaníacos).

Mas, muito mais do que isso, existe um motivo que prende a revista
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62. Revista Bizz.
Edição 131, ano 12,
no 6, junho de 1996.

63. Revista Placar no 118 -
agosto de 1996 -p.: 33 - 
página de notas. Em julho
de 94, a Placar mudou 
radicalmente seu projeto
gráfico tornando-o 
totalmente desconstruído 
e fragmentado.

64. Revista Wired - setembro
de 1996 -p.: 153. A Wired

possui um sistema especial
de impressão a cores 

para criar determiadas 
tonalidades.

para reportagens e três para o resto da revista, podendo variar de acor-

do com a necessidade. Com a seção nomes também se passou uma

mudança importante. Anteriormente, o nome da pessoa citada era a

primeira coisa que aparecia na nota, em destaque (figura 60). Hoje o

nome continua tendo destaque, mas aparece no meio da nota. Agora,

existe um título (figura 61).

A tipografia dos textos e dos títulos, no entanto, continuou a ser

Times New Roman, com a diferença que os títulos passaram a ser con-

densados. Desta forma, seria possível utilizar um corpo maior sem

aumentar o número de toques necessários para a confecção do mesmo.

A única mudança textual foi a utilização de Helvética para os subtítulos,

onde antes lia-se em Times. Foi um modo de criar um balanço entre o

título e o subtítulo: letra serifada e letra sem serifa. As mudanças, como

pode ser percebido, são paulatinas. “Modernizar não é trocar totalmente

um projeto por outro, mas aperfeiçoá-lo, mantendo as características

básicas”, ressalva Dupin.24

É preciso lembrar aqui que este projeto também foi desenvolvido em

uma época em que ainda não se usava o computador como ferramenta

de trabalho no jornal. Por isso, havia poucas opções de tipografias. Ti m e s

New Roman, por ser mais legível e mais comum, sempre foi a utilizado.

O Jornal do Brasil só começou a utilizar a informática para a produção da

revista em 1996.

Uma rápida olhada por todo o percurso da revista de Domingo, desde

a primeira edição até hoje, evidencia que a essência de seu projeto sem-

pre foi funcionalista. As colunas sempre respeitaram uma padronização,

os títulos sempre foram lineares, as fotos quadradas e retangulares (no

máximo, recortadas) e a utilização de fios foi uma constante. O espaço é
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24 Revista de Domingo - ano 20 no 1.000 - 2 de julho de 1995. p. 66.



Placar, com o futebol. Já a Wired trata de computadores, de informática.

Quando se pensa em novas tecnologias ligadas à informática, o que vem

à mente? O veloz mundo contemporâneo, profusão de imagens que pas-

sam diante de nosso olhar, fragmentação, desconstrução.

Ainda existe outro motivo para o projeto funcionalista da revista de

Domingo. Mas esse diz respeito apenas a essa revista especificamente.

Não faz nem um ano que os recursos da informática são usados para a

confecção da mesma. Até bem pouco tempo, ela era toda feita nos

moldes antigos: papel de diagrama, contagem de toques, colagem... E,

como é a informatização que permite a elaboração de projetos mais

ousados, era praticamente impossível muitas variações no projeto da

revista. Não havia meios técnicos para tal empreendimento.

Isso não significa, porém, que os novos projetos contemporâneos

surgiram devido ao computador. A mudança é muito mais complexa,

pois aborda toda uma modificação no pensamento da sociedade con-

temporânea, que foi responsável pela criação de máquinas como o com-

putador. A informática também é reflexo, assim como o design contem-

porâneo. O que ão impede de se dizer que o computador facilita e, de

uma certa maneira, possibilita a criação de projetos desconstruídos e

fragmentados.

Tal fato não quer dizer que um projeto seja melhor do que o outro .

Muito pelo contrário. Na opinião de alguns designers, como Bitiz, é muito

mais agradável para o leitor buscar as notícias onde ele sabe que vai achar.

Por isso o projeto da revista de D o m i n g o não é “careta”, é normatizado. E,

segundo ela, nem por isso o JB deixou de inovar. O que é verdade, pois foi

o primeiro jornal carioca a fazer um projeto gráfico totalmente inovador

nos anos cinqüenta com Amílcar de Castro. A c redito que ainda hoje seja

um dos jornais mais bem estruturados do Brasil. Um dos primeiros tam-

bém a buscar uma solução construtiva e, ao mesmo tempo, brasileira.
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dentro de um padrão funcionalista. É a periodicidade. Qualquer revista

semanal (vide Veja e Isto é ) (figuras 65 e 66), além de muitas revistas

internacionais do mesmo estilo) têm uma diagramação menos ousada. É

praticamente impossível, do ponto de vista técnico, produzir semanal-

mente uma revista nos padrões de descontrução e fragmentação das

mensais dos exemplos anteriores (Bizz, Placar e Wired). A elaboração

requer tempo e uma revista que vai às bancas toda semana precisa ser

funcional, racional, de rápida construção. O conceito de funcionalidade,

tão enfatizado durante as primeiras décadas do século XX, aplica-se

aqui ao pé da letra: um projeto funcional é mais ágil, mais fácil de ser

feito e atinge também o consumidor mais rapidamente. Além disso, é

inegável que é mais fácil ler um projeto funcional do que outro descon-

struído.

Tais publicações procuram se adaptar ao modo de ser do leitor e

identificar seu design com a informação a ser transmitida. A música, no

caso da Bizz, está sempre em movimento, assim como seus leitores, que

constituem um público jovem e dinâmico. Tal movimento e velocidade

deve necessariamente aparecer na paginação. O mesmo pode ser dito da
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65. Revista Veja.
Edição 1.460, ano
29. no 36. 4.09.96. 
Capa e pág.: 22.

66. Revista Isto
é. no 1.351,

23.08.95. Capa.



frutos do que semeou. É como se fosse aquela visão do conquistador:

nós transmitimos o conhecimento; agora vamos ver o resultado do que

nós fizemos.”

O IFG-Ulm ainda pretende descobrir se o design continua sendo

uma via de mão única ou se é uma via de duas mãos. A experiência diz

que este segundo caso se torna cada vez mais freqüente, como observa o

designer Pedro Luiz Pereira de Souza. Tomando como base o desenho

industrial, a própria Alemanha costumava exportar certo modelo de

cadeiras para o Brasil que possuía um sistema automático para mudar a

posição do encosto. Como o custo da automação era alto demais, o

Brasil resolveu fabricar as mesmas cadeiras, mas com sistema manual.

Os alemães viram e gostaram, porque o produto saía por menos da

metade do preço. Resultado: importaram a criação brasileira. “É claro

que virou um produto de segunda categoria na Alemanha”, salienta

Pedro. Mas é um ótimo exemplo do intercâmbio moderno.

O próprio IFG-Ulm lançou em 1988 um programa de estudo e

pesquisa internacional, denominado Identidade Cultural e Desenho. Na

apresentação do programa se lê: “Produtos das nações industrializadas

invadem amplas partes do mundo. A cultura produtiva dos países alta-

mente industrializados se difunde mediante o processo da cópia. Isso se

converte em norma obrigatória”.

Os responsáveis pelo programa afiançam que a noção de cópia não

pode mais ser caracterizada como um elemento típico das culturas peri-

féricas. Copia-se também dentro da Europa, a tal ponto que o resultado,

ainda segundo o texto do IFG-Ulm, conduziu “a uma monotonia confor-

mativa e à globalização, que se acham confrontadas com a busca de

novas formas expressivas”. Segundo ainda os organizadores do IFG, em

países em desenvolvimento como Brasil, México e Índia, ainda é possí-

vel encontrar caminhos originais e esse é um de seus objetivos.
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Historicamente, o design tem assumido compromissos sociais. A

Bauhaus não se limitou a refletir os altos e baixos da realidade alemã de

seu tempo; tentou também modificá-la. À tentativa de eternizar o caos,

respondeu reivindicando a ordem racional com Walter Gropius e, quan-

do mais tarde se tentou impor uma ordem vacilante e duvidosa, baseada

numa vazia racionalização industrial, procurou dar-lhe conteúdo social

com Hannes Meyer. Anos depois, a Escola de Ulm negou-se a subsistir

sob uma ordem plutocrática na economia e na sociedade alemãs.

Mesmo com a extinção da Bauhaus e de Ulm, a Europa, principal-

mente a Alemanha, teve papel crucial no desenvolvimento e criação do

design e, posteriormente, na sua divulgação pelo mundo. Por isso, há

alguns anos atrás, foi criado na Alemanha o IFG-Ulm, Internationale

Forum für Gestaltung, que pretende ser um continuador da Escola de

Ulm. Sua maior preocupação é analisar as relações culturais entre

Primeiro e Terceiro Mundo, o desenvolvimento da funcionalidade nas

diversas partes do mundo que a Alemanha influenciou. Os principais

países, nesse caso, são Brasil e Índia, sendo que este último tomou os

conceitos alemães muito mais ao “pé da letra” do que aqui. Como, há

quarenta anos atrás, a República alemã espalhou seus conceitos de cons-

trução e racionalidade pelo mundo, pretende hoje analisar e colher os
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corpos das modelos, os novos tipos de carros e os computadores recém-

importados. Tudo é denso e fragmentário. Como nos vídeos, a cidade se

faz de imagens saqueadas de todas as partes, em qualquer ordem. Para

ser um bom leitor da vida urbana, há que se dobrar ao ritmo e gozar as

visões efêmeras.”25

Conforme foi possível constatar, os princípios do projeto gráfico

moderno foram preconizados pelas regras ditadas a partir do paradig-

ma funcionalista da Bauhaus. O controle de elaboração da informação e

sua recepção era baseado no princípio da eficiência (legibilidade), da

clareza (construção) e da economia (relação custo/benefício). Ao fim da

evolução iniciada a partir dos preceitos funcionalistas da Bauhaus e De

Stijl, que culminou com a austeridade do Estilo Internacional e da Escola

de Ulm, o design gráfico editorial rompe atualmente com esses cânones

que o originaram. Foi por volta dos anos 70 que os paradigmas fun-

cionalistas do design gráfico passaram a ser questionados, mas apenas

nos anos 90 que essa contestação ganhou força e expressão.

Assim como na década de 20 o mundo tinha mudado de forma aluci-

nante, com as conseqüências da Revolução Industrial que, como foi

visto, possibilitou a criação do design gráfico funcional, na década de 90

ocorre o mesmo. A Revolução, agora eletrônica, trouxe como conseqüên-

cias uma mudança de pensamento em nossa sociedade.

Revistas como a P l a c a r (figura 63) e a americana Wi re d (figura 64)

refletem este tipo de pensamento. Designers como o inglês Neville Bro d y

(figura 67) e o americano David Carson (figura 68) são a encarnação da

fragmentação atual. O advento do computador criou, ao mesmo tempo,

uma unificação global da linguagem de design e possibilitou a troca de

informações entre designers de várias partes do mundo.
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25 CANCLINI, N. G., 1995.

No Brasil, a história da Esdi deve ser encarada como parte essencial

da história do design em nosso país. E também como uma tentativa de

encontrar um caminho original, um design próprio do Brasil. Se esse

caminho foi atingido, é uma incógnita. Para muitos designers, não é pos-

sível definir as características de um design brasileiro. A história mostra

que nosso design surgiu nas mais rígidas bases do racionalismo alemão,

desenvolveu-se tentando criar uma base de cultura nacional e consoli-

dar o lado construtivista. A base nacional muitas vezes se perdeu. Talvez

possa ser encontrada em trabalhos regionais, artesanais, mas que não

podem ser considerados como design.

É certo também que às vezes essa preocupação como que é nacional

ou não é muito forte na cabeça do brasileiro. Hoje os tempos são outros.

A indústria não acompanha mais o design. Está muito a frente dele. As

modificações na indústria são muito mais rápidas e, atualmente, a ideo-

logia racionalista é questionada porque a indústria não tem mais essa

tradição de ordem, como ocorria no início. Hoje, o que impera é a frag-

mentação, a desconstrução. Mas o desenho de produtos ainda se encon-

tra fortemente racionalista e funcional.

No que diz respeito ao design gráfico, o caso se diferencia um pouco.

Mas só um pouco. O design gráfico acompanha mais rapidamente as

modificações atuais. A fragmentação e a desconstrução presentes no

design hoje em dia são também conseqüências do desenvolvimento da

indústria. Perdeu-se o velho sentido de unidade. Nossa visualidade

reflete isso. De acordo com Nestor Garcia Canclini,

vivemos em uma cidade fragmentada. A cidade é como um videoclipe:

montagem efervescente de imagens descontínuas. Como nos video-

clipes, andar pela cidade é misturar músicas e relatos diversos na intimi-

dade do carro com os ruídos externos. Seguir a alternância de igrejas do

século XVII com edifícios do XIX e de todas as décadas do XX, inter-

rompida por gigantescas placas de publicidade onde se aglomeram os
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tos como o folder do Centro Esdi, de Arísio Rabin (figura 69) e o projeto

gráfico para a revista de Domingo de Bitiz Afflalo (como foi visto no capí-

tulo 4) não negam a origem racionalista. Apesar disso, muitas outras

correntes surgiram durantes esses anos, e, embora a predominante seja a

funcionalista, seria um erro omitir a existência de outros modos de

entender o design.

Hoje, o funcionalismo deixa de ser a única possibilidade no design

gráfico para tornar-se um dos caminhos possíveis, lado a lado com o

design contemporâneo, que tem como características básicas a descon-

strução, a fragmentaçnao, a velocidade, a não-linearidade e o tratamen-

to da palavra como imagem — a multiplicidade de elementos fragmen-

tários que se aglutinam formando um todo descontínuo.

É claro que o computador trouxe a possibilidade da fragmentação,

da desconstrução. É claro que nossa vida em si encontra-se cada vez

mais fragmentada. Mas nossa vida também continua basicamente fun-

cionalista. Os projetos funcionais contemporâneos contradizem a

suposição, muito comum, de que a criação de logos e marcas limitados a

uma proporção geométrica faz parte de um passado em que não se tinha

tecnologia suficiente para produzi-los com precisão. O computador é

funcionalista; ele já possui todas as propostas funcionais armazenadas.

Trabalha por rígidos padrões de funcionalidade. Nossas casas ainda são

funcionais. O que leva o homem a contruir casas e móveis quadrados,

com ângulos retos, em vez de moradias com paredes curvas e ângulos

obtusos? Surge daí a discussão se o funcionalismo está no âmago do ser

humano ou é apenas uma forma que o homem moderno encontrou para

se adaptar melhor à sociedade industrial.

E, apesar de a tendência da diagramação hoje ser fragmentária, é

inegável que um texto corrido, regular, proporciona maior conforto

visual do que um outro desconstruído (figuras 70 e 71). É possível até
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Muito se tem dito que a globalização através da internet, dos acor-

dos econômicos, faz com que as fronteiras nacionais desapareçam. Essa

consciência da internacionalização da economia empurra cada vez mais

o design feito no Brasil para uma atualização internacionalizante de

p a r â m e t ros e repertórios. Mas isso não significa que as diferenças pre-

sentes em cada cultura devam ser relevadas. É significativo que o

Internationale Forum für Gestaltung, tenha promovido em 1989, às portas

da unificação co-mercial européia, um concurso sobre identidade cul-

tural e design.

Hoje, o design gráfico no Brasil está distanciado da época de sua con-

solidação enquanto atividade profissional, apesar de manter um discur-

so profissional muito ligado ao passado. A maioria dos designers da

Esdi, por exemplo, não nega sua influência construtivista. Alguns proje-
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É impossível dizer se tal processo — o da desconstrução — é irrever-

sível. Talvez se essa febre de novas tecnologias passasse... Mas não existe

SE em história. Não cabe aqui também fazer divagações sobre o futuro.

No início, o objetivo deste livro era traçar um paralelo entre história

do design funcional na Europa através de suas principais manifestações

(Suprematismo, Construtivismo Russo, De Stijl, Bauhaus e Escola de

Ulm) e o design brasileiro através de sua principal escola, a Esdi. Logo

no começo, o caminho escolhido mostrou ser o correto: a Esdi se formara

nos mais rígidos padrões das escolas funcionalistas alemãs. Estaria aí

feita a ponte entre a Europa e Brasil. Mas o design brasileiro não era só

isso. Não era só Europa.

A segunda questão proposta: se havia o design brasileiro, não é tão

fácil de ser respondida. Nem mesmo designers com anos de profissão

conseguiram responder tal pergunta. Talvez porque nunca tenham tido

essa preocupação. Talvez porque já houve uma exasperante tentativa de

se definir um design brasileiro através de nossa cultura, com Aloísio

Magalhães, e tal tentativa nunca foi concretizada.

Mas não é a história da globalização que fará nossos designers esque-

cerem tal questão. Através da Internet, é possível, em poucos minutos, ir

até a Inglaterra, ou aos Estados Unidos e visitar sites de designers

famosos. É lógico que eles nos influenciam. Assim como as idéias

alemães influenciaram o início do design. Mas então existe um design

produzido na Inglaterra, nos Estados Unidos. E o nosso design? Quem

são nossos designers? Muito se fala do trabalho feito no exterior e pouco

valor se dá ao feito no Brasil. Tal constatação não é novidade. E, embora

a defesa do nacional seja considerada por muitos algo ultrapassado, nos

países estrangeiros não é. É só atentar para os exemplos do IFG-Ulm e

dos próprios Estados Unidos, que tanto valorizam o que é seu. Os paí-

ses do Primeiro Mundo estão preocupados com a identidade. Por que
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mesmo questionar se realmente o texto desconstruído adequa-se melhor

a nossa vida corrida. Se o importante é a comunicação rápida, a dificul-

dade na leitura não atrapalharia este processo? Mas tais observações já

fariam parte de outra discussão, onde as novas tendências da diagra-

mação e a nova sociedade industrial iriam imperar.

Alguns designers, como Pedro de Souza e Luiz Alberto Lorena, pro-

fessor do curso de design gráfico do Parque Lage, acreditam que o pro-

cesso atual é irreversível. Para este último, o design X, como denomina

esta nova tendência criada por David Carson e Neville Brody, é no

começo um pouco exagerado em sua fragmentação para chamar a

atenção das pessoas. Com o tempo, será filtrado e adequado aos padrões

da atualidade. E, como o computador já possui os elementos funcionais,

resta utilizá-lo não apenas como ferramenta de trabalho, mas como meio

para desenvolver um novo tipo de design.

Outros designers, como Bitiz Aflalo, acreditam que os projetos fun-

cionais jamis desaparecerão, porque as pessoas sempre vão preferir o

que é mais confortável de se ler. Lorena rebate essa afirmação dizendo

que hoje em dia só ganham destaque as idéias que chamam atenção e o

design funcional, como é uma tendência utilizada desde os anos 20, caiu

no lugar comum. Já Arísio Rabin, que se define “um construtivista

nato”, salienta que a desconstrução também é uma forma de construção.

Porque, para desconstruir, é necessário primeiro construir.
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Considerando estas tendências, e tendo em vista a provável for-

mação de um bloco comercial americano ao lado do europeu e do asiáti-

co, a recuperação histórica da questão da diferença cultural, com todas

as suas implicações metodológicas, pode vir a fornecer subsídios para

uma redefinição do design no Brasil hoje.
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