


UMA EXPOSIÇÃO NA 
MEDIDA CERTA 
A Bienal Brasileira de Design 2010 teve Adélia Borges 

como curadora geral. Adélia já conhecia a pesquisa 

de Angélica e convidou-a a apresentá-la na Bienal. 

O módulo foi intitulado "Memória da indústria: o 

caso da Cimo". O espaço dedicado à mostra estava 

na medida certa, nem pequeno nem grande demais, 

nem sobrecarregado nem rarefeito demais. Sobre 

dois generosos tablados foram enfileiradas dezenas 

de peças produzidas pela empresa ao longo de seus 

setenta anos de existência. O projeto expográfico 

preciso de Pedro Mendes da Rocha permitiu que o 

mobiliário pudesse ser apreciado em detalhe pelo 

público. Ao mesmo tempo, sem assumir um tom 

grandiloqüente, Pedro soube criar um poderoso 

desfile de peças, capaz de transmitir a variedade e a 

força da produção da Cimo. 

A CIMO 
MOBILIOU O PAIS 
A história da Cimo é um espanto. 

E tão espantosa quanto ela é sua 

relativamente pequena difusão; a 

trajetória dessa indústria de móveis 

paradigmática deveria ocupar espaço 

permanente no currículo dos cursos 

de design. Ainda bem que temos 

Angélica Santi, uma pesquisadora 

apaixonada pela Cimo e que há mais 

de uma década vem se dedicando 

ao levantamento dessa história. Ela 

prepara um livro sobre o assunto 

que preencherá uma lacuna na 

bibliografia sobre o design no Brasil. 

Em um resumo rápido, a Cimo 

surgiu na década de 1910 em Santa 

Catarina e encerrou as atividades 

no início dos anos 1980. Ela 

dominava todo o ciclo de produção 

de uma peça de design: começava 

pelo plantio das árvores, passava 

pelo tratamento da madeira, pela 

pesquisa em tecnologia industrial, 

pelo projeto das peças, pela 

produção em série, e chegava até 

a divulgação, distribuição e venda. 

Essa história foi brevemente contada 

na exposição, e será esmiuçada no 

livro de Angélica. 

Para dar a dimensão do que foi a 

Cimo, não seria exagero afirmar que, 

entre as décadas de 1930 e 1970, 

ela foi responsável por mobiliar o 

país inteiro — escolas, repartições 

públicas, auditórios, bibliotecas, 

bancos, escritórios, bares, residências, 

tudo era ocupado por móveis 

saídos de suas fábricas. Ela fez de 

fato design industrial de massa, no 

melhor sentido do termo. Qualquer 

reconstituição de época que se faça 

do Brasil em meados do século 20 

passa inevitavelmente por um cenário 

composto por móveis da Cimo. 



A PEÇA E O 
AMBIENTE 

A exposição foi complementada por 

dois modelos reduzidos de ambientes 

mobiliados com peças Cimo: uma 

sala de aula e um dormitório. Cada 

modelo tinha cerca de 60cm de 

comprimento, e foi primorosamente 

produzido pelo arquiteto Luiz Renato 

Rosa, um curitibano especializado 

em miniaturas de design. Desse-

modo, enquanto a expografia 

mostrava peça por peça, os modelos 

mostravam o conceito de ambiente 

que orientou toda a produção da 

Cimo. Os catálogos de época, que 

também foram expostos, explicitam 

o caráter sistêmico que orientava 

o raciocínio projetual adotado pela 

empresa: a sala de aula era composta 

não apenas pelas carteiras escolares, 

mas incluía também a mesa e a 

cadeira do professor e o armário para 

a guarda do material didático. 

Cercado pela exposição do 

imponente conjunto de peças 

originais, o modelo da sala de 

aula atraía a atenção de todos. 

Foi principalmente a partir de 

sua apreciação que afloraram as 

memórias afetivas dos antigos 

usuários, para os quais aquele havia 

sido o cenário de suas trajetórias 

escolares inteiras. O prazer dos 

visitantes era imediato e quase 

palpável, e vinha revestido de uma 

genuína espontaneidade. 

DESIGN E MEMORIA 
Casos como a exposição da Cimo são excelentes oportunidades para que 

possamos perceber com nitidez a relação do design com a vida das pessoas. 

Não é o caso nem de inflar nem de reduzir o papel do design, mas de tentar 

compreendê-lo em sua real dimensão. O mobiliário, ou ainda os livros e 

cadernos que usamos nas salas de aulas de nossas infâncias, não foram os 

protagonistas dessas experiências tão profundamente formadoras de cada 

um de nós. No entanto, eles estão indelevelmente ligadas a elas, e podem até 

mesmo ser vistos como os ícones que as condensam. Quando alcança essa 

condição, o design torna-se de fato a memória transmutada em matéria. 
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