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Em um dia de 1898, Santos Dumont comprou um triciclo movido a petróleo, levou-o ao Bois 
de Bologne e, por três cordas, pendurou-o num galho horizontal de uma grande árvore, 
suspendendo-o a alguns centímetros do chão. Ele observou que o motor vibrava tão 
agradavelmente que o triciclo parecia estar parado. Em seu diário, ele disse que neste dia 
começava sua vida de inventor. Como observa o arquiteto e artista plástico Guto Lacaz, a 
simplicidade do experimento lembra uma composição surrealista e o ready made de Marcel 
Duchamp, no qual um objeto ganha novo valor quando colocado em um contexto diverso do 
habitual. Esta e outras criações fazem parte da mostra "Santos = Dumont Designer", em 
exibição no Museu da Casa Brasileira.  
 
Maquetes, painéis explicativos, reproduções cenográficas e fotos antigas foram reunidos pelos 
curadores Guto Lacaz e Adélia Borges, diretora do MCA, que procuraram lançar um olhar 
inabitual quando se fala de Dumont, mostrando-o não apenas como o brasileiro que alcançou 
glória internacional com suas máquinas voadoras, mas alguém que foi o pioneiro do design em 
aeronáutica e em tantos outros projetos (leia texto ao lado sobre sua casa em Petrópolis).  
 
"Esta mostra pretende desvelar a figura de um grande designer. Um designer sonhador e 
perseverante, que, com suas criações, fez diferença na História, e que, por isso mesmo, é 
capaz de nos dar lições até hoje", diz Adélia. Ela observa que, do ponto de vista estético, suas 
criações se destacam pela harmonia e pela força do conjunto. "A beleza do design de Santos 
Dumont é resultado da relação entre economia de meios, leveza de execução e clareza de 
objetivos. Em suma, da simplicidade", completa Lacaz, um apaixonado pela obra de Dumont.  
 
Com patrocínio da Aço Vilares e realização da Elo 3 Integração Empresarial, Adélia e Lacaz 
traduziram visualmente a vocação inovadora de Dumont e suas convicções estéticas, nascidas 
ainda na infância, quando o menino franzino e solitário dividia seu tempo entre livros de Júlio 
Verne e o fascínio com as máquinas de beneficiar café da fazenda em que morava, em 
Ribeirão Preto. Sabe-se que desde garoto ele desmontava essas máquinas e as reconstruía 
obsessivamente. "Dificilmente se conceberia meio mais sugestivo para a imaginação de uma 
criança que sonha com invenções mecânicas", escreve o próprio Dumont em sua autobiografia 
"Os Meus Balões" (1904).  
 
"Quanto mais estudamos, mais nos surpreendemos com sua produção, sua precocidade e seu 
desenho", diz Lacaz. "Dos 25 aos 35 anos, ele resolve problemas relativos ao design e à 
aviação", completa.  
 
Os estudos feitos por Dumont relacionavam questões estéticas à estabilidade. "Seu espírito 
investigativo o tornava capaz de detectar necessidades e oportunidades onde outros nada 
viam. Um raro senso de elegância, por sua vez, permitia a ele ir além da praticidade para se 
distinguir também pelo apuro das formas. Somadas, essas habilidades o caracterizam como 
um designer na mais completa acepção da palavra", observa Adélia.  
 
Um manequim em tamanho natural incluído na exposição mostra que até mesmo em suas 
vestimentas Dumont mostrava apuro inventivo. Os colarinhos de suas camisas eram 
desenhados por ele próprio e apresentavam-se mais elevados que os tradicionais. O objetivo 
era dar a impressão de que era mais alto. Seus ternos risca de giz também disfarçavam sua 
baixa estatura. Já a aba rebaixada de seu chapéu panamá (que acabou virando moda na 
época) teria ganhado tal forma após ser usado para apagar um incêndio em um de seus 
dirigíveis. Mas, segundo Lacaz, foi por meio de projetos aeronáuticos que o nome de Dumont 
passa a ser referência obrigatória no mundo do design. O artista cita a famosa foto tirada em 
1901 de um de seus dirigíveis ao lado da Torre Eiffel como um encontro harmonioso de dois 
ícones high-tech da época. "A torre com sua elegância e peso estático e a esbeltez do dirigível. 
Cada um à sua maneira conquistando os céus", diz.  
 
Mas suas obras-primas são o "Demoiselle n 19" e o arrojado projeto de um aeroplano, que 
enuncia o que viria a ser o desenho dos jatos.  



"O clássico avião espião SR-71, o ‘Black Bird’, possui curiosa semelhança com seu desenho", 
completa Lacaz. Já o "14 Bis", que voou pela primeira vez há 100 anos, foi considerado uma 
aberração no conjunto de sua obra. "Mas voando, ele ganha graça e leveza", diz Lacaz.  
 
"Este autodidata que se tornou designer, inventor, esteta e construtor foi uma personalidade 
plural. O que permeava todas as dimensões de seu legado era a postura de poeta visionário. 
Conhecer as múltiplas faces de suas realizações permite que se lance um olhar a Dumont que 
vai além daquela imagem congelada nos monumentos de praça", diz Adélia. "Além disso, a 
mostra pretende mostrar que sua obra é uma demonstração viva do quanto o design bem-feito 
pode proporcionar melhorias decisivas para a vida das pessoas."  
 
Leia mais 
 
Lição de engenhosidade 
 
Projetada por Santos Dumont, "A Encantada" foi construída em 1918 para ser uma residência 
de verão em Petropólis, região serrana do Rio de Janeiro. Num primeiro olhar, a moradia tem 
ares de um chalé alpino encravado em um terreno íngreme, mas a ousadia e a originalidade da 
construção, repleta de detalhes curiosos, mostra a face sublime de seu inventor. "Quando 
olhada do lado de dentro, a casa se mostra uma construção inabitual, sem divisórias para 
separação dos cômodos", diz Adélia Borges, idealizadora da exposição "Santos = Dumont 
Designer", em cartaz no Museu da Casa Brasileira.  
 
Com o invento, transformado em museu, o autor do projeto inaugura o conceito de loft muito 
tempo antes desse tipo de residência virar moda. Construída em um espaço mínimo, a casa 
possui uma única peça edificada com três andares e um terraço. Um lugar sem muita pompa, 
mas adequado aos hábitos e ao estilo de vida do ilustre morador, que ao mesmo tempo 
mostra suas preocupações estilísticas e sua excentricidade ímpar.  
 
Entre as curiosidades do lugar, estão seus móveis, que são complementos das paredes. O 
mezanino, por exemplo, abriga uma cama que se transforma em mesa de trabalho. Outro 
detalhe pitoresco da residência é a ausência de cozinha, pois consta que Dumont 
encomendava suas refeições em um hotel ao lado de sua moradia. O fato de a casa ter sido 
construída em um terreno íngreme na rua do Encanto, no centro de Petrópolis, fez com que 
fosse necessária a construção de escadas com ângulos superinclinados. Para evitar o incômodo 
de bater com as canelas nos degraus, Dumont os criou vazados, ou seja, a metade de cada 
um deles é aberta, evitando choques.  
 
A casa ainda guarda seu último invento, um chuveiro super criativo que, acionado, mistura 
água quente à fria. O local ainda possui um laboratório fotográfico e uma oficina utilizada por 
Dumont para encadernações de livros, além de um mirante construído sobre o telhado para 
que o morador pudesse observar astros e corpos celestiais.  
 
Todo o acervo pessoal de Dumont está guardado na residência. Reunido, o material traz fontes 
importantes sobre o desenvolvimento científico nacional.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5, 6 e 7 maio 2006, Fim de Semana, p. 1, 2 e 10. 


