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Mostra reúne 600 peças, como geladeiras e até válvulas. 
 
No final do século 19 começaram a aparecer no Brasil os Liceus de Artes e Ofícios com o objetivo 
de formar profissionais qualificados. Mais de 100 anos depois, São Paulo recebe a 1ª Bienal 
Brasileira de Design, que nasce com o difícil objetivo de tornar-se perene. Aberto ontem, o evento 
vai até o dia 6 de agosto, no espaço Oca, no Parque do Ibirapuera, os visitantes poderão apreciar 
gratuitamente um conjunto com cerca de 600 peças de design de produto e de comunicação, em 
uma área de 8 mil metros quadrados. 
 
A mostra é uma realização conjunta do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (Mdic) e do Movimento Brasil Competitivo (MBC) e tem entre seus patrocinadores a 
Petrobras e o Sebrae. Para o diretor-presidente do MBC, Fernando Mattos, o design qualifica e 
aumenta o poder de negociação das empresas.  
 
O empresário José Midlin, presidente de honra da Bienal, acredita que a exposição revelará o 
grande salto que o design conquistou nos últimos anos. "Eu conheci o design quando ainda era 
um sonho. Reconhecido apenas pela frivolidade estática nos anos passados, o design é hoje 
reconhecido como um elemento básico de produção industrial, utilizado inclusive como moeda na 
exportação nacional". 
 
Segundo Mattos, o nome do empresário José Midlin foi escolhido por unanimidade pelos criadores 
da Mostra como "a pessoa que melhor simboliza o esforço de inserir o design na competitividade 
brasileira, como elemento de cultura e expressão". 
 
O público visitante terá a oportunidade na Bienal de acompanhar desde os aspectos históricos da 
formação do design até a contemporaneidade. A exposição ocupa todo o espaço expositivo da Oca 
e inicia com uma representação da produção popular, o painel Nosso Saber Fazer, sob curadoria 
de Joice Joppert Leal, que trata das raízes culturais brasileiras e representa uma das fontes para a 
criação do design. 
 
Neste espaço é possível encontrar objetos de artesanato que, com a ajuda do design, passaram a 
ter um alto valor agregado. É o exemplo da almofada em trançado estrela, da cidade de Olímpia 
(interior de São Paulo), confeccionada através das Oficinas de Artesanato do Sebrae. Vencedor da 
Gift Fair, o trançado estrela resgata uma técnica artesanal praticamente extinta. 
 
De santos dumont ao refrigerador cônsul  
 
O painel Um Olhar Sobre a História do Design Brasileiro presta homenagem ao pioneirismo das 
idéias de Rui Barbosa e das realizações de Santos Dumont e expõe produtos de designers 
brasileiros que se destacaram a partir do modernismo até o ano 2000. Neste espaço, o visitante 
fará uma volta ao passado e os com mais de 40 anos poderão relembrar ícones de sua infância, 
como a geladeira Cônsul arredondada e azul, o carro Brasinca 4200 GT. 
 
Nos anos 80, verá a Válvula Hydra, uma revolução nos banheiros contemporâneos, as facas laser 
ou o porta-filtro de café. Já no terceiro andar da exposição, estão peças dos anos 2000. Com o 
título Produção Atual do Design, o painel é voltado à produção contemporânea, com a curadoria 
de Marili Brandão, que aborda a diversidade da produção contemporânea, incluindo objetos 
realizados nos últimos seis anos, já no século 21. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 21 jun. 2006, São Paulo, p. A-14. 


