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Resumo

Esta	 dissertação	 objetiva	 fazer	 um	 resgate	 dos	 trabalhos	 de	 design	
gráfico	 de	 Lula	Cardoso	Ayres,	 considerando-os	 como	 reflexo	 da	 formação	
de	seu	capital	simbólico,	devido	ao	pioneirismo	de	Ayres	no	campo	do	design	
em Pernambuco. Ele foi um dos poucos artistas renomados do Estado a se 
devotar	regularmente	à	atividade	do	design	–	trabalhou	por,	aproximadamente,	
trinta	anos	na	Indústria	Gráfica	Brasileira	–	e	teve	íntima	relação	com	as	teorias	
regionalistas,	tradicionalistas	de	Gilberto	Freyre,	o	que	o	ajudou	a	estabelecer	
uma	 estética	 moderna	 no	 design	 pernambucano	 e	 a	 criar	 uma	 imagética	
nordestina	 através	 de	 seus	 trabalhos	 gráficos.	 Foram	 feitas	 pesquisas	 em	
acervos	na	cidade	do	Recife	e	no	Rio	de	Janeiro,	além	de	entrevistas	com	
importantes atores sociais do campo de produção de bens simbólicos para o 
mapeamento de superfície social do artista. 

Palavras-chave:	Lula	Cardoso	Ayres;	História	do	design	gráfico	pernambucano;	
Regionalismo; Modernismo



Abstract

 This master thesis aims to do a rescue Lula Cardoso Ayres’ graphic design 
works, considering them as a reflection of his symbolic capital development, 
due to his characteristic of pioneer into the design field of Pernambuco. He 
was one of the few reputed artists from this State to regularly devote himself 
to design activies - he worked for nearly thirty years at the Indústria Gráfica 
Brasileira - and and he had a close relation with Gilberto Freyre’s theories of 
regionalism and tradition which helped him to settle a modern aesthetics in 
design from Pernambuco and to create an image in people’s mind about the 
brazilian Northeast through his graphic works. We researched at archives in 
Recife and Rio de Janeiro, and enterviewed important social actors from the 
symbolic goods production field to map the artist’s social surfice

Keywords: Lula Cardoso Ayres; Graphic design history of Pernambuco; 
Regionalism; Modernism
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Introdução

Nostalgia	 define	 esse	 trabalho.	 Um	 tanto	 freyreanamente,	 saudade	
imensa	 da	 casa	 dos	 avós	 maternos:	 da	 mangueira,	 do	 pé	 de	 pitanga,	 da	
goiabeira	e	do	flamboyant	no	quintal;	do	jasminzeiro,	da	palmeira,	da	espada	de	
São	Jorge,	do	mamoeiro	e	das	diversas	flores	e	plantas	medicinais	no	jardim;	
“menino,	não	mexa	com	os	gatos”;	do	meu	avô	na	cadeira	de	balanço;	da	minha	
avó	realizando	alguma	atividade	manual	e	a	contar	sobre	os	carnavais	do	Recife;	
de	Aía,	‘mãe	preta’,	quem	cuidara	de	todos	os	filhos	dos	meus	avós	–	de	corpo	
magro em virtude do vício do fumo, mas de uma postura de invejável elegância 
aristocrática	–,	na	cozinha	com	o	ralador	de	coco	ou	em	eternos	confrontos	
com minha avó; da mesa farta não importasse quantas pessoas fossem servir-
se.	Os	quitutes	e	as	guloseimas,	entretanto,	um	pouco	diferentes	daqueles	da	
infância	de	Freyre.	Convivendo	com	pudins,	doces	de	banana	e	de	jaca	feitos	
em	 casa,	 além	 dos	 salgados	 da	 padaria	 próxima,	 biscoitos	 industrializados	
em	belas	embalagens	produzidas	em	enormes	parques	 industriais	 gráficos.	
A marca mais recorrente era Biscoitos Confiança, principalmente a linha dos 
Sortidos.	Não	sei	porque	à	minha	avó	agradava	mais	esta	marca.	Talvez	pelo	
preço,	pela	variedade	de	produtos	ou	pela	 tradição,	visto	que	é	uma	marca	
antiquíssima. Possivelmente a combinação de todos esses fatores. 

Estas embalagens quadradas, com fundo branco e composição de 
elementos	 geométricos	 coloridos	 simulando	 os	 biscoitos,	 se	 incrustaram	
na	memória,	 esperando	o	 tempo	certo	 para	 se	 rematerializarem.	Durante	a	
graduação, estagiei no escritório Herbert Perman Design, o qual trabalhara 
com	a	empresa	Produtos	Confiança	no	final	da	década	de	1990	e	boa	parte	
da	 década	 seguinte.	 Por	 possuir	 interesse	 em	 trabalhar	 com	 história	 do	
design	 gráfico	 pernambucano	 no	mestrado,	 volto	 a	Herbert	 Perman	Design	
para	 pesquisar	 em	 seu	 acervo	 as	 embalagens	 dos	 Biscoitos	 Confiança,	
que	 não	mais	 se	 contentavam	 em	 ficar	 guardadas	 na	memória.	 Entrevistei	
informalmente	Tereza	Perman,	sócia	do	escritório,	quem	me	contou	que	havia	
sido	Lula	Cardoso	Ayres,	renomado	pintor	regionalista,	que	havia	feito	o	rótulo	
da	 primeira	 embalagem	 dos	 Biscoitos	 Confiança,	 o	 qual	 consta	 no	 acervo	
do	escritório.	A	partir	desta	primeira	conversa,	 inicio	a	pesquisa	sobre	Ayres	
e, com isso, as dúvidas. Dentre elas: por que o artista se envolvera com o 
design	gráfico?	Seria	uma	estratégia	dos	empresários	de	associar	o	capital	
simbólico	do	artista	aos	seus	produtos?	Seria	Ayres	um	designer	modernista	
tropicalizado	ou	haveria	algo	mais?	Que	correspondências	mantinham	suas	
obras	de	arte	com	seus	trabalhos	de	design?	Considerava-se	designer	ou	via	
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apenas	o	design	como	uma	aplicação	comercial	de	seus	saberes	artísticos?	
Existe	unicidade	estética	na	produção	do	artista	enquanto	designer?	Seria o 
design	 de	 Lula	Cardoso	Ayres	 tão	 forte	 quanto	 suas	 telas	 e	murais	 para	 a	
construção	de	uma	imagética	regional,	nordestina?
	 Para	tentar	explorar	e	responder	estas	e	outras	perguntas	feitas	ao	longo	
do	texto,	adotamos	como	marco	teórico	o	sociólogo	Pierre Bourdieu.	Através	
de seus conceitos de campo e habitus,	tentamos	desfolhar	as	estratégias	de	
Lula	Cardoso	Ayres	em	seu	 trânsito	pelas	diferentes	posições	no	campo	de	
produção de bens simbólicos pernambucano, ou seja, de sua superfície social. 
Apesar	 de	 usar	 dados	 biográficos	 de	Ayres,	 não	 foi	 nossa	 intenção	 neste	
trabalho	fazer	biografias.	Ela	 já	foi	minuciosamente	realizada	por	Clarival	do	
Prado	Valladares	no	final	da	década	de	1970.	De	acordo	com	Bourdieu	(2008:	
81-82): 

Tentar	 compreender	uma	vida	como	uma	série	única	e,	por	 si	 só,	
suficiente	de	acontecimentos	sucessivos,	sem	outra	 ligação	que	a	
vinculação	 a	 um	 “sujeito”	 cuja	 constância	 é	 a	 do	 nome	próprio,	 é	
quase	tão	absurdo	quanto	tentar	explicar	um	trajeto	no	metrô	sem	
levar	 em	 conta	 a	 estrutura	 da	 rede,	 isto	 é,	 a	matriz	 das	 relações	
objetivas	entre	as	diversas	estações.	Os	acontecimentos	biográficos	
definem-se	antes	como	alocações e como deslocamentos no espaço 
social,	isto	é,	mais	precisamente,	nos	diferentes	estados	sucessivos	
da estrutura de distribuição dos diferentes tipos de capital que estão 
em jogo no campo considerado.

Para	 mapear	 a	 superfície	 social	 deste	 agente,	 foi	 necessário,	 além	
de	 uma	 revisão	 bibliográfica,	 fazer	 entrevistas	 para	 identificar	 seus	 pares	 e	
antagonistas, descobrir a lógica de funcionamento do campo. As escolhas 
estéticas	estão	umbilicalmente	ligadas	aos	movimentos	do	agente	no	espaço	
social e do habitus, princípio este gerador das práticas sociais, sendo dessa 
forma,	os	trabalhos	de	Design	reflexos	dessa	dinâmica	do	jogo	pela	legitimidade	
cultural.	Ou	seja,	 nosso	problema de pesquisa	 consiste	em	 identificar como 
as	 disposições	 estéticas	 (o	 gosto)	 de	 Lula	Cardoso	Ayres,	 através	 de	 suas	
estratégias	de	atuação	no	campo	artístico	erudito,	no	sistema	de	ensino	e	no	
campo da indústria cultural, se manifestaram visualmente em suas peças de 
Design	Gráfico.	

Não	 entramos	 nos	 meandros	 da	 extensíssima,	 infindável	 discussão	
acerca dos limites entre arte e design. Sabemos criticável qualquer posição 
tomada nesta dissertação, mas tomaremos como pressuposto, tendo em vista 
o principal capital cultural do ator social aqui tratado, como o campo do design 
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derivado	do	campo	artístico,	mais	especificamente,	do	design	gráfico,	como	
desmembramento, design como aplicação comercial de habilidades artísticas 
voltada	para	projetos	gráficos	para	um	grande	público	consumidor,	design	como	
arte	média,	indústria	cultural.	Não	desvalorizamos	a	noção	do	design	surgido	a	
partir	da	mecanização	e	da	divisão	de	trabalho	das	manufaturas	oitocentistas	
para	 uma	 produção	 seriada,	 havendo	 um	 profissional	 responsável	 pela	
concepção dos artefatos e outros, pela feitura. Muito pelo contrário, achamos 
as duas concepções complementares. Apenas escolhemos a abordagem mais 
favorável considerando as bases teóricas aqui selecionadas. 

Entrevistamos nove pessoas pessoas: o carbonário Jomard Muniz de 
Britto; o galerista Carlos Ranulpho; os professores de Design Murilo Medeiros 
e Margarida Correia Lima;	o	artista	plástico	e	Diretor	de	Patrimônio	do	Museu	
de	Arte	Moderna	Aloísio	Magalhães	(MAMAM),	Wilson de Souza; as designers 
Joana Lira, responsável pela decoração do Carnaval da Prefeitura da Cidade 
do Recife, Tereza Perman e Mariana Hennes,	além	do	diretor	do	Instituto	Lula	
Cardoso	Ayres	e	filho	do	artista,	Lula Cardoso Ayres Filho. Todos, em maior ou 
menor grau, contribuíram diretamente para esse trabalho.

Além	das	entrevistas,	outro	ponto	focal	desta	dissertação	foi	o	trabalho	
com acervos por considerá-los fonte essencial de pesquisa e de valor inestimável 
para	a	História	do	Design.	Trabalhei	 com	os	acervos	da	Fundação Joaquim 
Nabuco, da Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco, da Biblioteca Nacional 
do Rio de Janeiro e do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano – APEJE. 
Ainda contamos com a contribuição do escritório Herbert Perman Design, do 
Grupo ASA, da jornalista Olívia Mindêlo, da designer Yvana Alencastro, da 
Prof.a Margarida Correia Lima, e de Lula Cardoso Ayres Filho para a obtenção 
das	peças	gráficas	aqui	mostradas.	Infelizmente	não	foi	possível	contar	com	
colaboração do Instituto Lula Cardoso Ayres, o qual preserva a quase totalidade 
das obras do artista, devido a seu fechamento por problemas administrativos.
	 O	objetivo geral	 desta	dissertação	é	 resgatar	 os	 trabalhos	de	design	
gráfico	de	Lula	Cardoso	Ayres,	 considerando	seu	capital	 simbólico,	 levando	
em conta o lugar do design no conjunto de sua obra, questionando se seus 
projetos	gráficos	contribuíram	tão	intensamente	quanto	suas	obras	artísticas	
na	 criação	 de	 uma	 imagética	 nordestina.	 Os	 objetivos específicos são: 
estabelecer correlações entre suas obras de arte e seus trabalhos de design 
gráfico;	promover	a	valorização	da	memória	gráfica	pernambucana;	verificar	a	
influência	de	Ayres	em	trabalhos	de	design	contemporâneos;	através	do	trabalho	
conjunto	 com	 diversos	 acervos	 da	 cidade	 do	 Recife,	 divulgar	 a	 riqueza	 de	
material de pesquisa dessas instituições, estimulando assim novas pesquisas 
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históricas. A justificativa para esta dissertação se encontra no pioneirismo 
de	Ayres	no	campo	do	design	em	Pernambuco,	por	 ter	sido	um	dos	poucos	
artistas renomados do Estado a se devotar regularmente à atividade do design 
–	 trabalhou	aproximadamente	por	 trinta	anos	na	 Indústria	Gráfica	Brasileira	
–	além	de	sua	íntima	relação	com	as	teorias	regionalistas,	tradicionalistas	de	
Gilberto	 Freyre,	 ajudando-o	 a	 estabelecer	 uma	estética	moderna	 no	 design	
pernambucano e a buscar uma identidade nordestina em seus trabalhos.
 Esta dissertação se divide em três capítulos. No primeiro, Entre avenidas 
e gameleiras,	 busquei	 revelar	 a	 dimensão	 estética	 da	 teoria	 regionalista	 de	
Gilberto	Freyre,	da	qual	Lula	Cardoso	Ayres	é	o	melhor	representante.	Tendo	
como	base	tal	estética,	Ayres	construiu	a	maior	parte	de	sua	produção	cultural,	
tanto na arte quanto no design. Para isso, falo sobre as mudanças pelas quais 
a	cidade	do	Recife	passa	no	início	do	século	XX,	sobretudo	a	partir	da	década	
de	 1920	 e	 como	 essas	modificações	 do	 cotidiano	 se	 refletem	nas	 disputas	
intelectuais,	 protagonizadas	entre	 os	 regionalistas	 tradicionalistas	 de	Freyre	
e os modernistas de Joaquim Inojosa. Tais disputas, entretanto, ligadas algo 
maior, ou seja, à construção de uma identidade nacional. Por isso, remontamos 
às	teorias	de	Silvio	de	Romero	sobre	mestiçagem	e	projeto	nacional	do	século	
XIX,	as	quais	foram	reinterpretadas	por	Freyre.
 No segundo capítulo, Sobre design modernista, apresentamos 
brevemente as características do Estilo Internacional, contando a história da 
Das Staatlches Bauhaus e Hochschule für Gestaltung – Ulm e a perpetuação do 
habitus	modernista	no	Brasil	através	de	instituições	de	ensino	de	design	como	
a Escola Superior de Desenho Industrial.	Esse	capítulo	se	faz	necessário	pelas	
comparações	entre	o	design	modernista	internacionalista	e	a	estética	moderna	
de	Ayres	e	também	pela	relação	do	curso	de	Design	da	Universidade	Federal	
de Pernambuco com os moldes modernistas. 

No terceiro e mais importante capítulo, Estética moderna do Design 
pernambucano: Lula Cardoso Ayres, fazemos	 o	 mapeamento	 da	 superfície	
social	de	Lula	Cardoso	Ayres	tratando	de	suas	confraternizações	com	Gilberto	
Freyre,	sua	relação	com	personagens	como	J.	Carlos,	J.	Ranulpho	e	Manoel	
Bandeira,	o	 campo	do	design	no	Recife	na	segunda	metade	do	século	XX,	
tendo como marco a fundação do curso de Desenho Industrial da Universidade 
Federal de Pernambuco. Tratamos mais demoradamente sobre os conceitos 
bourdianos	utilizados	e	analisamos	como	as	peças	gráficas	do	artista	refletem	
suas disputas no campo de produção de bens simbólicos, tanto local quanto 
nacionalmente,	ao	se	deixar	 influenciar	pelo	abstracionismo	geométrico	com	
o	qual	teve	contato	na	I	Bienal	de	Arte	do	Museu	de	Arte	Moderna	em	1951.	
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Ao	final	do	capítulo	 trato	sobre	as	permanências	de	Lula	Cardoso	Ayres	no	
design	pernambucano	através	dos	Biscoitos	Confiança,	da	marca	Bem-te-vi	e	
da	decoração	do	Carnaval	Multicultural	da	Prefeitura	do	Recife	em	2007.	

Nunca	foi	nossa	intenção	dissecar	os	projetos	de	Lula	Cardoso	Ayres,	
elaborando	fichas	para	minuciosas	análises	de	imagens	para	desfolhar	cada	
técnica	 compositiva,	 cada	 signo	 icônico,	 plástico	 e	 lingüístico,	 cada	 lei	 da	
Gestalt etc. Não queremos de forma alguma diminuir a importância dessas 
análises. Elas nos ajudam a entender as características comuns de cada 
época,	definindo	estilos.	Nosso	foco	era	o	conceito	das	peças	gráficas	e	suas	
equivalências	entre	as	obras	de	arte,	como	as	estratégias	elaboradas	pelo	pintor	
de transitar pelo campo de poder simbólico da arte moderna em Pernambuco e 
no	Brasil	se	refletiam	em	seus	projetos	gráficos.	Se	nossas	análises	foram	um	
tanto livres, não foram, entretanto, despreocupadas ou levianas. Falamos de 
cores, de geometria na composição e nas formas, dos temas, tentando buscar 
suas origens, semelhanças e dissonâncias temporais com as obras de arte 
para saber como o artista se reelabora como designer.



15

1. Entre avenidas e gameleiras

Fervia	o	Recife	no	início	do	século	XX	diante	das	modificações	políticas,	
urbanas	e	econômicas	advindas	do	século	XIX.	A	hegemonia	da	elite	açucareira	
estava	ameaçada	por	ideologias	e	práticas	liberais,	as	quais	trouxeram	intensas	
alterações nos modos de vida provincianos da capital pernambucana. Segundo 
Rezende	(2002),	são	exemplos	dessas	mudanças	a	estrada	de	ferro	Olinda-
Recife-Beberibe,	construída	em	1870,	instalação	dos	serviços	telegráficos	em	
1873	e	telefônico	manual	em	1881,	dos	bondes	elétricos	em	1914,	da	rede	de	
esgoto	em	1915.	O	Recife	assistiu	à	chegada	do	Graf	Zeppellin	em	1930,	a	
grandes	espetáculos	teatrais	e	à	inauguração	da	Rádio	Clube	em	1924,	com	
anunciantes	como	o	Café	São	Paulo,	a	Fratelli	Vita,	a	Telefunken	e	a	Philips	do	
Brasil.	Para	Couceiro	(2003:	7):

Foi	 também	 em	 princípios	 do	 século	 XX	 que	 começaram	 a	 ser	
introduzidas	no	Recife	as	modernas	invenções	e	os	novos	meios	de	
transporte	que	acabaram	por	causar	grandes	modificações	na	vida	
cotidiana	dos	 seus	habitantes.	A	 chegada	da	eletricidade	 trouxera	
consigo	 toda	uma	 “parafernália”	de	novos	apetrechos	domésticos.	
O	 sistema	 telefônico	 foi	 implantado,	 vários	 cinemas	 inaugurados,	
os	automóveis	e	bondes	elétricos	circulavam	pelas	 ruas.	A	cidade	
começava	a	experimentar	ritmos	mais	acelerados.

O	 impacto	 que	 tais	 mudanças	 causavam	 não	 se	 resumia	 aos	
aspectos	 estéticos,	 higiênicos	 ou	 econômicos.	 A	 modernização	 e	
os	melhoramentos	urbanos	implicavam	modificações	profundas	nos	
hábitos cotidianos dos habitantes da cidade, no seu modo de viver 
e divertir-se.

As alterações da paisagem recifense não foram apenas em decorrência da 
modernização	 urbana.	 De	 acordo	 com	 Teixeira	 (2007),	 a	 industrialização	
dos	antigos	engenhos	de	açúcar,	agora	usinas,	por	volta	de	1890,	relegou	a	
população campesina, formada sobretudo por antigos escravos agora libertos, 
à migração para o Recife. 

Sendo	exíguo	o	solo	seco	da	capital	pernambucana	no	início	do	século	
XX,	a	escassa	faixa	de	terra	servia	aos	interesses	das	classes	abastadas	com	
seus belos sobrados. Restavam aos desabrigados do campo e os miseráveis 
da cidade as áreas alagadas às margens dos rios. Construíram nesses 
locais	 paupérrimas	 habitações,	 os	 mocambos,	 deixando	 os	 assobradados	
profundamente incomodados. “Socialmente distintos, os solos secos e alagados 
não	 se	 constituíram,	 porém,	 em	 espaços	 distantes;	 antes,	 se	 entremearam	
num	único	aglomerado”	(id:	35). Aliado à repulsa dos ricos, havia o interesse 
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de aterrar esses locais para construção de avenidas e ampliação da cidade. 
Foram várias as medidas para eliminar os mocambos, sendo o governo de 
Agamenon	Magalhães,	em	finais	da	década	de	1930	bastante	eficaz	em	seu	
empenho.	 Convém	 ressaltar	 que	 ferviam	 também	 as	 camadas	 populares	
revoltadas, dando novo âmbito às lutas sociais pelas quais o Recife era 
conhecido.	 Igualmente,	 na	 década	 de	 1930,	 o	 Partido	 Comunista	 e	 outras	
forças	de	esquerda	mobilizavam	a	massa	operária	e	construíram	uma	ampla	
base eleitoral. A candidatura de Pelópidas Silveira ao governo do estado em 
1947	é	bastante	emblemática.	Embora	tenha	perdido	em	âmbito	estadual,	o	
candidato	 da	 esquerda	 angariou	 aproximadamente,	 segundo	 Teixeira	 (id.),	

1 Lula	Cardoso	Ayres.	Nem sempre tem sido idílicas as relações entre a gente e as águas do 
Nordeste, do livro Nordeste. Fonte: FREYRE, G. Nordeste:	Aspectos	da	influência	da	cana	sobre	
a	vida	e	a	paisagem	do	Nordeste	do	Brasil.	3.	ed.	Rio	de	Janeiro:	José	Olympio,	1961.	p.	33
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57%	dos	votos	no	Recife.	
Os	 campos	 intelectual	 e	 artístico	 do	 Recife	 revolviam	 diante	 desse	

cenário,	com	as	novidades,	mudanças	e	destruições	 trazidas	pelo	processo	
modernizador,	mais	fortemente	a	partir	da	década	de	1920.	Os	renovadores,	
aqueles que praguejavam contra o estilo ‘bacharelesco’, empolado, barroco 
das	 Belas	 Letras	 e	 acadêmico,	 paisagístico,	 ‘antiquado’	 das	 Belas	 Artes,	
possuíam	 distintas	 opiniões	 sobre	 as	 transformações	 estéticas	 pelas	 quais	
a	cidade	passava	–	 reflexo	direto	dos	 jogos	de	poder	econômico	e	político.	
Enfrentavam-se	nos	Cafés,	nas	solenidades	e,	sobretudo,	nos	jornais	e	revistas,	
os quais eram os principais meios de divulgação dos diferentes ideais e arenas 
de	batalha.	Segundo	Rezende	 (2002),	os	periódicos	mais	 importantes	eram	
Diário de Pernambuco, Jornal do Commercio, A Província, Jornal do Recife, 
A Pilhéria, Revista do Norte etc. Nas páginas dos periódicos tomavam lugar 
acalourados	 debates,	 algumas	 vezes	 de	 repercussão	 nacional.	 Conta-nos	
Azevedo	(1984)	que	a	imprensa	possuía	maior	importância	do	que	hoje	para	
a intelectualidade brasileira. Não seriam aceitos no campo intelectual atores 
sociais que não trabalhassem para ou não contribuíssem de alguma forma com 
a imprensa. As tomadas de posição dos grupos de artistas e intelectuais eram 
baseadas	 fundamentalmente	entre	duas	vertentes	 (o	que	não	significa	uma	
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homogeneidade de pensamento no interior de cada vertente): os modernistas, 
com Joaquim Inojosa como representante, e os regionalistas e tradicionalistas, 
com Gilberto Freyre à frente. 

[...]	 durante	 os	 anos	 1920	 a	 cidade	 do	 Recife	 oferecia	 condições	
bastante propícias para o desenrolar deste debate cultural. De fato, 
ao mesmo tempo em que vivenciava a secular corrosão da produção 
açucareira,	não	deixava	de	se	apresentar	como	um	mercado	urbano	
ainda	promissor,	sobretudo	em	função	de	uma	relativa	industrialização,	
mas principalmente porque, como visto, continuava mantendo seu 
papel	enquanto	centro	comercial	de	dimensão	regional.	(TEIXEIRA,	
2007:	65)

1.1. Modernistas, regionalistas e tradicionalistas

A	fim	de	disseminar	a	‘Arte	Nova’	–	como	era	chamado	o	modernismo	
vanguardista europeu absorvido e difundido na Semana de Arte Moderna de 
1922	 em	São	Paulo	 –	 no	Recife,	 foi	 escolhido	 um	 representante	 em	 terras	
paraibanas para cumprir tão fervorosa missão, Joaquim Inojosa. A serviço do 
periódico paraibano Era Nova, aceita o convite dos editores da revista, “mas 
formulando	uma	exigência:	a	revista	teria	de	acertar	o	passo	com	o	modernismo”	
(AZEVEDO,	1984:	56).	Segundo	Teixeira	(2007),	o	jornalista	chega	ao	Recife	
com o suporte do Jornal do Commercio e dos Pessoa de Queiroz, ou seja, 
apoiado por grande capital político e, à disposição, uma das maiores instâncias 
de divulgação de Pernambuco. Publica neste jornal a longa carta a qual enviara 
aos diretores da Era Nova em forma de plaqueta de trinta e nove páginas, 
intitulada de A Arte Moderna,	em	julho	de	1924.	Segundo	Azevedo	(1981:	58),	
a plaqueta “adquire ares de manifesto, funcionando como verdadeiro estopim 
que	 amplia	 a	 discussão	 entre	 “passadistas”	 [tradicionalistas]	 e	 “futuristas””.	
As críticas não advêm somente do Recife, inclusive dos próprios modernistas 
paulistas	e	fluminenses,	os	quais	aplaudem	e	agradecem	a	iniciativa	de	Inojsa,	
mas	fazem	sérias	ressalvas	quanto	ao	conteúdo	do	material.	

Mas	o	maior	 saldo	positivo	 que	 se	deve	 creditar	 ao	 opúsculo	 é	 o	
fato de chamar a atenção para a propaganda do modernismo que 
ele empreendia, provocando tomada de posições, pondo na ordem 
do dia a discussão do futurismo, pois, não obstante as reiteradas 
tentativas de Inojosa de rechaçar o rótulo de futurismo do ideário 
que pregava, era sobre futurismo que se discutia. Com efeito, a 
insistência	é	na	destruição	do	passado,	no	“combate	(...)	à	geração	
antiga”,	 numa	 tentativa	 de	 “desapegar-se	 das	 velhas	 fórmulas	 da	
arte”,	dos	“velhos	moldes	bolorentos”,	caracterizando	os	modernistas	
como	 “iconoclastas	 impiedosos”.	 A	 campanha	 é	 vista	 como	 uma	
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verdadeira	guerra,	“um	esforço	gigânteo”,	com	“lutas	sem	tréguas”,	
em	que	a	vitória	é	encarada	como	“vingança”.

Mas,	 um	 conteúdo	 positivo	 na	 linha	 de	 ação	 já	 é	 entrevisto.	 É	
preciso	ansiar	por	“ideais	novos”,	pois	“os	poetas	de	hoje	querem	a	
sua	arte	livre,	sem	códigos,	sem	preconceitos,	sem	mordaças”.	Ou,	
mais	positivamente	ainda:	 “Realizemos	a	arte	da	hora	atual”,	 pois	
“o	século	não	é	mais	de	carros	de	bois,	porém	do	automóvel	e	do	
aeroplano”.	(id.:	68)

Apesar dos esforços do jornalista, o mesmo não logrou muito sucesso 
em	sua	empreitada	modernista.	Teixeira	 (2007)	 identifica	algumas	possíveis	
razões	para	tanto.	Primeiro,	a	disputa	pela	legitimidade	com	a	ala	tradicionalista,	
consideravelmente	numerosa.	Segundo,	o	conhecimento	superficial	do	jornalista	
sobre	aquilo	que	veio	divulgar.	Para	o	autor	 (2007:	67),	 “o	entendimento	de	
Joaquim	 Inojosa	 respeitante	ao	modernismo	nunca	 foi	além	de	seu	aspecto	
exterior,	 formal,	de	 iconoclastia	 “futurista”.	Aquela	dimensão	do	modernismo	
pós-24,	essa	jamais	esteve	no	foco	de	sua	empresa	–	a	não	ser	tangencialmente	
[...]”.

A	 ferrenha	 oposição	 a	 Inojosa	 foi	 exercida	 pelos	 regionalistas	 /	
tradicionalistas,	grupo	historicamente	mais	ligado	à	elite	canavieira.	O	Recife	
assiste,	 no	 início	 da	 década	 de	 1920,	 à	 retomada	 do	 regionalismo	 e	 do	
tradicionalismo tanto no campo da política quanto nos campo de produção 
de bens simbólicos. Na política, a oligarquia pernambucana dividia-se entre 
o Borbismo o Pessoísmo.	Segundo	Azevedo	(1984),	o	primeiro,	liderado	pelo	
senador Manoel Borba,	 defendia	 a	 não-intervenção	 Estatal	 e	 a	 valorização	
do	que	é	local,	regional,	enquanto	o	segundo,	guiado	pela	família	Pessoa de 
Queiroz, a mesma a apoiar Inojosa, com amparo de Estácio Coimbra, Dantas 
Barreto	e	do	presidente	Epitácio	Pessoa,	defendia	os	interesses	da	oligarquia	
cafeeira paulista. Nesta eleição estadual, vence o candidato borbista, o 
usineiro	 José	Henrique	Carneiro	da	Cunha.	No	campo	 intelectual,	 trazem	à	
baila	discussões	do	final	da	década	de	1860	com	a	Escola do Recife, grupo de 
intelectuais	de	viés	cientificista,	evolucionista,	naturalista,	positivista,	mesmo	
racista.	Faziam	críticas	ao	romantismo	tardio	e	à	forma	bacharelesca	e	barroca	
de	pensar	das	academias.	Através	de	sua	adesão	a	princípios	cientificistas,	pela	
primeira	vez	usados	aqui	como	recurso	e	fonte	de	autoridade,	representavam	
uma renovação, da mesma forma que os modernistas e os tradicionalistas de 
1920,	 como	 já	dissemos	acima.	Segundo	Teixeira	 (2007),	não	há	consenso	
entre	autores	sobre	a	real	existência	do	grupo	devido	às	grandes	divergências	
internas.	 De	 toda	 forma,	 vamos	 supor	 que	 o	 grupo	 de	 fato	 existiu	 e	 seus	
intelectuais,	gravitavam	em	torno	de	Tobias	Barreto	e	Sílvio	Romero.	Este	último	
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se	diferencia	pela	 forma	com	que	considera	a	cultura	brasileira,	valorizando	
a	 característica	 mestiça	 de	 nosso	 povo.	 Suas	 ideias	 influenciaram	 muitos	
intelectuais,	 incluindo	 o	 antropólogo	 de	Apipucos,	Gilberto	 Freyre,	 decênios	
depois.	Os	modernistas	de	1922	também	possuíam	pontos	de	contato	com	os	
ideais	de	Romero	e	da	geração	de	1870.

Esta	atenção	e	valorização	que	Silvio	Romero	conferia	ao	mestiço	
e	 às	 expressões	 populares	 de	 criação	 cultural	 viriam	 a	 ter	 uma	
prolongada	influência	na	intelligentsia nacional. A ele, de certo modo, 
cabe	a	paternidade	da	idéia	de	uma	identidade	nacional,	calcada	na	
mistura	de	raças	(id.:	63-64).

As	teorias	racistas	do	final	do	século	XIX	apontam	para	uma	preocupação	
maior,	a	 identidade	nacional.	Segundo	Ortiz	 (1986),	Sílvio	Romero	elaborou	
uma lista de três teorias que teriam contribuído para o declínio do romantismo 
por	volta	de	1870:	positivismo	de	Comte,	darwinismo	social	e	o	evolucionismo	
de Spencer. Apesar das diferenças, essas teorias compartilham de uma mesma 
preocupação, a evolução histórica das sociedades. Com o evolucionismo, 
as	sociedades	simples	 (primitivas)	evoluiriam	naturalmente	para	sociedades	
complexas	 (ocidentais),	o	que	politicamente	 legitimaria,	em	parte,	a	posição	
hegemônica	da	Europa.	Essa	elaboração	 traz	um	grande	problema	para	os	
intelectuais	 brasileiros,	 pois	 teriam	 de	 explicar	 a	 posição	 de	 inferioridade	
do	país	em	 relação	à	Europa.	O	evolucionismo	não	comportava	sozinho	as	
especificidades	 sociais,	 o	 porquê	 do	 atraso	 do	 Brasil.	 Precisava	 de	 outros	
argumentos	 que	 o	 complementem.	O meio (os	 condicionantes	 geográficos) 
e a raça	 seriam	 o	 diferencial	 para	 explicar	 a	 realidade	 brasileira.	 “Meio	 e	
raça	traduzem	[...]	dois	elementos	imprescindíveis	para	a	construção	de	uma	
identidade	brasileira:	o	nacional	e	o	popular.	A	noção	de	povo	se	identificando	à	
problemática	étnica,	isto	é,	ao	problema	da	constituição	de	um	povo	no	interior	
de	fronteiras	delimitadas	pela	geografia	nacional”	(id.:	17).	Para	Silvio	Romero,	
a	problemática	racial	era	mais	importante	que	a	do	meio.	O	povo	brasileiro	seria	
o resultado da fusão das três raças: branco, índio e negro, sendo o branco de 
maior	 importância	para	a	construção	da	civilização	brasileira.	A	mestiçagem	
entra como equilíbrio para resolver o problema sobre identidade nacional com 
a	disparidade	racial.	Uma	vez	que	não	se	pode	transplantar	o	europeu	para	o	
Brasil,	já	que	o	meio	difere	em	muito,	seria	a	mestiçagem	“que	definiria	nossa	
diferenciação	nacional”.	

O	mestiço	é	para	os	pensadores	do	século	XIX	mais	do	que	uma	
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realidade	concreta,	ele	representa	uma	categoria	através	da	qual	se	
exprime	uma	necessidade	social	–	a	elaboração	de	uma	identidade	
nacional.	A	mestiçagem,	moral	e	étnica,	possibilita	a	“aclimatação”da	
civilização	 europeia	 nos	 trópicos.	 Esta	 ideia	 de	 aclimatação,	 que	
Couto de Magalhães desenvolve em relação aos indígenas, e que 
é	 retomada	 por	 nossos	 intelectuais,	 parece-me	 essencial.	Afirmar	
que	 a	 raça	 branca	 se	 aclimata	 nos	 trópicos	 significa	 considerar	
a	 existência	 de	 um	 fator	 diferenciador	 que	 deve	 ser	 levado	 em	
conta.	É	do	resultado	dessa	experiência	aclimatadora	que	se	pode	
caracterizar	uma	cultura	brasileira	distinta	da	européia.	A	temática	da	
mestiçagem	é	neste	sentido	real	e	simbólica;	concretamente	se	refere	
às	condições	sociais	e	históricas	da	amálgama	étnica	que	transcorre	
no	Brasil,	simbolicamente	conota	as	aspirações	nacionalistas	que	se	
ligam	à	construção	de	uma	nação	brasileira”	(op.cit.:	20-21).	

Ainda	segundo	este	autor,	o	 trabalho	de	Gilberto	Freyre	viria	atender	
à demanda social de novas teorias sobre a realidade brasileira. “Não há 
ruptura	entre	Silvio	Romero	e	Gilberto	Freyre,	mas	reinterpretação	da	mesma	
problemática	proposta	pelos	intelectuais	do	final	do	século”	(op.cit.:	41).	Freyre			
substitui	o	termo	‘raça’	por	‘cultura’,	influenciado	pelos	estudos	de	Franz	Boas	
na	década	de	1890.	

Gilberto	 Freyre	 transforma	 a	 negatividade	 do	 mestiço	 em	
positividade,	o	que	permite	completar	definitivamente	os	contornos	
de uma identidade que há muito vinha sendo desenhada. Só que 
as condições sociais eram agora diferentes, a sociedade brasileira 
já não mais se encontrava num período de transição, os rumos 
do	desenvolvimento	eram	claros	e	até	um	novo	Estado	procurava	
orientar	 essas	 mudanças.	 O	 mito	 das	 três	 raças	 torna-se	 então	
plausível	e	pode	se	atualizar	como	ritual.	A	ideologia	da	mestiçagem,	
que	estava	aprisionada	nas	ambigüidades	das	 teorias	 racistas,	ao	
ser reelaborada pode difundir-se socialmente e se tornar senso 
comum, ritualmente celebrado nas relações do cotidiano, ou nos 
grandes	eventos	 como	o	 carnaval	 e	 o	 futebol.	O	que	era	mestiço	
torna-se	nacional	(op.cit.:	41)	

De	acordo	com	Azevedo	(1984),	o	regionalismo	ganha	forças	também	
com o Romantismo	 no	 início	 de	XX.	Esse	movimento	 literário	 possuía	 forte	
apreço	pelo	que	havia	de	local,	como	sinalizam	o	indianismo e o sertanismo 
de	 José	Alencar,	 além	de	 romances naturalistas como O mulato, de Aluísio 
Azevedo,	e	Luzia-Homem,	de	Domingos	Olímpio,	dentre	vários	outros	autores	
e romances, tendo em Os Sertões, de Euclides da Cunha, um dos mais 
marcantes	para	a	construção	do	regionalismo.	Em	São	Paulo,	no	ano	de	1916,	
a Revista do Brasil, divulga a necessidade de se desenvolverem estudos sobre 
temas	nacionais.	O	escritor	Monteiro	Lobato,	editor	desta	revista	entre	1918	e	
1925,	comunga	com	a	valorização	de	uma	campanha	nacionalista.	Para	este	
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periódico,	através	do	nacional	se	chegaria	às	especificações	do	regional.	Cria-
se	em	Pernambuco	o	discurso,	através	de	Oliveira Lima, de que o Norte do 
pais	 (à	época	era	como	se	convencionava	chamar	 também	o	Nordeste)	era	
o	 Brasil	 mais	 genuinamente	 brasileiro,	 sem	 as	 influências,	 estrangeirismos	
que	chegavam	no	eixo	RJ-SP.	Teríamos	aqui	expressões	culturais,	populares,	
de linguagem, de crenças, costumes e sentimentos mais ‘autóctones’. Clama 
Lima	o	desenvolvimento	de	ficções	literárias	enfocadas	nas	tradições	da	elite	
açucareira,	pois	a	ela	teríamos	grande	débito.

Como já dissemos, a defesa do tradicionalismo e do regionalismo 
(conceitos	 interpenetráveis	 e	que	 se	 confundem	muitas	 vezes)	nos	 campos	
intelectual	 e	 artístico	no	Recife	 da	década	de	1920	está	 calcada	em	bases	
econômicas,	economia	açucareira	estagnada.	

De modo particular, os segmentos da sociedade que foram no 
passado	os	grandes	beneficiários	da	economia	do	açúcar	gostariam	
de	 ver	 reproduzida	 aquela	 situação	 anterior.	 Filhos	 e	 netos	 de	
senhores de engenho, que constituem a grande maioria dos que têm 
condições	de	 fazer	ouvir	a	sua	voz,	empenham-se	em	cantar	 loas	
ao	passado	da	região,	defendendo-o	a	todo	custo,	e	preconizando	
a conservação dos valores emanados daquela realidade, o que lhes 
seria,	evidentemente,	de	alta	conveniência.	(id:	100)

A	preservação	do	patrimônio	histórico	é	algo	bastante	simbólico	dessa	defesa	
do	 tradicionalismo.	Até	mesmo	a	preocupação	urbanística	gilbertiana	com	a	
manutenção das árvores nas ruas da cidade, as quais pereciam diante do 
avanço do progresso, mereceu notas publicadas no Diário de Pernambuco. 
Foi-se	criado	no	início	dos	anos	de	1920	o	Núcleo de Defesa Artística, tendo 
como um dos participantes José Maria de Albuquerque e Melo, quem lançaria, 
em	8	de	outubro	de	1923,	 a	Revista do Norte. Vários intelectuais e artistas 
contribuíram	com	a	publicação	(de	periodicidade	extremamente	irregular)	como	
Joaquim Cardozo,	Osório	Borba,	Benedito	Monteiro,	Neves	Daltro,	Vitoriano	
Lima, Manoel Bandeira	(pintor	e	ilustrador,	não	o	poeta)	e	J. Ranulpho1. Segundo 
Teixeira	(2007:	68),	seria	Joaquim	Cardozo,	nas	páginas	da	Revista	do	Norte,	
quem	melhor	representou	a	perplexidade	diante	do	poder	sedutor	e	destruidor	
da modernidade. Destruidor de referências comportamentais e históricas 
constituintes de uma identidade. “Em	Joaquim	Cardozo,	as	tradições	locais	não	
seriam	mais	que	o	necessário	contraponto	à	modernidade	desterritorializante	e	
desenraizadora”,	sem	o	saudosismo	dos	regionalistas,	embora	houvesse,	sim,	

1	Falaremos	um	pouco	mais	sobre	M.	Bandeira	e	J.	Ranulfo	no	terceiro	capítulo.
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na	revista,	de	acordo	com	Azevedo	(1984),	esse	tom	saudosista.	De	acordo	
com	Teixeira	 (2007),	Cardozo	se	sentia	angustiado	por	não	 reconhecer	a	si	
mesmo	pela	destruição	da	paisagem	da	sua	cidade,	porém	não	rejeitava	por	
completo	o	projeto	modernizante.	A	dificuldade	sentida	por	ele	e	por	todos	os	
demais estava em conciliar os avanços da modernidade e a manutenção de 
tradicionais símbolos da identidade da cidade na busca de uma identidade 
moderna. 

Esse	 choque	 também	se	 apresentava	 na	Revista	 do	Norte.	Azevedo	
(1984:	109)	identifica	três	diretrizes	sobre	os	quais	a	revista	é	elaborada.	Em	
primeiro lugar, a defesa do tradicionalismo. Em segundo, na “medida em que 
esse	interesse	pelo	passado	é	localizado,	ou	seja,	a	revista	deve	voltar-se	para	
os aspectos característicos da região, retratando a vida dos outros Estados do 

3 Manoel	Bandeira.	Capa do primeiro número da primeira fase da Revista 
do Norte. Recife, a. 1, v. 1, 8 out. 1923.	Fonte:	Acervo	da	Biblioteca	Pública	do	
Estado	de	Pernambuco	(imagem	cedida	por	Yvana Alencastro)
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Nordeste	e,	de	modo	particular,	de	Pernambuco,	no	que	ele	tem	de	típico”.	Em	
terceiro,	a	revista	também	se	preocupará	com	o	novo,	com	o	desenvolvimento	
artístico	 e	 com	 o	 progresso	 do	 país,	 “reproduzir	 o	 que	 houve	 de	 moderno	
em	 arte”.	Apesar	 da	 posição	 marcadamente	 tradicionalista	 da	 revista,	 nela	
foram	 publicados	 dois	 textos	 de	 Benedito	 Monteiro	 de	 cunho	 modernista.	
Para	Azevedo,	isso	denota	a	faceta	da	Revista	indicada	na	terceira	diretriz,	a	
necessidade de se voltar para o novo. “Em suma, a Revista do Norte resiste 
a	uma	classificação	rígida,	que	tende	a	ligá-la,	de	maneira	exclusiva,	a	uma	
determinada	tendência	literária.	Mas	fica	claro	que	teve	um	papel	de	importância	
na	definição	dos	rumos	literários	na	década	de	20	em	Pernambuco”	(id:	120).	

O	apreço	pela	dimensão	gráfica	da	Revista	do	Norte	era	de	extrema	
importância	 para	 José	 Maria.	 Através	 de	 suas	 capas,	 notava-se	 a	 linha	
tradicionalista	 da	 revista	 pela	 utilização	 de	 aspectos	 visuais	 barrocos.	
“Nos diversos números da revista, os motivos escolhidos para a ilustração 
privilegiam, de um lado, o passado colonial brasileiro, e, de outro, aspectos 
típicos	do	Nordeste,	especialmente	de	Pernambuco”	(op.	cit.:	110).	Segundo	
Alencastro	(2006),	José	Maria	buscava	conciliar	o	conteúdo	regionalista	com	
influências	estéticas	francesas	do	Art Nouveau	(ou	Modern Style) na primeira 
das	três	fases	da	revista,	“presentes	nas	capas	coloridas	com	traços	fluidos,	no	
uso	de	filetes,	de	orlas,	de	bigodes	e	de	vinhetas	como	ornamentos”	(id:	117).	
Na	verdade,	a	adesão	ao	Art	Nouveau	em	periódicos	brasileiros	na	década	de	
1920	era	prática	comum2.	Segundo	Alencastro	(2006),	a	devoção	de	José	Maria	
pelo	design	gráfico	da	revista	era	tamanha	que	ele	chegou	a	produzir	somente	
um	exemplar	de	uma	edição	devido	à	perfeição	editorial	conseguida.	Gilberto	
Freyre	 publica	 em	 1926	 na	 Revista	 do	 Norte	 seu	Guia Prático, Histórico e 
Sentimental do Recife	ilustrado	por	Luís	Jardim	e	por	Manoel	Bandeira.	Mesmo	
antes,	 em	 novembro	 de	 1925,	 Freyre	 organiza,	 com	 design	 de	 José	Maria	
Carneiro de Albuquerque e Mello e ilustrações – quase todas – de Manoel 
Bandeira	o	Livro do Nordeste, material comemorativo do centenário do Diário 
de Pernambuco. Simbolicamente, um ato muito forte, legitimando a Revista 
do Norte como instância genuína de propagação dos ideais tradicionalistas 
e	regionalistas.	Para	Azevedo	(1984),	a	maior	importância	desta	revista	é	ter	
ajudado,	a	seu	modo,	nessa	divulgação.	Azevedo	discorda	de	Souza	Barros,	
referência	 dele	 e	 de	Teixeira,	 sobre	 a	 super	 valorização	 dada	à	Revista	 do	
Norte.	Barros	argumenta	que	o	grupo	da	Revista	do	Norte	seria	uma	terceira	
opção	para	tomada	de	posição	dos	intelectuais	e	artistas,	além	do	modernismo	

2 Falaremos um pouco sobre isso no terceiro capítulo
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de	 Inojosa	e	do	 regionalismo	 /	 tradicionalismo	de	Freyre.	 “Também	não	há,	
contrariamente	 ao	 que	 indica	 Souza	 Barros,	 uma	 tônica	 de	 engajamento	
político, no programa da revista, posicionando-se a favor de mudanças na 
ordem	social	vigente”.	(id:	110)	

O	 Livro	 do	 Nordeste	 foi	 outro	 importante	 veículo	 de	 divulgação	
tradicionalista e regionalista. Nas primeiras páginas podemos ler: 

Reúne	este	 livro	um	grupo	de	estudos	e	de	opiniões	autorizadas,	
fixando	ou	comentando	aspectos	e	tendências	da	vida	brasileira,	em	
geral	e	da	nordestina	em	particular,	durante	o	século	vencido	este	
ano	pelo	DIÁRIO	DE	PERNAMBUCO.

4 Manoel	Bandeira.	Capa do primeiro número dasegunda fase da Revista do 
Norte. Recife, a. 1, v. 1, 8 out. 1923. Fonte: Acervo da Fundação Joaquim Nabuco 
(imagem	cedida	por	Yvana Alencastro)
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Com relação ao Nordeste, constitui este grupo de estudos 
pequeno esforço de estimativa em torno de alguns dos valores 
mais	característicos	da	região;	pequeno	inquérito	às	tendências	da	
vida nordestina – a vida de cinco ou seis estados cujos destinos 
se	confundem	num	nó	e	 cujas	 raízes	 se	entrelaçam	–	durante	os	
últimos	cem	anos;	espécie	de	balanço	das	nossas	perdas	e	ganhos	
nesse período.
[...]
Animado foi todo o esforço que representa este livro pelo espírito de 
fraternidade regional; pelo espírito do Nordeste. Era natural que assim 
fosse:	muito	cedo	se	identificou	o	DIÁRIO	DE	PERNAMBUCO	com	
as aspirações e os interesses de toda a região, acima dos simples 
interesses do estado.

Do	 Nordeste	 há	 de	 certo	 a	 fixar,	 no	 interesse	 comum	 de	 toda	 a	
tradição	brasileira	a	memória	de	um	glorioso	conjunto	de	afirmações	
de	brio	e	de	energia	construtora.	Pode-se	dizer	que	aqui	se escreveu 
a sangue o sobrescrito ou endereço da nacionalidade brasileira. 
Avivou-se aqui o espírito hispânico, o sentimento católico, no embate 
áspero com os holandeses; aqui padres ideólogos e senhores de 
engenho	conspiraram	pela	liberdade	do	Brasil	numa	revolução	cheia	
de	 beleza	 e	 moral	 [...]	 daqui	 desabrocharam	 pelo	 Brasil	 ciências	
e artes da Renascença, sob a proteção liberalmente principesca 
de	 Mauricio	 de	 Nassau	 [...];	 daqui	 partiram,	 na	 voz	 sedutora	 de	
Joaquim	Nabuco,	os	mais	belos	clamores	contra	a	escravidão.	E	é	
no Nordeste, tão intimamente ligado aos começos da nacionalidade, 
que	se	 refugia	agora,	 como	uma	vez	notou	Oliveira Lima, “a alma 
do	Brasil,	manchada	e	irritada	do	crescente	desapego	a	que	assiste	
em outras partes do país, meio assambarcadas pelos estrangeiros, 
aquilo que representa o tesouro das nossas reminiscências de pátria, 
seu	aglomerado	de	trabalhos	e	de	glórias”.

Um	 pouco	 desse	 “tesouro	 de	 reminiscências”,	 um	 pouco	 desse	
“aglomerado	de	trabalhos	e	de	glórias”	é	que	recolhem	estas	páginas	
(LIVRO	DO	NORDESTE,	1925)3

Podemos perceber claramente nessa defesa regionalista e tradicionalista 
reverências às camadas mais conservadoras da sociedade pernambucana, 
a	elite	canavieira	e	a	 Igreja	Católica.	Podemos	 também	 inferir	uma	crítica	à	
modernização	representada	pelo	conde	Mauricio	de	Nassau	como	a	liberdade	
de	 culto	 religioso.	 Mesmo	 tendo	 Freyre	 (1987)	 abordado	 positivamente	 a	
intervenção	holandesa	no	Brasil,	ao	afirmar	que	o	Recife	era	pioneiramente	
moderno, estava aí mais uma tentativa de deslegitimar o pioneirismo de São 
Paulo e do Rio de Janeiro do que propriamente uma congratulação ao período 
holandês.	É	possível	notarmos	também	nesse	excerto	o	ufanismo	com	o	qual	
o livro foi escrito. 

3 Grifos nossos



27

A	 excelência	 desse	 regional	 [defendido	 no	 Livro	 do	 Nordeste	 em	
seus vários ensaios] tem, no entanto, um tempo bem preciso: 
o	 passado,	 tido	 quase	 como	 mítico	 pela	 grandeza	 com	 que	 é	
descrito, em contraposição a um presente visto como iconoclasta. 
Daí o caráter saudosista inerente a quase todas as colaborações, 
o	 que	 é	 ressaltado	 pelas	 apresentações	 dos	 trabalhos,	 sugerido	
pelas	 ilustrações	 e	 comumente	 explicitado	 pelas	 legendas	 que	
acompanham	os	desenhos	ou	fotografias.	

5 Manoel	Bandeira.	Capa do Livro do Nordeste. FREYRE,	G.	(Org). Livro do Nordeste: comemorati-
vo	do	rmeiro	centenário	do	Diário	de	Pernambuco	1825-1925.	Recife:	Oficinas	do	Diário	de	Pernambu-
co.	7	nov.	1925.	Fonte:	Acervo	da	Fundação	Joaquim	Nabuco
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	 Segundo	Azevedo	 (1984),	 apesar	 do	 design	 de	 José	 Maria,	 o	 Livro	
decepcionou pela falta de qualidade do papel impresso e vários erros que 
escaparam	à	revisão,	sendo	produzidas	poucas	cópias.	Em	1926	foi	lançada	
outra	edição	e,	décadas	à	 frente,	um	 fac-símile.	Apesar	da	baixa	qualidade	
material,	o	Livro	do	Nordeste	é	de	vital	importância	para	a	ala	regionalista,	como	
uma	prévia,	talvez,	do	que	viria	a	tratar	o	Manifesto Regionalista de 1926, o qual 
Gilberto	Freyre	teria	lido	no	1o Congresso Regionalista do Nordeste.	Azevedo	
nos	chama	a	atenção	para	um	fato:	não	existe	qualquer	menção	ao	Manifesto	
Regionalista	até	1951	–	nem	à	sua	 leitura	durante	o	Congresso	nem	à	sua	
parcial	 publicação	 no	Diário	 de	Pernambuco	 de	 então,	 como	 afirmado	 pelo	
sociólogo	–	quando	Freyre	lê	tal	documento	‘histórico’	em	comemoração	aos	
vinte e cinco anos do Congresso, no Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas 
Sociais.	O	Manifesto	é	publicado	no	ano	seguinte.	A	denúncia	pública	de	tal	
engodo	coube	a	Joaquim	Inojosa	em	1968.	Segundo	Azevedo,	Freyre	confessa	
no prefácio da segunda edição de Região e tradição,	de	1968,	ser	o	texto	de	
1952	uma	tentativa	de	síntese	dos	ideais	expostos	no	Livro	do	Nordeste.	De	
todo	modo,	apesar	da	controvérsia,	faremos	uso	desse	material	para	melhor	
expor	os	ideais	regionalistas	e	tradicionalistas.	
	 Teixeira	(2007)	nos	indica	que	a	construção	da	memória	dos	regionalistas	
a	partir	do	Manifesto	Regionalista	denuncia,	de	certo	modo,	por	parte	de	Freyre,	
um reconhecimento da importância do modernismo, pois tenta o sociólogo 
aproximar	os	grupos,	o	que	podemos	perceber	nesse	excerto	da	introdução	ao	
suposto	documento	de	1926:	

Igual	 destino	 teve	 o	 Regionalismo	 do	 Recife	 [referindo-se	 Freyre	
à perda de importância do federalismo], quase sumido ao lado 
do Modernismo do Rio e do de São Paulo, seus parentes ricos e 
aparecidos	um	pouco	antes	dele.	É	que	ao	Regionalismo	do	Recife,	
a	seu	modo	 também	modernista,	mas	modernista	e	 tradicionalista	
ao	 mesmo	 tempo,	 faltou,	 na	 sua	 época	 heróica,	 propaganda	 ou	
divulgação na imprensa metropolitana, então indiferente, senão 
hostil,	ao	que	fosse	ou	viesse	de	Província	(FREYRE,	1952).

Ainda: 

Foi em dias já remotos o empenho dos Regionalistas ao mesmo 
tempo tradicionalistas e modernistas do Recife. Empenho que 
os levou a considerar de modo sistemático problemas como o de 
planejamento regional. A concitarem em arte o modernismo com o 
tradicionalismo	(idem)

Freyre	 defende	 o	 regionalismo	 da	 acusação	 de	 ser	 separatismo.	Diz	
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que,	ao	contrário,	o	regionalismo	pretende	a	unificação	do	país	com	respeito	
às características de cada região. A noção de região deveria estar acima da 
noção de estado.

A	maior	 injustiça	que	 se	poderia	 fazer	 a	 um	 regionalismo	 como	o	
nosso seria confundi-lo com separatismo ou com bairrismo. Com 
anti-internacionalismo,	anti-universalismo	ou	anti-nacionalismo.	Ele	é	
tão	contrário	a	qualquer	espécie	de	separatismo	que,	mais	unionista	
que o atual e precário unionismo brasileiro, visa a superação do 
estadualismo, lamentavelmente desenvolvido aqui pela República - 

6 Ilustração	de	Manoel	Bandeira	para	o	Livro	do	Nordeste,	1925.	Lê-se	abaixo	da	figura:	Era	outrora	o	Recife	uma	
cidade	de	arcos	como	(?)	ainda	hoje	Munich.	A	entrada	da	antiga	rua	dos	Judeos	e	depois	do	Commercio	e	Bom	Jesus	
existiu	o	famoso	arco	do	Bom	Jesus	do	qual	nossos	avós	falavam	(?)	medievalmente	(?)	histórica	(?)	Recife	(?)	pres-
são	“fôra	do	(?)	poetas”.	E	foram	dos	nossos	dias	os	arcos	da	Conceição	e	de	Santo	Antonio	infelizmente	destruídos	
pela esthetica dos engenheiros [escrito como no original]. Fonte: Acervo da Fundação Joaquim Nabuco
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este	sim,	separatista	-	para	substituí-lo	por	novo	e	flexível	sistema	
em que as regiões, mais importantes que os Estados, se completem 
e	se	 integrem	ativa	e	criadoramente	numa	verdadeira	organização	
nacional.

Em	artigo	de	1924,	Freyre	diferencia	o	bom	do	mau	regionalismo:

Não me parece que seja mau o regionalismo ou o patriotismo 
regional	 cuja	ânsia	é	a	defesa	das	 tradições	e	dos	valores	 locais,	
contra o furor imitativo. Não me parece que semelhante corrente de 
sentimento	ponha	em	perigo	a	unidade	brasileira	nas	suas	raízes	ou	
nas suas fontes de vida.

Cuido	 que	 as	 diferenciações	 regionais,	 harmonizadas,	 serão	 no	
Brasil	 a	 condição	 para	 uma	 pátria	 interdependente	 na	 suficiência	
econômica	e	moral	do	seu	todo.	[...]

O	 bom	 regionalismo	 está	 longe,	 e	muito	 longe,	 do	mau,	 que	 é	 o	
separatismo; que consiste na imposição dos interesses locais sobre 
os	gerais”	(FREYRE,	1924	in	AZEVEDO,	1984:	218-220)

Como	 valor	 regional,	 Freyre	 defende	 o	 mocambo,	 a	 habitação	 dos	
migrantes	das	zonas	rurais	e	dos	miseráveis	do	Recife	a	que	nos	referimos	
no	começo	do	capítulo.	Para	Freyre,	seria	habitação	mais	adequada	ao	clima	
tropical do que os próprios sobrados. 

Valor	pelo	que	representa	de	harmonização	estética:	a	da	construção	
humana	 harmonizada	 com	 a	 natureza.	 Valor	 pelo	 que	 representa	
de	adaptação	higiênica;	a	do	abrigo	humano	adaptado	á	natureza	
tropical.	 Valor	 pelo	 que	 representa	 como	 solução	 econômica	 do	
problema	 da	 casa	 pobre:	 a	 máxima	 utilização,	 pelo	 homem,	 da	
natureza	regional,	representada	pela	madeira,	pela	palha,	pelo	cipó,	
pelo	capim	fácil	e	ao	alcance	dos	pobres	(FREYRE,	1952).

O	problema	dos	mocambos	estaria	em	sua	má	localização,	em	áreas	insalubres,	
pouco higiênicas como alagados, pântanos e mangues.

Bem	situado,	o	mocambo	-	e	a	casa	rural	coberta	de	palha	ou	de	
vegetal	 seco	 não	 nos	 esqueçamos	 que	 se	 encontra	 também	 na	
Irlanda	e	na	própria	Inglaterra	-	é	habitação	superior	a	esses	tristes	
sepulcros nem sempre bem caiados que são, entre nós, tantas das 
casas de pedra e cal, sem oitões livres e iluminadas apenas por 
tristonhas	claraboias	que	apenas	disfarçam	a	falta	de	luz	e	a	pobreza	
de ar, dentro das quais vive vida breve ou morre aos poucos - quando 
não às pressas arrastada pela tísica galopante - a maior parte da 
gente	média	da	região,	nas	cidades	e	até	nos	povoados	(id).

	 No	 Manifesto	 Freyre	 ainda	 critica	 como	 modernismo	 a	 mudança	 de	
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nomes regionais e antigos de ruas e logradouros, como Rua do Sol, Chora 
Menino, Encanto da Moça etc. por nomes de personalidades ou por alguma 
data de importância política. Fala-nos da preocupação com a preservação do 
patrimônio	histórico,	preservação	de	expressões	populares.

Querer	museus	com	panelas	de	barro,	facas	de	ponta,	cachimbos	de	
matutos,	sandálias	de	sertanejos,	miniaturas	de	almanjarras,	figuras	
de cerâmica, bonecas de pano, carros-de-boi e não apenas com 
relíquias de heróis de guerras e mártires de revoluções gloriosas. 
Exaltar	bumbas-meu-boi,	maracatus,	mamulengos,	pastoris	e	clubes	
populares	de	carnaval,	 em	vez	de	 trabalhar	pelo	desenvolvimento	
do	 “Rádio	Clube”	 ou	 concorrer	 para	o	 brilho	dos	bailes	 do	 “Clube	
Internacional”.	[...]	Desejar	um	museu	regional	cheio	de	recordações	
das produções e dos trabalhos da região e não apenas de antiguidades 
ociosamente burguesas como jóias de baronesas e bengalas de 
gamenhos	do	tempo	do	Império	(op.cit.).

Também	ressalta	a	necessidade	das	árvores	para	uma	cidade.	Seriam	elas	
marcos identitários. Estabeleceriam as pessoas vínculos com as plantas, 
sendo	elas	tão	essenciais	a	uma	cidade	quanto	avenidas.	Queixa-se	o	autor	
de	ser	ridicularizado	pela	defesa	das	árvores,	de	tantas	gameleiras	derrubadas	
que proviam sombras aos transeuntes para proteção do sol tropical, mas seria, 
segundo	ele,	a	valorização	da	culinária	negra	como	arte	tão	popular	quanto	a	
de	cestos	e	a	da	cerâmica	o	ato	mais	execrável	cometido	pelos	regionalistas.	

Mas	o	pecado	maior	contra	a	Civilização	e	o	Progresso,	contra	o	Bom	
Senso	e	o	Bom	Gosto	e	até	os	Bons	Costumes	que	estaria	sendo	
cometido	pelo	grupo	de	regionalistas	a	quem	se	deve	a	idéia	ou	a	
organização	deste	Congresso,	estaria	em	procurar	reanimar	não	só	
a	arte	arcaica	dos	quitutes	finos	e	caros	[...]como	a	arte	[...]que	é,	no	
Nordeste, o preparo do doce, do bolo, do quitute de tabuleiro, feito 
por	mãos	negras	e	pardas	com	uma	perícia	que	iguala,	e	às	vezes	
excede,	a	das	sinhás	brancas	(op.cit.).

Tal	como	no	Livro	do	Nordeste,	Freyre	se	empenha	no	Manifesto	na	glorificação	
da	culinária	regional,	expondo	alguns	aspectos	essenciais	para	Freyre	como	a	
‘confraternização’	entre	as	três	etnias,	branca	(portuguesa,	sobretudo),	negra	
e indígena, formadora do povo brasileiro.

Onde	 parece	 que	 essas	 três	 influências	 [portuguesa,	 negra	 e	
ameríndia]	 melhor	 se	 equilibram	 ou	 harmonizarem	 foi	 na	 cozinha	
do	Nordeste	agrário	onde	não	há	nem	excesso	português	como	na	
capital	do	Brasil	nem	excesso	africano	como	na	Bahia	nem	quase	
exclusividade	ameríndia	como	no	extremo	Norte,	porém	equilíbrio.	
O	 equilíbrio	 que	 Joaquim	 Nabuco	 atribuía	 à	 própria	 natureza	
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pernambucana. 

[...] E esse saber não seria o português, sempre amigos das aventuras 
e dos redescobrimentos, sempre franciscanamente disposto a 
confraternizar	com	os	irmãos	pardos	e	negros,	que	o	desprezasse	
(op.cit.).

Jomard	Muniz	de	Britto,	em	entrevista	em	sua	casa,	critica	esse	posicionamento	
gilbertiano	 por	 desconsiderar,	 além	 da	 opressão	 histórica	 perpetrada	 pelos	
portugueses a índios e negros, os outros povos que aqui chegaram e que 
formam a população brasileira como os italianos, japoneses, libaneses, 
alemães etc. Podemos perceber imbuído no seguinte trecho um pouco de sua 
idéia	 de	modernidade:	 “a	 arte	 da	mulher	 de	 hoje	 estaria	 na	 adaptação	 das	
tradições	da	doçaria	ou	da	cozinha	patriarcal	às	atuais	condições	de	vida	e	de	
economia	doméstica”	(op.cit.).	Para	Freyre,	a	modernidade	seria	a	conjunção	
entre	o	tradicional	e	o	regional	com	elementos	de	origem	externa,	sendo	esse	
elemento	heterônomo	filtrado	e	redimensionado	para	que	não	houvesse	prejuízo	
dos elementos tradicionais e regionais, seja na culinária, na arquitetura, na 
política	ou	nas	artes	plásticas.	Segundo	Teixeira	 (2007),	o	 regionalismo	e	o	
tradicionalismo	não	eram	vistos	como	influências	estéreis.	Muito	ao	contrário,	
eram	enxergados	como	forças	criadoras,	“Nesse	gosto	pelo	elemento	da	terra,	
aliado	à	convicção	de	que	só	a	partir	dele	é	que	se	poderia	almejar	construir	
algo	de	perene,	porque	incisivo”	(id.:	75).	Ainda:	

O	que	os	distanciava	 [modernistas	e	 regionalistas],	afora	a	mútua	
má-vontade e pequenas incompreensões, era o lugar a partir do qual 
lançavam seu olhar: se nacional ou local. No mais, a mesma crença 
de que só conhecendo bem quem somos poderíamos cogitar em 
criar	algo	de	relevante	aos	olhos	alheios	(op.	cit.:	76).	

1.3. Gilberto Freyre e a modernidade artística pernambucana
 
 Pode parecer a princípio que, devido aos muitos enfrentamentos nos 
campos intelectual e artístico entre modernistas e regionalistas tradicionalistas, 
seria	Freyre	um	detrator	da	modernidade.	Entretanto,	segundo	Rezende	(1997:	
150	apud	TEIXEIRA,	2007:	73),	o	sociólogo

não atacava a modernidade em todas as suas dimensões. 
Simpatiza	 com	 as	 renovações	 acontecidas	 na	 produção	 cultural,	
com manifestações das vanguardas artísticas europeias. A questão 
fundamental trata de saber como absorver essas renovações sem 
afetar a originalidade da cultura brasileira, na sua mistura que ele 
tanto	diz	admirar.	
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Em	sua	vastíssima	obra,	Freyre	elabora	uma	teoria	da	modernidade	ligada	ao	
Nordeste	brasileiro,	aos	 trópicos,	a	sua	 luz	e	ao	amorenamento	das	gentes	
brasileiras	através	da	mestiçagem.	A	modernidade	freyriana	se	revela	na	união	
dos	saberes	eruditos,	claramente	aristocráticos	(aristocracia	canavieira),	com	
os saberes populares, telúricos, fundando um terceiro estilo de saber, para ele 
‘modernamente’, tipicamente, originalmente brasileiro. Essa modernidade se 
faz	presente	sobretudo	nas	artes,	não	só	plásticas,	mas	também	na	literária,	
na	política,	na	gastronômica,	nos	modos	de	homem	e	nas	modas	de	mulher,	
no	design	(enxergado	por	ele	como	uma	especialização	artística4) etc. Seria 
o	Recife,	a	partir	de	Maurício	de	Nassau,	o	precursor	de	um	Brasil	moderno,	
muito	antes	da	explosão	modernista	da	Semana	de	Arte	Moderna	de	1922	na	
capital paulista. 
 Podemos perceber em sua escrita personalíssima um ressentimento 
em	relação	à	extrema	valorização	dos	acontecimentos	paulistas	e	fluminenses	
e	à	exclusão	da	história	oficial	do	que	ocorre	fora	desse	eixo,	principalmente	
pela	grande	produção	de	bens	culturais	do	Nordeste,	localizada	sobremaneira	
no	Recife.	O	antropólogo	reconhece	a	Semana	de	Arte	Moderna	de	1922	como	
fenômeno	chocante	para	as	Belas	Letras	e	Artes	brasileiras,	 tão	europeias.	
Entretanto	a	considera	por	demais	modernista,	o	que	a	 faz	perder	ao	 longo	
do tempo suas potencialidades revolucionárias. Modernista, de acordo com o 
autor,	porque	as	soluções	estéticas	se	cristalizam.	De	crítica,	passa	à	prática	
hegemônica	reificada.
	 Freyre	 (1987)	 compara	 paulistas	 e	 pernambucanos.	 Para	 ele,	 esses	
dois	povos	são	os	mais	vanguardistas	do	Brasil.	 “Vem	antes	 [referindo-se	a	
semelhanças não só pelo grau de instrução] daquele ânimo ou gosto de iniciar, 
de descobrir, de renovar, de antecipar, que sendo um vivo característico dos 
paulistas,	também	se	encontra	entre	os	pernambucanos”	(FREYRE,	1987:	99).	
Partiram quase todas as manifestações modernas ou modernistas em política, 
indústria,	arte	ou	literatura	no	começo	do	século	XX	de	São	Paulo	ou	do	Recife,	
ou	de	paulistas	e	pernambucanos.	Freyre	(1985:	330)	ainda	nos	diz:	

Há	também	quem	ligue	à	influência	do	liberalismo	de	Nassau	sobre	
a	mentalidade	dos	colonos	do	Norte	no	século	XVII,	certo	pendor,	
porventura mais acentuado no pernambucano que nos brasileiros 
de outras regiões, para a insubordinação política e para as formas 
liberais de governo. 

4	Falaremos	de	nosso	posicionamento	sobre	a	relação	arte	x	design	no	terceiro	capítulo
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	 Quase	deterministicamente,	aponta-nos	que	baianos	e	mineiros	seriam	
o equilíbrio para a verve vanguardista de pernambucanos e paulistanos. Para 
ele,	 “por	 sermos	 eternos	 aprendizes	 [paulistas	 e	 pernambucanos	 na	 arte	
da	política],	nosso	pendor	é	maior	do	que	o	dos	mestres	para	as	aventuras	
de	 inovação,	de	experimentação,	de	 renovação	e	até	de	 revolução,	sem	as	
quais	não	se	compreende	modernismo	nem	mesmo	modernidade”	(id.:	101).	
Embora	 o	 autor	 se	 refira,	 nesta	 citação,	 à	 arte	 política,	 explica-nos	 que	 o	
moderno	e	o	modernismo	se	 refletem	da	mesma	maneira	em	qualquer	que	
seja a manifestação artística, pois são produtos da mesma cultura, seja “a arte 
política	ou	a	arte	industrial	ou	a	arte	da	bruxaria”	(op.cit.:	104).

	 Em	 capítulo	 sobre	 a	 moda	 de	 moças	 em	 aderirem	 ao	 léxico	 pouco	
refinado	dos	populares	e	plebeus,	utilizando	termos,	para	ele,	não	condizentes	
com	sua	graciosa	feminilidade	morena,	Freyre	reforça	seu	conceito	de	moderno,	
mesmo sem citar a palavras como modernidade ou modernismo:

O	êxito	de	assimilações	de	primitivismos,	por	um	lado,	e	plebeísmos,	
por outro lado, por culturas nacionais em diferentes setores de arte – 
inclusive na arte das modas de mulher – tende a depender, em parte, 
de personalidades criativas engajadas nos processos assimiliadores 
como Gauguin, Picasso e Villa-Lobos [...]. Tais assimilações – de 
consideradas inferioridades, por superioridades – têm enriquecido 
artes	 eruditas	 em	 culturas	 nacionais	 como	 a	 brasileira	 (FREYRE,	
2009:	74).

 
Para	 Freyre,	 a	 arte	 não	 deve	 se	 fechar	 em	 formalismos	 e	 se	 esquecer	 do	
fecundíssimo	contexto	sócio-ecológico	no	qual	se	insere	e	com	o	qual	o	artista	
não	precisa	 temer	se	 relacionar	para	crescer	sua	criatividade.	É	 justamente	

7 Joaquim do Rego Monteiro. La Rotonde.	Influência	
direta	de	Fernand	Léger.	Fonte:	http://blogmamam.wor-
dpress.com/2010/04/07/joaquim-do-rego-monteiro/

8 Joaquim do Rego Monteiro. América do Sul.	1927.	Fon-
te:	http://www.flickr.com/photos/jucelioma/5029501676/
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pelo	 formalismo,	 pelo	 congelamento	 de	 uma	 estética,	 quando	 o	 caráter	
revolucionário	se	transforma	em	nova	regra	artística	hegemônica,	que	o	autor	
se	 ressente	 da	 Semana	 de	 Arte	 Moderna	 de	 1922.	 É	 a	 conversão	 desse	
movimento em modernismo que o incomoda.

movimento considerável de renovação das letras e das artes que, 
entretanto, envelheceu depressa pelo fato de se ter contraído e 
sistematizado	numa	quase	seita	de	adoração	do	que	 fora	apenas	
um momento ou um instante – instante libertador, revolucionário, 
violentamente antiacadêmico – na vida do brasileiro criado com muita 
gramática	 ou	 com	 excessivo	 respeito	 pelas	 academias	 [...].Toda	
adoração	dessa	espécie	se	torna,	quando	passa	de	um	instante,	a	
própria	negação	daquele	critério	de	modernidade	(id.,	1987:	102).

Encanta-se pelos artistas partícipes da grande Semana os quais 
conseguiram fugir da estagnação modernista e permanecer modernos no que 
têm	de	mais	experimental	e	renovador.	Agrada-se	principalmente	por	Oswald	
de	Andrade,	para	quem	não	economiza	elogios.	

Voltando	 a	 relacionar	 artes	 plásticas	 e	 arte	 política,	 Freyre	 compara	
o	 Cubismo	 com	 o	 Marxismo.	 Para	 ele,	 ambas	manifestações	 modernistas,	
períodos	 de	 fanatismo	 e	 revolucionarismo	 heróico,	 puro,	 ortodoxo.	 Critica-
os longamente, polidamente, mas não os desconsidera. “Pela violência 
modernista,	marxistas	e	cubistas	abriram	caminhos	para	a	modernidade	em	
que começamos a viver hoje, tanto nas artes plásticas como na engenharia 
social	ou	na	arte	política”	(op.cit.:	110).	

Em	1923,	o	autor	de	Casa	Grande	&	Senzala	forma	no	Recife	o	Movimento 
Regionalista, Tradicionalista e, a seu modo, Modernista, juntamente com 
intelectuais das ciências humanas, sociais e de saúde, arquitetos urbanistas, 
paisagistas,	artistas	plásticos	e	das	letras	na	tentativa	de	valorizar	o	que	para	
eles	tem-se	de	mais	regional,	de	mais	brasileiro,	de	universal.	Explica-nos,	em	
prefácio	de	livro	de	Freyre,	sobre	estes	universalismo	e	regionalismo,	Renato	
Carneiro	Campos	(in	op.cit.:	7-8):

O	universalismo	de	Gilberto	Freyre,	dizemos	nós,	 tem	por	base	o	
indivíduo,	a	região,	o	particular	[…]	para	explicar	o	geral,	aceitando	
lucidamente	 as	 diversidades	 regionais,	 sobretudo	 as	 que	 dizem	
respeito	 aos	 valores	 culturais	 e	 históricos.	 […]	É	um	 regionalismo	
apoiado	na	 tradição,	 no	 que	ela	 representa	 de	expressão	 viva	 de	
valores culturais permanentes, valores que formando como uma 
espécie	de	corrente	possam	explicar	fenômenos	atuais	e	projeções	
sobre	o	futuro.	E	partindo	do	antigo	para	justificar	o	novo,	tem	como	
certo que em determinados setores do conhecimento humano não 
existe	passado	como	é	o	caso	da	literatura	e	das	artes.	
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Para	Freyre,	teria	sido	ele,	juntamente	com	os	irmãos	Joaquim	e	Vicente	
do	Rego	Monteiro,	um	tanto	europeizados	pelo	tempo	em	que	moraram	em	Paris,	
a	trazer	o	modernismo	a	Pernambuco.	Dentre	eles,	aquele	para	quem	Freyre	
mais	verte	elogios	é	o	último.	Elogios	muitos,	porém,	não	sem	alguma	critica.	
Na	década	de	1920,	Vicente	estava	mais	comprometido	com	um	regionalismo	
não	 nordestino,	 mas	 sim	 amazônico,	 como	 se	 fosse	 o	 interesse	 europeu	
pelo	 exótico.	 “Exotismo	 tocado	 de	 um	 pouco	 de	 brasileirismo.	 Tropicalismo	
desprendido	 de	 convicções	 nacionais”	 (FREYRE,	 1972:	 11),	 havendo	 ainda	
inspirações	orientais	em	suas	telas,	talvez	de	Foujita.	Por	este	motivo,	Vicente	
pode ser considerado um dos precursores do modernismo brasileiro, mas 
não do Movimento Regionalista, Tradicionalista e, a seu modo, Modernista do 
Recife.	A	sensibilidade	para	as	coisas	do	Nordeste	ele	adquiriu	após	a	década	
de	1920,	sensibilidade	esta	 ligada	a	uma	 ideologia	política	que	teria,	para	o	
antropólogo,	prejudicado	seu	 fazer	artístico.	Não	nos	diz	Freyre,	entretanto,	
qual seria essa ideologia e como poderia ela interferir negativamente nos 
modernismos	do	pintor.	De	toda	forma,	queridíssimo	por	Freyre	e	pelo	galerista	
Ranulpho.	Dizemos	 isso	após	analisarmos	diversos	 folders	de	exposições	e	
leilões nos quais esse pintor sempre aparece em destaque.

9 Vicente	 do	Rego	Monteiro.	 Sem	 título.	Década	 de	
1960	Acrílico	 sobre	 tela	 1.10x70cm	 Fonte	 Folder	 da	
Galeria	 Ranulpho	 Vicente	 do	 Rego	 Monteiro	 1899-
1970	Comemorando	105	anos	
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Dentre	 as	 mudanças	 valorizadas	 por	 Freyre	 e	 pelo	 Movimento	
Regionalista nas artes plásticas estava a mudança de suporte. Argumentava 
Freyre	que	a	pintura	poderia	dedicar-se	não	somente	às	telas,	mas	ao	muralismo	
– arte mural, pintura integrada à arquitetura, pintura aplicada. Aplicação, 
segundo	Coelho	Netto	(1995),	característica	forte	da	modernidade.	Em	1925,	
Freyre	queixava-se	que	nenhum	dos	artistas	plásticos	pernambucanos	havia	
despertado para as coisas da terra.

Nossa	civilização	nordestina	de	senhores	de	engenho,	de	produtores	
de açúcar, de trabalhadores de engenho já devia ter encontrado 
sua	expressão	plástica;	e	a	decoração	mural	dos	edifícios	públicos	
deveria	 ser	 a	 primeira	 a	 fazer	 sentir	 ao	 estrangeiro	 a	 plástica	 da	
economia da terra. 

Possuía	 esperanças	 nos	 irmãos	Monteiro,	 em	Manoel	 Bandeira	 e	 Joaquim	
Cardozo.	Não	haveria	de	saber	Freyre	que	aquele	quem	melhor	representaria	
suas	ideias,	entretanto,	possuía	à	data	apenas	quinze	anos	e	estava	por	viajar	
para Europa, onde travaria contato com as vanguardas modernas. Lula Cardoso 
Ayres	é	esse	artista,	o	mais	completo	muralista	brasileiro	na	visão	freyriana.	
Sobre	o	muralismo,	Freyre	(2009:	137)	nos	fala:	

[...]	por	uma	arte	brasileira	de	mural	que	ultrapassasse	a	mexicana	
na	glorificação	de	homens	e	de	expressões	regionais	brasileiras	de	
trabalho	(trabalhadores	de	canaviais,	de	cafezais,	de	seringais,	de	
engenhos	de	açúcar,	de	fazendas	de	gado,	de	portos	e	doca	e	se	
extremasse	 até	 noutra	 glorificação,	 a	 da	mulher	mestiça,	 tropical,	
das	 várias	 regiões	 do	 Brasil	 mais	 mestiçadas,	 consideradas	 as	
várias	sugestões	plásticas	e	de	cor	–	sensualmente	estéticas	–	da	
mestiçagem.

Compondo	o	panteão	de	artistas	plásticos	modernos	e	modernizantes	
de Pernambuco, mesmo que não tenham alguns participado diretamente do 
Movimento Regionalista, Tradicionalista e, a seu modo, Modernista do Recife 
na	década	de	1920,	mas	ligados	a	seus	ideais,	estão	Cícero	Dias	e	Francisco	
Brennand.	Segundo	Melo	(2009),	o	primeiro	comporia	com	Vicente	do	Rego	
Monteiro	e	Lula	Cardoso	Ayres	a	‘Santíssima	Trindade’,	o	tripé	da	arte	moderna	
pernambucana.	Para	Freyre	(1946),	embora	o	pintor	tenha	morado	em	Paris	
durante	vinte	anos,	onde	fez	importantes	amizades	com	artistas	como	Pablo	
Picasso	e	Paul	Eluard,	Dias	era	intensamente	de	sua	província,	não	se	desfazia	
de	seu	verde	tropical	“que	só	se	define	na	sua	plenitude	iluminado	pelo	sol	ou	
pela	luz	de	Pernambuco”	(FREYRE,	1987:	159).	
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Sob	o	 risco	de	soar	determinista	ao	 falar	da	 influência	da	 luz	 tropical	
sobre	 a	 pintura,	 Freyre	 se	 defende.	Diz	 não	 compactuar	 ou	 concordar	 com	
nenhuma	forma	de	determinismo,	incluindo	o	ecológico.	Ecologia	que	tão	lhe	é	
cara.	Para	Freyre	(id.:	158-159),	“entretanto,	me	parece	legítimo	admitir-se	que,	
ao	contato	com	certas	situações	culturais,	a	qualidade	de	luz	de	uma	região	
favoreça, de modo particular, nessa região, o desenvolvimento da pintura em 
geral;	e	de	certo	tipo	de	pintura,	em	particular”.	Em	tributo	à	cultura	hispânica,	
tão	determinante	em	sua	formação	ecológica	e	tropical,	analisa	a	luz	nas	obras	
de	 Velásquez	 e	 El	 Greco.	 Trabalhos	 fantásticos	 de	 oposição	 claro-escuro.	
Segundo o autor, suas cores podem não ser necessariamente tropicais, mas 
suas	luzes,	sim.	Luzes	da	Espanha.	O	ilustre	tropicologista,	embora	enalteça	
essa	luz	especial	das	regiões	ensolaradas,	admite	a	existência	de	artistas	que	
não	se	identificam	com	as	luzes	de	suas	terras,	procurando,	em	outras,	luzes	
que	mais	agradem	suas	personalidades,	o	que	pode	soar	às	vezes	exotismo.	
Brasileiros	 que	 se	 digam	 artistas	 brasileiros	 mesmo	 na	 pintura	 de	 temas	
europeus	como	neve,	névoa	e	luzes	de	Londres.	

Formas	 sinteticamente	 brasileiras	 faria	 Francisco	 Brennand,	 então	
modernamente,	 especialmente	 pintor.	 Para	 Freyre,	 de	 forma	 alguma	 seria	
Brennand	 um	 modernista.	 Escapa-lhe,	 a	 seu	 ver,	 o	 esoterismo	 do	 campo	
artístico	 erudito.	 Experimenta.	 Não	 cai	 em	 preciosismos	 formalistas	 nem	
está	 preso	 a	 composições	 geométricas	 cerceantes.	 Modernamente	 tropical	
porque emprega em sua pintura sua sensibilidade ligada à terra, aos animais 
e	às	plantas.	Chama-lhe	Freyre	de	pintor	autobiográfico.	“Sua	pintura	vem	se	
desenvolvendo como um desenvolvimento da sua pessoa em relação com a 

10 Francisco	Brennand.	Tartaruga,	1969.	114x164cm	Fonte	Folder	da	Ga-
leria	Ranulpho	Leilão	de	Outubro	05	out	2003

11 Francisco	 Brennand.	 Nu,	 1972.	
Ó́leo	 sobre	 duratéx	 57x40cm.	 Fonte	
Folder da Galeria Ranulpho Grande 
Leilão	de	Dezembro	2003.
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sua	terra	e	com	a	sua	época.	Biograficamente,	portanto.	Autobiograficamente	
–	para	empregar-se	a	palavra	exata”	(op.cit..	181).

Freyre	era	defensor	da	morenidade	ou	da	pigmentação	tropical	do	povo	
brasileiro. Morenidade, mestiçagem ligada a um projeto de identidade nacional, 
o	elemento	que	ligaria	o	país,	expressa	não	só	na	cor	da	pele,	mas	também	
no jeito de vestir, andar etc. Morenidade ligada a um sentido sensual, ou 
sexual,	em	boa	parte.	Miscigenação	do	povo	brasileiro,	povo	de	uma	complexa	
civilização	ecologicamente	tropical.	Ecologicamente	universal,	porque	tocam	o	
que há de essencial no ser humano. Abordada por artistas que não se fecham 
em	preciosismos	estéticos,	que	experimentam	e	são	 indissociáveis	de	suas	
terras e de suas gentes, que renovam ao unir o regional, o erudito, o popular, 
o	tradicional.	Modernos,	porém	não	modernistas.	Dentre	estes	artistas,	quem	
melhor	representa	visualmente	tais	ideias	é	Lula	Cardoso	Ayres.	Além	de	artista	
plástico,	Ayres	 fez	 cenários	 para	 teatro	 e	 se	 dedicou	 por	 aproximadamente	
trinta	anos	ao	campo	do	design	gráfico,	abarcando	um	período	quando	a	doxa	
estética	dessa	atividade	provinha	de	países	europeus	e	o	sistema	de	ensino	
superior	do	design	no	Brasil	era	implementado,	tendo	este	estilo	hegemônico	
como	modelo.	Para	melhor	entender	as	criticas	expostas	no	terceiro	capítulo	
à obra do artista como designer, achamos necessário, a partir das entrevistas 
realizadas,	explicitar	a	 formação	do	design	modernista	e	sua	 legitimação	no	
Brasil	 com	a	 fundação	 da	Escola Superior de Desenho Industrial no Rio de 
Janeiro	no	começo	da	década	de	1960.

12 Francisco	Brennand.	Friso de flores,	dezembro	de	1968.	Ó́leo	sobre	tela	200cm.	Fonte:	Folder	da	Ranulpho	Ga-
leria	de	Arte	da	Leilão	Comemorativo	35	Anos	no	Mercado	de	Arte	23	mar	2003	
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2. Sobre o design modernista

Antes de adentrarmos na parte fulcral desta dissertação, a análise dos 
trabalhos	de	design	gráfico	de	Lula	Cardoso	Ayres	a	partir	do	mapeamento	
de sua superfície social, precisamos tratar sobre o design modernista, 
convencionalmente chamado de Estilo Internacional, devido às comparações 
tecidas	no	terceiro	capítulo	entre	o	estilo	de	Ayres	e	essa	estética	por	muito	
tempo	 hegemônica	 nacional	 e	 internacionalmente.	 Ao	 entrevistarmos	 dois	
atores sociais vinculados ao ensino e à prática do Design em Pernambuco, 
constatamos	a	necessidade	de	abordar	também	neste	capítulo	a	fundação	da	
Escola	Superior	de	Desenho	Industrial	(ESDI)	no	Rio	de	Janeiro	em	1962,	uma	
vez	que	esta	escola	serviu	de	modelo	para	a	implantação	do	curso	de	Design	
na	Universidade	Federal	de	Pernambuco	em	1972.	
 Falamos brevemente neste capítulo sobre as duas principais escolas, 
assim	 consideradas	 pela	 historiografia	 oficial	 do	 design,	 responsáveis	 pela	
inculcação de um habitus modernista com pretensões de universalidade, a Das 
Staatliches Bauhaus e a Hochschule für Gestaltung, fundadas respectivamente 
na	Alemanha,	em	1919	na	cidade	de	Weimar,	e	na	Suíça,	em	1953	na	cidade	
de	Ulm.	O	modelo	modernista	Ulmiano,	até	certo	ponto	herdeiro	do	modelo	
bauhausiano, foi aplicado na fundação de vários cursos superiores de Design, 
principalmente	na	América	Latina,	sendo	a	ESDI	o	primeiro	deles.	

2.1. Breve história da Bauhaus e da HfG - Ulm

As	 duas	 escolas	 surgem	 em	 contextos	 históricos	 semelhantes:	
Europa devastada depois de guerras mundiais. Destarte, estão impregnadas 
com	vontade	de	 transformação	social.	A	Das	Staatliches	Bauhaus,	de	base	
socialista,	surge	em	1919	após	a	Primeira	Guerra,	visando	à	criação	de	objetos	
que	pudessem	ser	produzidos	e	usados	pela	classe	operária.	A	Hochschule	für	
Gestaltung,	na	cidade	de	Ulm	na	Suíça,	foi	inicialmente	idealizada	para	ser	uma	
escola	de	ensino	de	ciências	sociais,	para	formar	indivíduos	capazes	de	lidar	
com o novo mundo após a Segunda Guerra. Durante a fase de planejamento, 
foi reestruturada para ser uma escola de Design. 

O	Design	Modernista	 foi	 o	 responsável	 pela	manifestação	 física	 nos	
objetos de um pensamento positivista, voltado para a ciência e na crença de 
um	mundo	melhor	a	partir	do	progresso	científico	e	tecnológico.	Um	objeto	de	
bom gosto seria aquele de formas simples, despojado de ornamentos, que 
refletisse	a	ordenação	desse	novo	mundo	à	luz	da	tecnologia. Pode-se perceber 
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então como o conceito de Design, do ponto de vista do Design Modernista 
institucionalizado,	 está	 intrinsecamente	 ligado	 à	 evolução	 da	 técnica,	 à	
produção pela máquina e à divisão do trabalho. Entretanto, a submissão à 
máquina	não	 foi	 ponto	pacífico.	Pelo	 contrário,	 a	disputa	 intelectual	 entre	a	
expressão	artística	individual	e	o	racionalismo	/	padronização	(artista	sujeito	à	
máquina) está presente desde a Deutsch Werkbund,	continua	na	Bauhaus	e	se	
perpetua	em	HfG-	Ulm.	

2.1.1. Das Staatliches Bauhaus

	 A	 Das	 Staatliches	 Bauhaus	 (Casa	 Estatal	 de	 Construção)	 resulta	 da	
fusão,	no	ano	de	1919,	entre	duas	instituições	na	cidade	de	Weimar,	a	Academia 
de Belas Artes e a Escola de Artes e Ofícios. Esta última fora dirigida pelo artista 
belga Henri van de Velde, um dos principais nomes do Art Nouveau. Velde 
participara	 da	Deutsch	Werkbund	 (Confederação	Alemã	de	Trabalho),	 “uma	
associação de artistas, artesãos, industriais e publicitários que queriam perseguir 
a meta de melhorar e integrar o trabalho da arte, da indústria e do artesanato 
por	meio	da	formação	e	do	ensino”	(BÜRDEK,	2006:	25).	Segundo	Cardoso	
(2004:	109),	a	Deutsch	Werkbund	fazia	parte	de	um	projeto	de	fortalecimento	
do	Estado	alemão	moderno	e	“pregava	a	refoma	social	e	cultural	através	do	
desenvolvimento	da	indústria	moderna	e	não	através	de	um	retorno	a	valores	
ruralistas	e	pré-modernos”.	Era	necessário	imbuir	os	produtos	industriais	com	
uma identidade alemã, um estilo nacional, e educar os consumidores e os 
produtores	na	formação	de	um	gosto	estético.	
	 Diretamente	ligada	a	um	conflito	de	gostos,	embora	não	se	restrinja	a	
isso,	 havia	 na	Deutsch	Werbund	 uma	polarização	 representada	 por	 van	 de	
Velde e Hermann Muthesius,	funcionário	do	Ministério	do	Comércio	e	professor	
de	arte	aplicada	da	Universidade	Comercial	de	Berlim,	sobre	a	submissão	da	
arte	à	 indústria.	O	primeiro	 “advogava	a	 importância	da	 liberdade	 criativa	e	
da autonomia da arte como guardiã de valores humanos, indepentemente de 
questões	comerciais”	(id.:	110),	enquanto	o	segundo	defendia	a	estandardização	
industrial	 e	 a	 tipificação	 dos	 produtos.	 Com	 o	 início	 da	 Primeira	 Guerra,	
entretanto, as discussões arrefeceram e o belga foi afastado de seu cargo por 
ser de um país inimigo. 
	 Com	o	fim	da	guerra,	fundou-se	uma	nova	república	com	a	capital	na	
cidade	de	Weimar.	O	governo	provisório	aceitou	as	propostas	de	modificação	
do ensino público artístico sugeridas pelo arquiteto Walter Gropius, quem, 
segundo	Cardoso	 (2004),	 estava	 vinculado	 à	 ala	modernista	 da	 arquitetura	
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alemã	e	a	 ideais	 coletivistas.	De	acordo	com	Meggs	 (2009),	Gropius	 já	era	
reconhecido	 internacionalmente	 antes	 da	 fundação	 da	 Bauhaus	 por	 seus	
projetos	de	fábricas	utilizando	ferro	e	vidro	de	maneira	inovadora.	Ele	era	um	
dos	três	possíveis	substitutos	de	van	de	Velde	na	Escola	de	Artes	e	Ofícios.	
No	dia	12	de	abril	de	1919	é	fundada	a	Das	Staatliche	Bauhaus,	tendo	Gropius	
como seu primeiro diretor.

Ideias de todos os movimentos artísticos de vanguarda e de design 
foram	exploradas,	combinadas	e	aplicadas	a	problemas	funcionais	e	
à	produção	mecânica	na	escola	alemã	de	design	da	Bauhaus	(1919-
1933).	O	mobiliário,	a	arquitetura,	o	design	de	produto	e	o	design	
gráfico	do	século	xx	foram	plasmados	pelas	atividades	de	seu	corpo	
docente	e	discente,	e	uma	estética	do	design	moderno	surgiu	(id.:	
409)

Na	recém-criada	Bauhaus,	a	arte,	o	design	e	o	artesanato	estavam	sob	a	tutela	
de	“uma	categoria	superior	de	criação,	a	arquitetura	no	entender	de	Gropius”	
(WOLLNER,	 2003:	 51).	 Para	 Gropius,	 a	 arte	 e	 a	 técnica	 deveriam	 estar	
alinhadas, formando uma nova e moderna unidade. Com essa união haveria 
uma consolidação da arte na vida cotidiana das pessoas. Gropius estava 
interessado em um estilo universal de design como um aspecto integrado da 
sociedade.
 Imbuídos do ideário de progresso social, aliado à adoção da ideologia 
socialista e a uma Europa devastada pela Primeira Guerra, os estudantes e 
professores	da	Bauhaus	tinham	como	mote	a	construção	de	artefatos	voltados	
para	classe	operária.	Segundo	Tom	Wolfe	(1990),	tudo	deveria	ser	funcional e 
não-burguês,	experiências	formais	e	de	materiais	eram	feitas	em	nome	de	um	
futuro limpo e puro. Theo Van Doesburg, holandês líder do movimento De Stijl 
(Neoplasticismo),	 critica	o	alto	 custo	dos	produtos	elaborados	por	artesãos.	
Para	ele,	a	arte	não-burguesa	deveria	ser	produzida	por	máquinas.	Após	tal	
crítica,	Gropius	retira	os	artesãos	da	Bauhaus.	Segundo	Bürdek	(2006:	27),	“Van	
Doesburg	negava	a	manufatura	e	defendia	as	máquinas	[...].	O	conceito	por	ele	
defendido	da	“estética	da	máquina”	era	idêntico	ao	conceito	de	estética	técnica	
dos	construtivistas	 russos”.	Souza	 (1996)	e	Meggs	 (2009)	afirmam	que	Van	
Doesburg	não	foi	professor	da	Bauhaus	efetivamente,	mas	morou	em	Weimar	
de	1921	a	1923	com	esta	 intenção,	porém	Gropius	não	o	contratara	devido	
ao radicalismo do holandês. De toda forma, Doesburg ministrou palestras em 
sua casa, sendo o público formado principalmente por alunos dessa escola. 
A	estética	reducionista	do	De	Stijl	influnciou	fortemente	a	Bauhaus	e	o	design	
modernista	 através	 de	 seus	 retângulos,	 círculos,	 triângulos,	 cubos,	 esferas,	
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pirâmides e o uso das cores primárias.
Em	 1923,	 Johannes	 Itten,	 criador	 do	 Curso	 Básico	 da	 Bauhaus,	 é	

afastado	da	escola,	selando	assim	a	vinculação	da	Bauhaus	ao	racionalismo,	
distanciando-se	do	seu	ideal	inicial,	de	forte	influência	expressionista	e	artesanal	
(Paul	 Klee	 e	Wassily	 Kandinski,	 expressionistas	 do	 grupo	Der Blaue Reiter 
eram	professores	da	escola).	De	acordo	com	Meggs	(2009:	405),	o	slogan da 
escola	mudara	de	“Uma	Unidade	entre	Arte	e	Habilidade	Manual”	para	“Arte	
e	Tecnologia,	uma	Nova	Unidade”.	Ainda,	“Gropius	começou	a	considerar	que	
o	misticismo	de	Itten	era	uma	“espiritualidade”	 incompatível	com	a	busca	da	
linguagem	objetiva	do	design,	capaz	de	superar	os	perigos	dos	estilos	anteriores	
e	do	gosto	pessoal”	(id.:	404).	Itten	foi	substituído	por	Lazlo Moholy-Nagy, de 
forte	influência	construtivista,	e	por	Josef Albers. 

Mesmo sendo uma escola estatal, a linha 
política	da	Bauhaus	divergia	com	a	do	governo	de	
Weimar.	O	novo	regime	conservador	fez	exigências	
inaceitáveis	à	escola	e,	em	26	de	dezembro	de	1924,	
os professores assinam uma carta de demissão, 
que	se	efetivaria	em	1	de	abril	de	1925	quando	seus	
contratos deveriam ser renovados. No mesmo mês, 
os alunos mandam uma carta avisando que sairiam 
com	seus	professores.	Gropius	faz	um	acordo	com	
o prefeito da cidade de Dessau e transfere em abril 
de	1925	parte	dos	equipamentos	para	 instalações	
provisórias.	Em	1926,	mudam-se	para	o	novo	prédio,	
projetado	por	ele.	No	mesmo	ano,	a	Bauhaus	muda	
seu estado para Hochschule für Gestaltung	(Escola	
Superior da Forma), mais alinhada com seus 
novos	objetivos	e	com	a	política	econômica	alemã.	
Em	1928,	Gropius	se	afasta	da	direção	da	escola	
por desavenças políticas e se dedica à prática da 
arquitetura para empresas privadas. Em seu lugar, 
Hannes Meyer, antiesticista, repudiava o formalismo 
neoplástico	que	se	apoderava	da	escola.	Segundo	Souza	(1996:	81),	Meyer	
“representava	 um	 tipo	 de	 funcionalismo	 técnico	 produtivista	 diferente	 do	
funcionalismo	técnico	formalista	que	perdurava	na	escola	desde	1923”.	Bürdek	
(2006)	chama	o	período	de	1923	a	1928	de	“fase	de	consolidação”,	com	foco	
na produção de protótipos industriais e no desenvolvimento de produtos com 
alto grau de funcionalidade e acessíveis para ampla camada da população.

13 Marcas da Das Staatliches 
Bauhaus.	A	 primeira	 é	 de	 1919	 e	
demonstra a ligação do design com 
a prática artesanal. A segunda, de 
1923,	 expressa	 a	 nova	 ideologia	
da	escola.	Fonte:	http://anneserde 
sign.com/BauhausLogo.jpg
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Função	significava	sempre	a	ligação	de	duas	suposições:	a	de	que	
é	 válido,	 no	 design,	 combinar	 harmoniosamente	 as	 condições	 de	
produção	industrial	(técnica,	construção,	material)	com	as	condições	
sociais,	o	que	significava	condicionar	as	necessidades	da	população	
às	exigências	do	planejamento	social	(BÜRDEK,	2006:	31).

Enquanto Gropius tentava uma postura mais diplomática entre o governo 
e a escola por temer o fechamento da instituição devido a posicionamentos 
políticos,	Meyer	envolveu	a	Bauhaus	 intensamente	em	discussões	políticas.	
Sua	gestão,	marcada	por	um	 funcionalismo	dogmático,	não	dura.	Em	1930,	
demite-se por desavenças políticas e seu lugar passa a ser ocupado por 
Mies van der Rohe.	 O	 renomado	 arquiteto	 do	 “menos	 é	 mais”	 não	 estava	
interessado em discussões políticas e suas soluções de arquitetura e design 
eram	mais	debitárias	a	um	 formalismo	estético	do	que	a	uma	preocupação	
com	a	função	social	do	design.	Sob	sua	direção,	a	Bauhaus	se	desvincula	do	
Estado,	virando-se	uma	instituição	particular,	migrando	de	Dessau	para	Berlim.	
A	 situação	 política	 na	Alemanha	 na	 década	 de	 1930	 se	 torna	 insuportável,	
obrigando	Rohe	a	encerrar	a	 instituição	em	1933.	Com	o	regime	nazista	no	
poder, os bauhausianos, assim como vários intelectuais e cientistas alemãs 
emigram	para	outros	países,	sobretudo	para	os	Estados	Unidos	da	América,	
onde	ocorreu,	em	1932,	uma	exposição	no	Museu de Arte Moderna de Nova 
Iorque	(MoMA)	de	produtos	desenvolvidos	pela	Bauhaus	durante	a	gestão	de	
Gropius.	Os	dois	jovens	arquitetos	responsáveis	pela	exposição	cunharam	o	
termo International Style	 (Estilo Internacional).	 Segundo	Wolfe	 (1990),	 essa	

14 Cartaz	 de	 Joost	 Schimdt	 para	 exposição	 da	
Bauhaus,	 1923.	 Pode-se	 percerber	 a	 forte	 influên-
cia	construtivista.Fonte:	http://wordsandeggs.tumblr.
com/post/1113080632/bauhaus-1923
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exposição	 foi	 responsável	 por	 uma	 espécie	 de	 sacralização	 dos	 arquitetos	
e designers bauhausianos em terras norte-americanas. Vários fundaram ou 
lecionaram	em	cursos	de	arquitetura	e	design.	O	autor	denuncia	a	formação	de	
redutos, grupos em constante disputa pela autoridade de reger estilisticamente 
a	prática	projetual,	desta	vez	em	um	ambiente	de	conjuntura	político-econômica	
completamente díspar da Alemanha. Quem	não	fizesse	parte	destes	redutos,	
não	teria	chances	de	ascender	profissionalmente.	De	“um	conjunto	de	técnicas	
e	alternativas	estéticas”	em	seu	contexto	original,	partia-se	para	“um	conjunto	
de	princípios	invioláveis	de	estética	e	moral”	(WOLFE,	1990:	43).	Ainda,	“No	
cerne do funcional como todos sabiam, não residia o funcional mas a qualidade 
espiritual conhecida por não-burguês”	(id.:	60).

2.1.2. Hochschule für Gestaltung - Ulm

A	 discussão	 intelectual	 entre	 experimentação	 individual	 artística	 e	
racionalização	 volta	 na	HfG	 -	 Ulm,	mas	 abandona	 o	 termo	 ‘máquina’,	 uma	
vez	 que	 essa	 já	 está	 legitimada	 como	 indissociável	 do	 Design,	 e	 se	 firma	
oposição	 entre	 expressão	 artística	 individual	 e	 racionalidade	 processual,	
entre	 o	 individual	 e	 o	 social.	Ulm	 foi	 inicialmente	 idealizada	 pela	 Fundação	
Scholl como uma escola para formação em ciências sociais e em política. De 
conteúdo fortemente humanista, seu caráter internacionalista esteve sempre 
presente,	tendo	em	vista	a	mudança	social	para	um	novo	mundo	que	florescia	
após	a	Segunda	Grande	Guerra.	Tanto	a	Bauhaus	quanto	a	HfG	–	Ulm	foram	
concebidas para servir de elemento reformador da sociedade.

A	HfG	 -	Ulm	passa	por	várias	alterações,	ocorrendo	a	primeira	antes	

15 Marcel	Breuer.	Bancos de aço tubular,	1928.	Fonte:	http://goo.
gl/adE6T
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mesmo da fundação, graças ao contato de Inges 
Scholl	 e	 de	 seu	 marido,	 o	 arquiteto	 Oitl	 Aicher,	
com	Max	Bill,	 ex-aluno	 da	Bauhaus.	A	 escola	 foi	
reformulada para o ensino de Design, revestido de 
preocupações e transformações sociais e o lugar 
do	 indivíduo	na	sociedade.	Para	Bill,	 “A	HfG	Ulm	
tinha	por	missão	(...)	atribuir	ao	designer	o	papel	de	
agente	construtor	da	sociedade”	(LEITE,	2006:	264).

A	ligação	entre	a	Bauhaus	e	a	HfG	Ulm	se	
deu	 no	 “intenso	 empenho	 [por	 parte	 de	Max	Bill]	
na	busca	da	expressão	pessoal,	e	por	conseguinte,	
no	exercício	do	artesanato”	(id.:	267),	o	que	mostra	
afinidade	entre	o	pensamento	de	Bill	e	de	Gropius	
no	início	da	Bauhaus,	o	qual	estava	presente	na	abertura	da	escola.	Para	Bill,	
a arte legitimava a forma por ser a maneira pela qual a cultura se manifesta. 
Segundo	Souza	(1996),	Bill	homenageara	também	no	discurso	inaugural	Henri	
van de Velde.

Enquanto	 Max	 Bill	 era	 a	 favor	 da	 expressão	 artística	 individual,	
favorecendo o aspecto formal e o objeto, o argentino Tomás Maldonado era 
da	corrente	“fortemente	racionalista,	que	privilegiava	o	método	e	o	processo.	O	
método	não	incorporava	a	investigação	formal,	e	vice-versa”	(LEITE,	2006:	268).	
Essa	corrente	venceu	o	embate	intelectual	e	Max	Bill	se	afasta	da	HfG-Ulm.

Na	 HfG,	 um	 forte	 geometrismo	 tornou-se	 vitorioso,	 provocando	
uma	 rígida	 formalização	 em	 sua	 produção.	 Tratava-se	 da	mesma	
linhagem de produção artística [movimento Neoplástico ou DeStijl], 
baseada	 na	 abstração	 geométrica,	 tentando	 ao	 estabelecimento	
de	 uma	 linguagem	 de	 caráter	 universal,	 pretensamente	 capaz	 de	
atravessar fronteiras territoriais, políticas e idiomáticas.

Tomás	Maldonado	e	Hans	Gugelot	foram	responsáveis	pela	introdução	
do	 pensamento	 científico	 (métodos	 quantitativos	 de	 projeto)	 e	 de	 novas	
tecnologias, fundamento do conceito Ulm,	 que	 será	 exportado	 para	 outros	
países,	inclusive	o	Brasil.	Além	disso,	inclusão	de	disciplinas	como	Semiótica,	
Teoria	da	Informação	e	Sociologia.	Através	do	discurso	do	método,	Maldonado	
encampa	a	luta	pela	autonomia	do	Design	em	relação	à	Arte.	O	designer	passa	
a	trabalhar	em	equipe,	contrário	da	visão	de	Max	Bill	da	expressão	individual,	
reflexo	do	processo	de	autonomização	do	campo	da	arte	e	da	criação	da	figura	
do	gênio	artístico	nos	séculos	XVIII	e	XIX.	Para	Maldonado,	o	designer	deve	
estar	ciente	de	todo	o	processo	de	produção	e	se	acercar	de	profissionais	de	

16 Cartaz	 ulmiano,	 1964.	 Fonte:	
http://blckdmnds.files.wordpress.
com/2010/06/hfg_plakat_7.gif
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diversas	áreas.	Deve	 também	conhecer	o	 “complexo	sociológico-cultural	 no	
qual	sua	atividade	se	dá”	(ULM,	1985	apud	LEITE,	2006.	p.:	269).	Essa	citação	
reafirma	a	contradição	entre	a	filosofia	e	a	práxis	projetual	de	Ulm	e	do	Estilo	
Internacional. Ao pregarem o universalismo, eles refutam diferenças culturais 
e	especificidades	ambientais,	impondo	um	modelo	pré-concebido	e	legitimado	
dentro	do	 reduto	modernista.	Souza	 (1990)	afirma	que	não	houve	mudança	
estética	significativa	após	a	saída	de	Max	Bill	da	instituição.

Os	planos	de	estudo	foram	introduzidos	com	seu	caráter	técnico	e	
científico.	O	curso	fundamental	reduziu	ao	mínimo	os	elementos	de	
ativismo,	intuicionismo	e	formalismo	herdados	da	Bauhaus	e	o	curso	
de desenho industrial avançou em direção ao aprofundamento da 
metodologia	do	projeto.	O	conceito	Ulm	deriva	dessas	modificações	
e	 exerceu	 efetiva	 influência	 sobre	 o	 programa	 inicial	 da	 ESDI,	
com	 ressalvas,	 na	 medida	 em	 que	 muitos	 conceitos	 de	 Max	 Bill	
foram	 preservados,	 principalmente	 através	 da	 prática	 pedagógica	
mais	 direta.	No	 ensino	 há	 um	antes	 e	 um	depois	 de	Max	Bill	 em	
Ulm.	 Formalmente	 não	 há.	 Os	 produtos	 desenvolvidos	 na	 escola	
correspondiam	 exatamente	 ao	 que	 ele	 preconizava	 como	 Gute 
Form.	As	 raízes	 dessa	 concepção	 estão	 no	 esteticismo	 formal	 da	
Bauhaus	(id.:	62).

No	final	da	década	de	1940,	Max	Bill,	Adrian Frutiger, Josef Müller -Brockmann, 
dentre	outros	ficaram	conhecidos	como	a	Escola Suíça, propagado sobretudo o 
uso de grids ou grelhas,	isto	é,	divisão	racional	de	um	espaço	bi	ou	tridimensional	
de forma a melhorar a disposição dos elementos ao se seguirem preceitos 
matemáticos.	A	 citação	de	Müller	 –	Brockmann	 (1982:	 10)	 a	 seguir	 resume	
bem	a	filosofia	da	Gute Form, do design modernista propagada por Ulm:

O	uso	da	grelha	como	um	sistema	de	ordenação	é	a	expressão	duma	
atitude mental na medida em que mostra que o desenhista5 concebe 
o seu trabalho em termos que são construtivos e orientados para 
o futuro6.	 /	 Isto	 é	 a	 expressão	 dum	ethos	 profissional7: o trabalho 
do desenhista deveria possuir essa qualidade claramente inteligível, 
objetiva,	 funcional	e	estética,	do	pensamento	matemático.	 /	O	seu	
trabalho deveria, assim, ser um contributo para a cultura geral 
passando	a	formar	parte	dela.	/	O	desenho	construtivo	que	seja	capaz	

5	A	edição	do	 livro	de	Sistema	de	Grelhas:	Um	manual	para	desenhistas	gráficos,	de	Josef	
Müller	-	Brockmann	com	que	trabalhamos	aqui	possui	tradução	bilíngüe:	em	espanhol	e	portu-
guês. Na tradução em espanhol, usa-se o termo diseñador	(equivalente	a	designer)	enquanto	
na	tradução	em	português,	‘desenhista’.	Embora	tenhamos	corrigido	alguns	erros	ortográficos,	
preferimos manter o uso do termo desenhista como no material. 
6	Devido	à	extensão	desta	citação,	fizemos	uso	das	barras	(/)	para	indicar	Parágrafo,	econo-
mizando	espaço	na	página.
7	A	palavra	‘profissional’	está	escrita	no	livro	como	‘professional’.	Preferimos	corrigir	para	não	
parecer erro nosso. 
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de	análise	e	reprodução	pode	 influenciar	a	elevar	o	bom	gosto	da	
sociedade	e	o	modo	como	esta	concebe	formas	e	cores.	/	O	desenho	
que	é	objetivo,	 comprometido	 com	o	bem	comum,	bem	composto	
e	 refinado,	 constitui	 a	 base	 dum	 comportamento	 democrático.	 O	
desenho	construtivista	significa	a	conversão	de	leis	de	desenho	em	
soluções	práticas.	O	trabalho	feito	sistematicamente	e	de	acordo	com	
princípios	formais	rigorosos	estabelece	estas	exigências	de	retidão,	
intelegibilidade e do conjunto de todos os fatores que são igualmente 
vitais	na	vida	sócio-política.	 /	Trabalhar	 com	o	sistema	de	grelhas	
significa	a	submeter-se	a	leis	de	validez	universal.	

Segundo	 Souza	 (1996),	 a	 Gute Form	 é	 versão	 suíça	 do	 Good 
Design	 (Estilo	 Internacional)	 desenvolvido	 a	 partir	 da	 década	 de	 1930	 com	
a	exposição	de	1932	e	a	 ida	dos	bauhausianos	ao	solo	americano	como	 já	
abordado	no	subtópico	anterior.	Para	o	autor	(1996:	61),	“Good Design era um 
sonho	americano.	Não	de	uma	classe	média,	 [...]	mas	de	uma	elite	ansiosa	
por equiparar-se culturalmente à Europa. Good Design e Bauhaus Style eram 
essencialmente	a	mesma	coisa”.	Tanto	o	Good Design quanto a Gute Form 
não	comungavam	com	a	dinâmica	econômica	da	sociedade	de	massa.	e	com	
styling.	 Se	 os	 designs	 mudam,	 segundo	 Forty	 (2007),	 em	 resposta	 a	 uma	
demanda mercadológica, para o Estilo Internacional, em tese, “todo objeto 
podia	 ser	 reduzido	 e	 simplificado	 até	 atingir	 uma	 forma	 ideal	 e	 definitiva,	 a	
qual	seria	reflexo	estrutural	e	construtivo	perfeito	da	sua	função”	(CARDOSO,	
2004:	152).	Para	o	Estilo	Internacional,	se	o	design	dos	objetos	muda,	é	pela	
tentativa de se chegar à forma perfeita.   

Podemos	perceber	pelas	citações	de	Müller	-	Brockmann	e	Cardoso	que	

17 Otl	 Aicher.	 Logotipo	 para	 a	 companhia	 de	
aviação Lufthansa em um grid construtivo. Fonte: 
http://goo.gl/R2i0n
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os designers modernistas, ao menos em parte, detinham a crença moderna na 
verdade única, absoluta. Entretanto, apesar de um certo conteúdo comunista 
nos ideais do design modernista, empresas multinacionais absorveram esta 
estética	 por	 identificarem	 sua	 capacidade	 de	 vincular	 características	 como	
“austeridade, precisão, neutralidade, disciplina, ordem, estabilidade e um 
senso inquestionável de modernidade, todas qualidades que qualquer empresa 
multinacional	 desejava	 transmitir	 para	 os	 seus	 clientes	 e	 funcionários”	 (id.:	
154).	De	acordo	com	Harvey	(1996:	42):	

A arte, a arquitetura, a literatura etc. do alto modernismo 
[modernismo	pós-45]	tornaram-se	artes	e	práticas	do	establishment 
numa sociedade em que a versão capitalista corporativa do projeto 
iluminista de desenvolvimento para o progresso e a emancipação 
humana	assumira	o	papel	de	dominante	político-econômica.

A	relação	mais	simbólica	entre	a	HfG	–	Ulm	e	uma	empresa	se	dá	com	
a Braun,	fabricante	de	eletrodométicos.	Dieter	Rans	e	Hans	Gugelot	foram	os	
responsáveis pela criação de um Estilo Braun	que	é	inevitavelmente	ligado	ao	
conceito Ulm, a Gute Form.	Bürdek	(2006:	57)	faz	uma	lista	dos	princípios	dos	
produtos	da	Braun.	Seriam	eles:	

Alta	presteza	de	uso	de	produtos	/	Preenchimento	de	necessidades	
ergonômicas	e	psicológicas	/	Alta	ordem	funcional	de	cada	produto	
/	Design	conseqüente	até	nos	últimos	detalhes	/	Design	harmômico	
conseguido	 com	 poucos	 meios	 /	 Design	 inteligente,	 baseado	 em	
necessidades, comportamentos do usuário, assim como tecnologias 
inovadoras. 

	 De	 acordo	 com	 Souza	 (1996),	 o	 ‘estado	 natural’	 da	 Hochschule	 für	

18 Max	Bill.	Bancos.	Fonte:	http://tipografos.net/posters/max.bill-bank.jpg
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Gestaltung	–	Ulm	era	a	crise,	seja	ela	interna	como	a	divergência	entre	Max	
Bill	e	Tomás	Maldonado,	resultando	no	afastamento	do	primeiro	de	seu	cargo	
de	diretor	em	1956,	e	a	reforma	curricular	de	1962,	ou	externa	com	o	governo	
conservador alemão e a mídia em constantes tentativas de minar a instituição. 
Em	1968,	a	escola	é	dissovilda	por	problemas	políticos.	O	 legado	da	HfG	–	
Ulm	é	extenso,	principalmente	por	servir	de	modelo	pedagógico	para	várias	
instituições	em	nível	global.	Segundo	Bürdek	(2006:	51),	a	HfG	–	Ulm	fornecia	
um	diploma	de	conclusão	de	curso.	“Isto	também	esclarece,	de	forma	clara,	
as	 fronteiras	entre	o	design	e	a	arte	e	a	arte	aplicada	em	qualquer	 tempo”,	
o que permanece ainda hoje nas discussões sobre a regulamentação da 
profissão	no	Brasil:	se	seria	designer	apenas	aquele	profissional	que	cursou	
uma	faculdade	de	design.	Além	do	diploma,	a	elaboração	de	metodologias	de	
projeto, indissociáveis da prática de qualquer designer. 

2.2. Sobre o ensino do design no Brasil
 
	 Existe	 o	mito	 de	 que	 o	Design	 surgiu	 no	Brasil	 a	 partir	 da	 fundação	
da Escola Superior de Desenho Industrial, cujo documento de criação fora 
assinado	pelo	governador	do	Estado	da	Guanabara,	Carlos	Lacerda,	em	25	
de	dezembro	de	1962.	As	aulas	foram	iniciadas	em	meados	do	ano	seguinte.	
De	acordo	com	tal	ponto	de	vista,	 tudo	o	que	existia	antes	da	criação	desta	
instância de consagração e reprodução do habitus modernista internacional de 

19 TC 100. Trabalho de conclusão de curso 
de	um	estudante	da	HfG	-	Ulm.	Fonte:	http://
www.flickr.com/photos/9713498@N08/
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Ulm	estava	deslegitimado	enquanto	design,	à	exceção	da	atividade	praticada	
por	 aqueles	 com	 formação	 em	 Design	 por	 cursos	 feitos	 no	 exterior,	 como	
Aloísio Magalhães, quem passara um tempo nos Estados Unidos, e Alexandre 
Wollner,	ex-aluno	da	HfG	–	Ulm	e	um	dos	fundadores	do	que	é	considerado	o	
primeiro escritório de design do país, o Forminform,	em	1958.	Tal	qual	Rafael	
Cardoso	(2005),	discordamos	do	mito.	Segundo	o	autor	(id.:	13),	 já	existia	o	
“uso consciente do projeto como meio de conjugar linguagens, redirecionar 
informações	e	criar	identificação	com	o	público”	no	início	do	século	XX.	Ainda,	
“a	década	de	1920	marca	um	primeiro	ponto	do	seu	amadurecimento,	 com	
o	uso	mais	sistemático	do	projeto	gráfico	como	fator	de	apelo	comercial”.	Se	
contamos	brevemente	neste	capítulo	o	que	André	Villas-Boas	(1994)	chama	de	
‘história	oficial	do	design’	do	século	XX,	ou	seja,	história	do	design	modernista,	
foi pela necessidade de embasar as comparações feitas no terceiro capítulo 
entre	este	estilo	e	o	design	de	Lula	Cardoso	Ayres	e	de	esclarecer	a	relação	
tratada,	também	no	próximo	capítulo,	entre	o	curso	de	Design	da	UFPE	com	a	
ESDI	–	por	sua	vez,	ligada	a	HfG	–	Ulm,	“herdeira”	da	Bauhaus.	
	 A	ESDI	não	é	a	primeira	tentativa	de	se	estabelecer	o	ensino	do	design	
no	 país.	 De	 acordo	 com	 Leite	 (2006:	 255),	 com	 a	 chegada	 da	 família	 real	
portuguesa,	 “verifica-se	 a	 preocupação	 em	 não	 se	 criar	 condições	 para	 o	
estabelecimento de uma academia de artes, mas sim de uma estrutura própria 
para	a	formação	de	artífices	capazes	de	projetar	e	executar	os	mais	variados	
artefatos	da	vida	cotidiana”.	Segundo	o	autor,	a	Academia	Imperial	de	Belas	
- Artes teria sido originalmente criada para o “ensino artístico baseado em 
atividades	oficinais”,	embora	não	se	tenha	mantido	dedicada	a	estas	atividades	
ao	 longo	de	sua	história.	Como	afirma	Cardoso	(2005:	7),	o	termo	‘desenho	
industrial’	está	em	uso	no	Brasil	desde	a	década	de	1850,	nome	dado	a	uma	
disciplina nesta Academia. Leite cita ainda a fundação dos Liceus de Artes 
e Ofícios	 na	Bahia,	 em	São	Paulo	 e	 no	Rio	 de	 Janeiro	 impulsionados	 pela	
iniciativa francesa das academias de Arts et Metiers na segunda metade do 
século	XIX.	“Nessas	instituições,	já	apartadas	do	ensino	das	belas	artes,	foram	
desenvolvidos não somente os ofícios manuais mas as qualidades requeridas 
para	a	projetação	de	suas	atividades”	(LEITE,	2006:	256).	Na	primeira	metade	
do	 século	 XX,	 Eliseu Visconti ensinava artes decorativas e Tomás Santa 
Rosa criava, juntamente a outros artistas, um curso voltado para Desenho de 
Propaganda	e	Artes	Gráficas.	Do	ponto	de	vista	modernista,	a	mais	importante	
tentativa	de	estabelecimento	do	ensino	de	nível	superior	do	design	no	Brasil	
antes da ESDI foi o curso oferecido pelo Instituto de Arte Contemporânea do 
Museu do Museu de Arte de São Paulo, o IAC – MASP,	 em	 1951.	 Segundo	
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Wollner	 (1998	 apud	 Moraes,	 2006:	 28),	 o	 curso	 do	 IAC	 foi	 elaborado	 “nos	
moldes	da	Escola	 de	Chicago	 (Moholy-Nagy,	Herbert	Bayer,	 Josef	Albers	 e	
Walter	Peterhans	[...])”.	Para	Leite	(2006),	o	IAC	foi	a	“primeira	experiência	de	
extração	modernista	voltada	para	o	ensino	das	artes	no	contexto	industrial”	no	
Brasil.	Como	coordenador	do	curso,	um	artista	concretista.	

 A arte concretista começa a tomar relevo no pais a partir da I Bienal 
do Museu de Arte Moderna de São Paulo	 em	 1951,	 tendo	 Max	 Bill	 como	
ganhador da categoria de escultura com a obra Unidade Tripartida. “No clima 
desenvolvimentista	 da	 década	 de	 50,	 a	 abstração	 geométrica	 estabelecia-
se como vanguarda, contrapondo ao velho modernismo nacionalista uma 
linguagem	 internacional,	 pretensamente	 universal”	 (id.:	 258).	 Para	 Teixeira	
(2007:	13),	foi	“nos	anos	1940/1950	que	se	viu	brotar,	quase	explosivamente,	
esta compulsão pelo apuro formal. Era como se , repentinamente, as artes 
brasileiras – sobretudo as visuais – se vissem compelidas a assumir um 
programa	 estético	 que	 fosse	 simultâneo	 com	 o	 que	 corria	 mundo	 afora”.	
Apesar de todas as críticas e violações de obras, o concretismo foi rapidamente 
aceito pelas instâncias de consagração e pelo establishment	cultural	do	eixo	
SP-RJ. Um dos motivos para esta aceitação foi por considerarem como a 
estética	 de	 uma	 sociedade	 desenvolvida.	 Mesmo	 com	 algumas	 diferenças	
entre concretistas e neo-contretistas, abstracionistas de ramos distintos, havia 

20 Max	Bill.	Unidade Tripartida,	 1951.	Fonte:	 http://pro 
salunos.blogspot.com/2010_11_02_archive.html
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uma certa unicidade na concepção do que 
deveria ser arte. Entretanto, o alcance dessa 
nova	 percepção	 não	 foi	 tão	 extensa	 quanto	
a	 de	 1922.	 “Mais	 comum	 foi	 a	 construção	 de	
e	 o	 seguimento	 de	 caminho	 diverso.	 Outras	
tradições,	 outras	 realidades”	 (id.:	 19).	 Em	
1954,	o	IAC	encerra	suas	atividades.	Segundo	
Niemeyer	(1996),	apesar	do	pouco	tempo,	seus	
cursos	e	as	exposições	no	MASP	sobre	design	
ajudaram a fomentar as discussões sobre a 
relação arte, artesanato, design e indústria.
	 Em	 1962,	 a	 Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de São Paulo 
(FAU-USP), cria uma sequência em Desenho 
Industrial	no	curso	de	Arquitetura.	O	arquiteto	
João	Batista	Vilanova	Artigas,	quem	encabeçou	o	movimento	pela	inclusão	de	
conteúdos de design neste curso, possuía uma visão mais ampla de arquitetura: 
“havia	que	considerar	a	realidade	externa	e	o	uso	dos	espaços	internos	e	seus	
equipamentos”.	

Desenho	Industrial	é	o	estudo	do	objeto	e	do	seu	uso.	O	raciocínio	
empregado	na	solução	dos	problemas	de	Design	não	é	em	absoluto	
estranho ao arquiteto, mas sim paralelo ao pensamento empregado 
nos	 problemas	 de	 edificação	 e	 planejamento.	 O	 arquiteto	 na	
sociedade de hoje atua numa gama muito ampla de processos, 
abrangendo	 a	 produção	 industrial,	 identificando-se	 com	 ela	 e	
contendo	em	si	o	Designer	(...)	O	resultado	dessa	intervenção	deverá	
ser um Design caracteristicamente brasileiro, ligado nitidamente ao 
nosso	patrimônio	artístico,	popular	e	erudito”	(FAU-USP,	1963	apud 
NIEMEYER,	1996:	66).	

A	 experiência	 da	 FAU-USP	 não	 foi	 aplicada	 em	 outras	 faculdades	 de	
arquitetura. Mesmo dentro da FAU-USP houve muita resistência e a Sequência 
de	Desenho	Industrial	acabou	por	se	configurar	como	um	núcleo	de	disciplinas	
informativas. 

2.2.1. Escola Superior de Desenho Industrial
 
 Embora o curso do Instituto de Arte Contemporânea do MASP tenha 
sido o embrião da conformação de um ensino de Design de nível superior 
no	Brasil	 e	 a	 FAU-USP	 tenha	 inserido	 conteúdos	 de	Design	 em	 sua	 grade	

21 Alexandre	Wollner.	Cartaz para a 3a 
Bienal de Arte Moderna de São Paulo 
Fonte:	http://goo.gl/kxxiz
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curricular,	o	 título	de	primeiro	curso	superior	de	design	no	Brasil	pertence	a	
ESDI.	Decidimos	fazer	um	recorte	temporal	e	não	abordar	toda	a	história	da	
instituição,	mas	apenas	até	1972,	ano	em	que	os	cursos	de	Desenho	Industrial	
/	Programação	Visual	e	Desenho	Industrial	/	Projeto	de	Produto	da	UFPE	foram	
criados, tendo como modelo o currículo da ESDI. 
	 A	ESDI	é	fruto	das	conjunturas	política	e	econômica	do	Brasil	da	década	

de	 1950.	 Com	 a	 ideologia	 desenvolvimentista	 de	 Juscelino	 Kubitschek,	 do	
progresso	 pela	 industrialização,	 era	 necessária	 a	 formação	 de	 profissionais	
capazes	 de	 criar	 produtos	 através	 da	 união	 da	 arte	 e	 da	 indústria	 numa	
linguagem	condizente	com	o	futuro,	com	a	modernidade	que	se	antevia	para	
o	 país.	 Linguagem	 concretista,	 nova,	 universalizante,	 que	 romperia	 com	 o	
passado e com academicismos. Ensejou-se criar no Museu de Arte Moderna 
a Escola Técnica de Criação Artística, cujo currículo fora elaborado por Tomás 
Maldonado,	 a	 pedido	 de	 Niomar	 Muniz	 Sodré,	 diretora-executiva	 do	 MAM,	
enquanto este acompanhava os movimentos do grupo neoconcretista do Rio 
de	Janeiro.	De	acordo	com	Niemeyer	(1998),	o	currículo	reservava	dois	anos	
de	ciclo	básico	e	três	especializações:	Desenho	Industrial,	Comunicação	Visual	
e	Informação.	O	MAM	passou	por	reformas	para	abrigar	a	nova	escola	e	em	
1958	 foram	 inauguradas	 as	 novas	 instalações,	mas	 o	 curso,	 não.	O	 bloco-
escola passou a acomodar a administração do museu e serviu de espaço para 
exposições.	Em	1959	 foi	ofertado	um	curso	sobre	Comunicação	Visual	com	
Tomas	Maldonado	responsável	pelas	aulas	téoricas	e	Otl	Aicher,	pelas	práticas.	
Segundo	 Souza	 (1996),	 Alexandre	 Wollner	 e	 Aloísio	 Magalhães	 também	
ofereceram	um	curso	no	MAM	sobre	experimentações	gráficas.	Pouca	coisa	
em relação ao curso foi feita depois.

No	início	da	década	de	1960,	Flexa	Ribeiro,	Secretário	de	Educação	e	
Cultura da Guanabara durante a gestão de Carlos Lacerda, presidiu um grupo de 
trabalho	formado	por	“Wladimir	Alves	de	Souza,	diretor	da	Faculdade	Nacional	
de	Arquitetura,	Mauricio	Roberto,	presidente	do	Instituto	dos	Arquitetos	do	Brasil	
e	Lamartine	Oberg,	diretor	do	Instituto	de	Belas	Artes	do	Estado	da	Guanabara”	
(id.:	03)	para	a	criação	de	um	curso	de	design	 ligado	ao	Estado.	Tomou-se	
como	base	o	currículo	elaborado	por	Maldonado	para	o	curso	do	MAM.	Flexa	
Ribeiro	 era	 diretor	 do	MAM	 em	 1958	 e	 proferiu	 o	 discurso	 na	 inauguração	
das novas instalações, salientando a necessidade de conjunção da arte e da 
tecnologia	 para	 o	 progresso	do	país.	Em	1961,	 Lamartine	Oberg	entrega	a	
Flexa	Ribeiro	um	relatório	sobre	o	ensino	do	design	no	exterior.	Oberg	chegou	
a	entrevistar	Max	Bill	 na	Suíça,	quem	desaconselha	a	criação	de	um	curso	
de	 design	 no	 Brasil	 pela	 dificuldade	 de	 conseguir	 profissionais	 capacitados	
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para	ensinar.	Segundo	Niemeyer,	Bill	indica	Paul	Edgard	Decurtins,	Karl	Heinz	
Bergmiller	e	Alexandre	Wollner	para	estarem	à	frente	de	um	curso	de	design,	
todos	ulmianos.	De	fato,	Wollner,	juntamente	com	Aloísio	Magalhães,	já	havia	
se	aproximado	da	elaboração	curricular	ainda	no	MAM.	Para	Carmen	Portinho,	
quem foi diretora da ESDI durante muitos anos, o Grupo de Trabalho reunido 
para criar o novo curso pouco acrescentou ao que foi feito para a ETC-MAM. 
“Segundo	ela,	Flexa	Ribeiro,	como	Conselheiro	do	MAM,	conhecia	o	projeto	
da ETC e levou-o para o Estado, pois ambicionava ser governador e pretendia 
da	 escola	 de	 design	mais	 uma	 realização	 de	 sua	 gestão	 na	 Secretaria	 de	
Educação	e	Cultura”	(NIMEYER,	1998:	80).

Lamartine	Oberg	era	contra	a	implementação	de	um	curso	nos	modelos	
ulmianos	 e	 desejava	 implementá-lo	 no	 Instituto	 de	 Belas	Artes	 para	 dar	 à	
instituição	o	prestígio	que	 lhe	 faltava.	O	currículo	seria	assim	adaptado	aos	
professores	 do	 IBA,	 pouco	 ou	 nada	 informados	 sobre	 design.	 Oberg,	 na	
tentativa	de	legitimar	suas	opiniões	insistiu	trazer	o	famoso	designer	americano	
Jay Doblin, Diretor do Instituto de Tecnologia de Chicago, para analisar o 
currículo,	o	qual	não	pôde	vir.	Em	seu	lugar,	trouxeram	Joseph Carrero, Chefe 
da	Escola	de	Desenho	Industrial	do	Museu	de	Filadélfia,	a	favor	de	diminuir	
o	 caráter	 tecnicista	 e	 científico	 que	 apontava	 no	 currículo.	 Após	 inúmeros	
desentendimentos,	 Oberg	 pede	 afastamento	 da	 comissão.	 Segundo	 Souza	
(1996:	29),	a	comissão	ficou	composta	“pelos	dois	membros	originais,	Maurício	
Roberto	e	Wladimir	Alves	de	Souza	e	mais	Bergmiller,	Aloísio,	Wollner,	Orlando	
de	Souza	Costa,	Simeão	Leal,	Flávio	de	Aquino	e	Euryalo	Cannabrava”.	Além	
do	IBA,	o	MAM	foi	cogitado	para	sediar	o	novo	curso.	Para	Souza,	a	direção	
do museu desistiu da empreitada para não comprometer sua autonomia do 
Estado.	 Para	 Niemeyer,	 algo	 que	 também	 pode	 ter	 contribuído	 para	 a	 não	
instalação	 do	 curso	 de	 design	 no	MAM	 é	 a	 aversão	 do	 governador	 Carlos	
Lacerda	pelo	marido	de	Niomar	Muniz	Sodré,	Paulo	Bittencourt,	proprietário	
do jornal Correio da Manhã.

Em	25	de	dezembro	de	1962	foi	assinado	o	decreto	de	criação	da	ESDI,	
situada onde funcionava um órgão da Secretaria de Educação. Em julho de 
1963,	um	novo	decreto,	o	qual	serviu	como	regimento	da	escola	é	assinado,	
“definindo-a	 como	 órgão	 “relativamente	 autônomo”	 na	 estrutura	 básica	 da	
Secretaria	 de	 Educação	 e	 Cultura,	 tendo	 a	 finalidade	 de	 formar,	 em	 nível	
superior,	desenhistas	industriais	e	programadores	visuais”	(id.:	36).	Segundo	
Niemeyer	 (1998:	 106),	 os	 primeiros	 professores	 da	 ESDI	 foram	 indicados	
por	Flexa	Ribeiro,	Carlos	Lacerda	e	Lamartine	Oberg.	No	decreto	de	1963,	
permitiu-se a contratação de professores especialistas estranhos ao quadro do 
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Estado.	Dessa	forma	foram	contratados	Aloísio	Magalhães,	Alexandre	Wollner,	
Karl	 Heinz	 Bergmiller,	 Decurtins	 e	Norman	Westwater.	Os	 dois	 últimos	 não	
permaneceram por muito tempo.
 

Magalhães,	Wollner	e	Bergmiller	foram,	então,	definindo	o	que	seria	
ser	 designer.	 Como	 esta	 profissão	 pouco	 “profissionalizada”,	 quer	
dizer,	ainda	mal	definida	em	relação	tanto	às	condições	de	acesso	
como	 às	 condições	 de	 exercício,	 [...]	 ela	 foi	 sendo	 definida	 pelos	
professores	de	projeto	no	curso	de	design:	o	que	eles	faziam	é	que	
era design. Assim, tanto na escola como em seus escritórios.

Entretanto,	 as	 condições	 políticas	 e	 econômicas	 para	 as	 quais	 a	
ESDI havia sido criada mudam no ano seguinte. Com o Regime Militar, as 
multinacionais ganham espaço no mercado brasileiro. Tecnologia e produtos 
são	importados.	Ocorre	aqui	o	que	Moraes	(2006:	105)	chama	de	“tropicalização	
dos	produtos”,	adaptação	dos	produtos	estrangeiros	à	realidade	brasileira,	ou	
seja, eliminavam-se “as partes ou componentes de maior custo dos produtos, 
acabando	muitas	vezes	por	eliminar	também	as	suas	qualidades	industriais”	
(id.:	103).	As	multinacionais	não	mantinham	em	solo	brasileiro	departamentos	
de desenvolvimento de produtos. Dessa forma, não havia muita necessidade 
de	contratação	de	designers.	Havia,	entretanto,	departamentos	de	engenharia	
para	 fazer	as	adaptações,	 também	chamadas	de	down grade. Para o autor, 
o design se desenvolve no plano acadêmico, pois o ensino se torna para o 

22 Assinatura	da	Ata	de	Fundação	da	Esdi	pelo	Governador	Carlos	Lacerda,	1962.	Fonte:	http://www.esdi.uerj.br/
arquivos/p_fot_02.shtml
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designer “a melhor alternativa para colocar em prática as suas próprias 
percepções	e	conceitos	experimentais	da	atividade	de	design”	(op.	cit:	105).	

Segundo	 Souza	 (1996),	 a	 ESDI	 passou	 por	 muitas	 crises	 internas,	
discussões entre alunos e professores e reformas curriculares. Descontenta-
mento	com	os	 rumos	econômicos	a	partir	 do	Golpe	e	 com	a	vinculação	do	
design	à	produção	em	massa	da	sociedade	de	consumo,	tal	qual	a	HfG	–	Ulm.	
Em	1970,	houve	uma	exposição	da	ESDI	na	Bienal	de	Desenho	Industrial.	A	
exposição	foi	levada	a	São	Paulo	e	Brasília.	

Dela foram deliberadamente isoladas as relações diretas entre design 
e política. As criticas estavam nas entrelinhas. Tratou-se de uma 
declaração	de	fidelidade	ao	racionalismo,	uma	forma	de	preservação	
doutrinária e, de forma indireta, uma critica ao ensino superior que se 
estabelecia	então,	cada	vez	mais	dirigido	à	massificação,	coerente	
com	a	política	genericamente	 irresponsável	do	milagre	econômico	
(SOUZA,	1996:	211).	

O	habitus	ulmiano	se	fez	presente	e	inculcado	na	ESDI	sobretudo	através	de	
Bergmiller	na	área	de	design	de	produtos.	Segundo	Niemeyer,	sua	influência	
ultrapassa	 os	 muros	 da	 escola	 ao	 fundar	 em	 1972	 no	MAM	 o	 Instituto	 de	
Desenho Industrial, desenvolvendo projetos para iniciativa privada e para 
órgãos	públicos,	convidando	alunos	e	ex-alunos	para	trabalhar	com	ele.	Esses	
alunos	internalizaram	e	disseminaram	a	abordagem	projetual	de	Bergmiller	no	
mercado	e	ao	dar	aulas.	Wollner	e	Magalhães	foram	as	principais	influências	no	
campo	do	design	gráfico.	A	influência	de	Aloísio	Magalhães	crescia	na	escola	
devido	a	seus	projetos	com	o	governo	federal,	o	que	trazia	uma	forma	diferente	
de pensar e discutir o design. Ele discordava da adoção de um modelo tão 
externo	à	 realidade	brasileira.	Segundo	Leite	 (2006),	Aloísio	havia	expresso	
sua discordância ainda na comissão de elaboração do curso, mas tinha sido 
voto vencido. 

[Aloísio Magalhães] Representou um tipo de realismo equilibrado, 
uma postura que eventualmente buscava uma mediação entre uma 
realidade	que	se	sabia	existir	e	outras	que	se	 julgavam	possíveis.	
Mas para atingir essa posição de equilíbrio seriam necessárias 
algumas concessões inclusivistas. Com base nesse pressuposto 
se desenvolveram algumas tendências mais emocionais como um 
preconizado	design com base na cultura popular, no folclore e no 
artesanato	(SOUZA,	1996:	232).

Leite	 (2006:	260)	cita	o	exemplo	de	Lina Bo Bardi, quem planejava criar na 
Bahia	um	curso	de	design	voltado	para	o	artesanato	nordestino.	Bardi	 teria	
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esboçado	em	1962	o	 curso,	 entretanto,	 a	mudança	 política	 promovida	 pelo	
Golpe não favoreceu a implementação de uma “Escola de Desenho Industrial 
e	Artesanato”.	 Moraes	 e	 Niemeyer	 se	 referem	 a	 designers	modernistas	 da	
década	de	1950	como	Zanine Caldas, Sérgio Rodrigues e Joaquim Tenreiro 
que trabalhavam com um modernismo diferente do modernismo racionalista 
e	 universalista	 de	 Wollner	 e	 Bergmiller.	 Segundo	 a	 autora,	 essa	 estética	
modernista alinhada ao popular estava presente nas propostas originais de 
cursos de design: “preocupação de que fosse encontrada uma linguagem formal 
em	 design	 que	 sintetizasse	 as	 concepções	 artísticas	 contemporâneas	 com	
elementos	da	tradição	nacional,	identificados	na	arquitetura	colonial	de	Ouro	
Preto,	nas	igrejas	barrocas	e	na	produção	artesanal	tradicional”	(NIEMEYER,	
1998:	106).	Aos	ataques	dos	que	afirmam	ser	a	ESDI	pura	cópia	do	modelo	
ulmiano,	Souza	(1996:	44)	defende:

A	 adoção	 de	 um	 programa	 radicalmente	 técnico	 não	 foi	 uma	
atitude	imatura.	Resultou	de	uma	reflexão	sobre	diversas	hipóteses	
possíveis	e	a	escolha	recaiu	sobre	aquela	que,	além	de	inovadora,	
foi	 apresentada	 de	 forma	 mais	 consistente.	 [...]	 Reduzir	 todo	 o	
trabalho a um conjunto de ações descoordenadas e ao voluntarismo 
de alguns indivíduos, cujo resultado seria apenas um papel carbono 
do	 currículo	 da	 HfG	 –	 Ulm,	 seria	 menosprezar,	 por	 exemplo,	 a	
inteligência e a habilidade de Aloísio Magalhães, sabidamente um 
designer não comprometido com os princípios da pura racionalidade 
e das metodologias sistemáticas 

Apesar	 da	 defesa	 de	Souza,	 o	 que	 chega	 ao	Recife	 através	 da	 criação	 do	
curso	de	Design	na	UFPE	é	o	 formalismo	 técnico	no	qual	 a	ESDI	 recai	 no	
início	da	década	de	1970.	É	o	habitus	ulmiano	cristalizado	que	é	implementado	
no	Recife	e	que	servirá	de	linguagem	hegemônica	para	os	designers	 locais.	
Lula	Cardoso	Ayres,	apesar	de	adotar	fortemente	o	partido	geométrico,	não	é	
debitário	do	‘ascetismo’	alemão.	Veremos	no	próximo	capítulo	que	possíveis	
relações	podemos	fazer	entre	o	Estilo	Alemão	e	o	regionalismo	de	Ayres.
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3. Estética moderna do Design pernambucano: Lula Cardoso 
Ayres

Não	pretendemos	nesta	dissertação	fazer	uma	biografia	de	Lula	Cardoso	
Ayres,	ou	seja,	uma	abordagem	linear,	cronológica,	de	 fatos	acontecidos	na	
vida	do	artista.	Iremos,	sim,	através	das	teorias	bourdianas,	recorrer	a	dados	
biográficos	do	artista	tentando	identificar	seus	movimentos	e	estratégias	para	
transitar	entre	a	autodoxia	e	a	heterodoxia	do	campo	artístico,	aparentemente	
sem danos a seu capital simbólico. Muito pelo contrário, atualmente sua 
valorização	está	justamente	nessa	capacidade	de	circular	entre	o	campo	erudito	
e	a	indústria	cultural,	sobretudo,	seu	trabalho	enquanto	designer	gráfico. 

3.1. Lula Cardoso Ayres e Gilberto Freyre: confraternizações

Legitamamente considerado pelo campo artístico pernambucano, 
segundo	Bourdieu	(2005)	composto	não	só	por	produtores,	mas	também	pela	
crítica, pelos receptores e pelas instâncias de consagração, conservação e 
difusão,	era	o	sociólogo	Gilberto	Freyre	o	melhor	e	mais	entusiasta	crítico	de	
Lula	Cardoso	Ayres.	Além	de	 amizade	 fraternal,	 completa	 sintonia	 entre	 os	
temas	abordados,	tendo	Lula,	juntamente	com	Manoel	Bandeira	(M.B.),	o	artista	
plástico,	não	o	poeta,	ilustrado	algumas	obras	de	Freyre	como	Nordeste (M.B.	
ilustrara	a	primeira	edição,	de	1937,	e	Lula	participara	 ilustrando	a	segunda	
edição,	de	1950,	mantendo-se	ainda	a	maioria	das	 ilustrações	anteriores	de	
Bandeira),	Sobrados & Mucambos (originalmente	de	1936)	e	Assombrações do 
Recife Velho	(1955).

Apesar	 da	 legitimidade	 crítica	 de	 Freyre	 sobre	 Ayres,	 discordamos,	
assim	como	o	fez	Clarival	do	Prado	Valladares	(1979),	da	opinião	gilbertiana	
sobre o que seria a primeira fase de Lula, quando o mesmo dedicava-se a 

23 Ilustração	de	Lula	Cardoso	Ayres	para	abertura	do	capítulo	O	
Brasileiro	 e	 O	 Europeu,	 do	 livro	 Sobrados	 &	 Mucambos.	 Fonte:	
FREYRE, G. Sobrados e Mucambos: decadência do patriarcado ru-
ral	e	desenvolvimento	do	urbano.	7.	ed.	Rio	de	Janeiro:	José	Olym-
pio,	1985.	p.	308	(Tomo	1)
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ilustrar	capas	de	revistas	e	a	fazer	cenários	estilizados	para	teatro.	Em	artigo	
no	 Diário	 de	 Pernambuco	 de	 1944,	 Freyre	 diz	 que	 suas	 ilustrações	 são	
“corretas	mas	banais,	em	 revistas	mais	ou	menos	elegantes”.	Em	artigo	de	
1945,	publicado	no	Jornal	do	Commercio,	afirma	que	a	vinda	de	Lula	em	1934	
para a Usina Cucaú, no município pernambucano de Rio Formoso, a pedido de 
seu pai para ajudá-lo no negócio decadente, teria sido sua salvação, salvação 
“da	banalidade,	da	 frivolidade,	da	arte	 fácil”,	por	começar	Lula	a	 ter	contato	
com	o	que	é	propriamente	de	sua	terra,	da	realidade	de	seu	povo,	como	os	
trabalhadores	rurais,	as	manifestações	culturais	populares,	os	índios	fulniôs	etc.	
Discordamos	dessa	banalidade.	Como	pode	ser	visto	na	figura	abaixo,	Lula	já	
ensaiava a temática popular que iria aprofundar com esta volta a Pernambuco.

24 Lula	Cardoso	Ayres.	Capa	da	Revista	Para	Todos.	Rio	de	Janeiro.	n.	685.	30	jan.	1932.	
Fonte:	Acervo	da	Fundação	Biblioteca	Nacional.	Nessa	capa,	Ayres	representa	uma	mulata	
em meio a bananeiras, estudo dos tipos populares e da vegetação brasileira, tropical.
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	 Quem	 talvez	 tenha	primeiramente	exercido	 influência	direta	sobre	Lula	
Cardoso	Ayres	a	ponto	de	 incitá-lo	a	pesquisar	motivos	populares	foi,	não	o	
sociólogo de Apipucos como este gosta de arvorar-se, mas seu professor no 
tempo do Rio de Janeiro, Carlos Chambelland	(1884	-	1950),	o	qual	ensinou	a	
Lula a desenhar gesso para percepção de meio-tons.
	 Chambelland	 também	era	 decorador.	Decorou	 com	 o	 irmão	Rodolfo	 o	
Pavilhão	Brasileiro	na	Exposição	Internacional,	de	Turin,	na	Itália.	Também	com	
o	irmão	foi	responsável	pelo	Pavilhão	das	Festas	da	Exposição	do	Centenário	
da	Independência,	de	1922,	no	Rio	de	Janeiro.	Ao	voltar	da	Europa	em	1913,	
Chambelland	 expôs	 em	 Pernambuco,	 onde	 fixou	 residência	 por	 três	 anos	
quando,	muito	provavelmente,	conheceu	o	pai	de	Lula,	destacado	por	Freyre	
como homem de bom gosto e sensível às artes.
	 Antes	 mesmo	 de	 ensinar	Ayres,	 então	 com	
dezoito	 anos	 (1928),	 Chambelland	 mostrava-
se favorável à pesquisa artística relacionada às 
coisas da terra, à nacionalidade, a uma pintura 
originalmente	 brasileira.	 O	 artista	 deveria	 tornar-
se íntimo da terra e da gente brasileira. Para ele, 
a verdadeira nacionalidade, ainda intocada pelo 
estrangeiro estaria no Norte e no Nordeste. Esses 
ideais	 de	Chambelland,	 que	 estão	 extremamente	
presentes nas obras artísticas de Lula, sobretudo 
a partir da fase dos bonecos de barro iniciada e 
encerrada	na	primeira	metade	da	década	de	1940,	
não distoam em muito dos ideais modernistas 
pregados	 na	 Semana	 de	 1922.	 Ayres,	 inclusive,	
travou	 contato	 com	vários	 artistas	 expositores	 no	
Teatro Municipal de São Paulo à data, como Cícero 
Dias, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Ismael 
Nery,	 Di	 Cavalcanti	 e,	 principalmente,	 Portinari,	
assíduo frequentador de seu atelier	(algo	bastante	
ressaltado	por	Lula	Cardoso	Ayres	Filho).
	 A	 discussão	 do	 mérito	 sobre	 quem	 haveria	
sido	 a	 primeira	 influência	 de	 Lula	 Cardoso	Ayres	
no	 ponto	 de	 vista	 da	 temática	 regional	 não	 é	
realmente a questão principal deste trabalho. 
Entretanto, quisemos criticar o ego gilbertiano pelo 
incômodo	 sentido	 nas	 leituras.	Temos	 certeza	 de	

25 Cândido Portinari. O Mestiço. 
1934.	 Óleo	 sobre	 tela.	 81x61	 cm.	
Fonte:	 http://www.culturabrasil.pro.
br/portinari.htm

26 Lula	Cardoso	Ayres.	Cabeça de 
menina,	 1943.	Desenho	 a	 carvão.	
46x37	cm.	Fonte:	Especial	Facform	
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que	não	somos	os	primeiros	nem	seremos	os	últimos,	tampouco	gozamos	de	
legitimidade no campo das ciências sociais para criticá-lo ferrenhamente, mas 
não	significa	que	devemo-nos	ausentar	completamente	do	debate.	É	provável	
que	 Ayres	 tenha	 sido	 engolfado	 pelo	 “espírito	 do	 tempo”	 da	 Modernidade	
que	pairava	sobre	o	Recife	na	década	de	1920	e	que	se	estenderia	devido	
a	 Freyre	 (sua	modernidade	 tradicional,	 regional	 e	 tropical)	 por	mais	 longas	
décadas,	mas	apenas	gostaríamos	de	destacar	que	a	formação	de	Ayres	foi	
múltipla,	brasileira,	do	Nordeste	e	 também	do	Sudeste,	e	europeia,	 tendo	o	
artista	morado	em	Paris	por	um	ano,	de	1925	a	1926,	visitado	a	Exposição	de	
Artes Decorativas e estudado com o artista e crítico de arte Maurice Denis, 
integrante do movimento simbolista e do grupo Les Nabis. Denis defendia o 
ponto	de	vista	de	que	uma	pintura	é,	antes	de	tudo,	tinta	aplicada	sobre	um	
suporte,	realçando	assim	a	importância	dos	conhecimentos	sobre	as	técnicas	
de pintura.  

 A formação europeia de Lula se inicia muito antes de sua viagem em 
1925.	Sua	mãe,	D.	Carol	Cardoso	Ayres,	fora	aluna	do	artista	pernambucano	
Telles	Júnior,	paisagista	romântico,	‘herdeiro’	da	influência	holandesa	do	século	
XVII,	de	Frans	Post	e	A.	Eckhout.	Porém,	mais	diretamente,	aos	doze	anos	de	
idade,	Lula	é	tomado	como	assistente	do	arquiteto,	pintor	e	vitralista	alemão	
Heinrich Moser,	um	dos	fundadores	da	Escola	de	Belas	Artes	de	Pernambuco	
em	1932.	Com	ele,	Ayres	aprendeu	alto	rigor	metodológico,	a	ter	controle	de	
todo	o	processo	de	feitura,	desde	como	se	limpar	o	pincel	até	a	execução	da	

27 Maurice Denis. Procissão sob as árvores,	1882.	Óleo	sobre	tela.	56x81cm.	New	York	Peter	Ma-
rino	Collection.	Fonte:	http://www.artknowledgenews.com/files/MauriceDenisProcessionUnder.jpg
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obra.	 Para	 José	Cláudio	 (1982:	 13),	Moser	 era	 “um	 daqueles	 artistas	úteis 
e	 universais”,	 que	 se	 encarregava	 pessoalmente	 desde	 a	 concepção	 até	 a	
execução	do	projeto.	Para	o	autor	ainda:

Não se pode compreender no artista Lula Cardoso Aires8	a	delicadeza	
do artesão impecável tanto como a própria ideia de imagem na sua 
pintura, o vitralismo que percorre toda a sua obra, sem remontar a 
Moser,	seu	primeiro	mestre	(idem).	

Valladares	(1979:	64)	complementa:	

Certamente	 Moser	 soube	 transmitir	 ao	 aprendiz	 o	 apelo	 aos	
meios	 de	 como	 fazer,	 o	 know-how,	 o	 gosto	 pela	 pluralidade	 dos	
recursos, a indagação constante sobre os processos, os materiais 
e o instrumental. Não caberia ao artista alemão ensinar os temas, 
porém,	apenas	os	meios	de	construção.	Não	foi	com	Moser	que	Lula	
se	iniciou	em	fotografia,	embora	tivesse	sido	dele	a	lição	de	não	se	
limitar	a	poucas	técnicas

Essa pesquisa constante por materiais, o quase ethos de artesão, 
o	 qual,	 segundo	 Bourdieu	 (1983:	 90),	 “[o	 ethos]	 só	 se	 reveste	 de	 seu	
verdadeiro	 sentido	quando	o	 trazemos	ao	 seu	 verdadeiro	 princípio,	 o	 gosto	

8	O	autor	José	Cláudio	escreve	‘Aires’	ao	invés	de	‘Ayres’.

28 Fotografia	de	Lula	Cardoso	Ayres.	Provavelmente	da	década	de	1930,	quando	morou	na	Usina	Cucaú	para	ajudar	
seu pai na administração.
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pelo	trabalho	bem-cuidado,	por	exemplo,	que	se	exprime	também	em	todas	as	
práticas [unidade de estilo], hipercorreção da linguagem, estrita correção do 
vestuário		ou	sobriedade	do	lar”,	o	domínio	técnico	de	produção	de	um	artefato,	
o	apreço	pelas	minúcias,	agradariam	demais	Gilberto	Freyre,	avesso	que	era	
o	sociólogo	a	artistas	de	improviso	e	não	estudiosos.	Ayres	era	pesquisador	
não	só	de	materiais	e	técnicas	de	pintura,	mas	também	de	tipos	de	gentes,	de	
manifestações culturais, de temas e motivos de sua terra. Em vários momentos 
Freyre	demonstrou	seu	orgulho	por	essa	qualidade	de	Lula.	Em	texto	publicado	
em	23	de	março	de	1958	no	Diário	de	Pernambuco,	fala-nos	da	presença	no	
Recife	de	pintores	mais	ou	menos	novos.	Experimentadores,	não	muito	dados	a	
improvisos,	como	Lula	Cardoso	Ayres,	Francisco	Brennand,	Aloísio	Magalhães	
e	 Ladjane	Bandeira.	Diz-nos	 que	 a	 experimentação	 nunca	 faltou	 aos	Rego	
Monteiro,	a	Manoel	Bandeira	e	Luis	Jardim.	Ainda	segundo	Freyre,	se	Ladjane	
Bandeira	era	mais	favorável	a	espontaneidades	em	sua	arte,	seria	mais	pela	
sua	condição	de	mulher	do	que	pela	de	artista,	mas	não	quer	dizer	que	ela	
não	seja	uma	experimentadora.	Brennand	havia	começado	a	 trabalhar	 com	
cerâmica,	enquanto	Aloísio	Magalhães,	com	as	artes	gráficas.	Freyre	ressalta	
que	fora	publicado	nos	Estados	Unidos	um	livro	sobre	os	arrojos	gráficos	de	
Aloísio.

É	interessante	destacar	que	as	experimentações	gráficas	de	Magalhães	
desta	época	estavam	diretamente	ligadas	às	atividades	desenvolvidas	por	O	

29 Ilustração	de	Aloísio	Magalhães	para	o	livro	Ode,	de	Ariano	Suassuna,	1955
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Gráfico	Amador	(OGA9),	um	grupo	de	artistas	e	intelectuais	bibliófilos	insatisfeitos	
com	as	condições	editoriais	do	Recife	e	que	produziam	artesanalmente	seus	
próprios	livros	a	partir	de	1954.	Os	intelectuais	de	OGA	não	possuíam	cargos	
em	 instituições	 ou	 órgãos	 culturais,	 adquirindo-os	 após	 o	 término	 de	OGA.	
Eram intelectuais marginais ao establishment cultural da cidade, ou seja, o 
grupo	tradicional,	regionalista	e,	a	seu	modo,	modernista	de	Gilberto	Freyre.	
Não	participar	 da	 vida	acadêmica	e	 institucional	 não	 significava,	 entretanto,	
que	eles	fossem	excluídos.	Eles	já	possuíam	alguma	notoriedade	como	artistas	
plásticos	ou	literatos	e	OGA	contribuiu	para	suas	reputações.	Segundo	Teixeira	
(2007),	se	no	começo	eles	eram	marginais,	ao	fim	de	OGA	eles	dominavam	
culturalmente a cidade.

De	acordo	com	Cunha	Lima	(1997:	87),	“O	Gráfico	Amador	foi	fundado	
porque o grupo desejava publicar seus próprios escritos e o circuito editorial 
comercial	não	lhes	era	acessível”.	Em	1957	iniciam	a	edição	de	textos	de	não-
integrantes.	De	forma	geral,	OGA	acabou	por	publicar	nomes	importantes	da	
moderna poesia brasileira.

O	 Gráfico	 Amador	 serviu	 como	 uma	 espécie	 de	 laboratório	 onde	
eram	realizadas	experiências	estéticas,	sempre	limitadas	e	estimuladas	pela	
precária	 situação	 dos	 materiais.	 Embora	 eles	 tivessem	 de	 economizar	 nos	
recursos,	a	criatividade	transbordava.	A	exemplo	dos	poetas	concretistas	de	
São	Paulo,	utilizavam	o	texto	como	elemento	plástico	de	composição,	como	
forma	visual.	Além	dos	concretistas	paulistas,	uma	influência	direta	para	OGA	
foi	o	poeta	João	Cabral	de	Melo	Neto,	amigo	de	Gastão	de	Holanda	e	primo	
de	Aloísio	Magalhães.	Graficamente	pensava	em	simplicidade,	despojamento	
e	severidade.	Ensinou-lhes	técnicas	de	composição	e	manuseio	das	máquinas	
tipográficas.

É	interessante	notar	que	basicamente	o	mesmo	grupo	criador	de	OGA	
e que aparentemente estava em posição oposta nos campos intelectual 
e	 artístico	 recifenses	 à	 de	 Gilberto	 Freyre	 e	 seus	 seguidores,	 ou	 que	 por	
ventura se tornariam antagonistas politicamente, tendo em vista que alguns 
membros	de	OGA	apoiavam	as	esquerdas	enquanto	Freyre,	o	Regime	Militar	
da	década	de	1960,	havia	 fundado	o	Teatro	de	Estudantes	de	Pernambuco	
(TEP)	e	organizado	uma	exposição	de	Lula	Cardoso	Ayres	na	Faculdade	de	
Direito	do	Recife	(FDR)	em	1946.	Sobre	o	TEP,	o	dramaturgo	Hermilo	Borba	
Filho	(1946)	foi	bastante	entusiasta.	Chamou-o	de	revolucionário;	houve	com	
o	TEP	uma	“quebra	dos	valores	burgueses	existentes	na	concepção	teatral	do	

9	Terminologia	usada	por	Cunha	Lima	(1997)
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nosso	meio”.	Os	estudantes	faziam	um	teatro	itinerante,	não	esperavam	que	o	
povo	fosse	ao	teatro,	eles	o	levavam	ao	povo	“às	vezes	mesmo	sem	cenários,	
criando o ambiente pelo valor das palavras, à maneira dos artistas dos circos 
de	cavalinhos	com	as	pantomimas	encenadas	no	picadeiro”.

Ainda	de	acordo	com	Borba	Filho,	em	reportagem	publicada	no	Diário	de	
Pernambuco	em	8	de	novembro	de	1973,	havia	Lula	pego	em	pregos	e	martelos	
para	ajudar	os	estudantes	a	montar	a	exposição	entre	as	cadeiras	da	FDR.	
Para	Freyre	(1946a),	sempre	revoltado	ao	verificar	o	não-reconhecimento	de	
Ayres	pela	sociedade	pernambucana,	os	estudantes	“fazem	questão	fechada	
de agirem em Pernambuco como intermediários entre o pintor Lula Cardoso 
Ayres	e	o	público	–	um	público	para	quem	esse	grande	pintor,	quase	de	partida	
para	o	Rio	e	São	Paulo,	é	hoje	apenas	um	nome”.

Pelo	que	pudemos	perceber	das	entrevistas	com	Jomard	Muniz	de	Britto	e	
com	Lula	Cardoso	Ayres	Filho,	apesar	de	Ayres	manifestar	visualmente	os	ideais	
tradicionalistas	de	Freyre,	tão	identificados	com	a	direita	política,	com	as	elites	
pernambucanas,	embora	não	seja	Freyre	do	agrado	unânime	das	elites,	ele	se	
abstinha	de	disputas	políticas.	Não	só	por	isso,	Ayres	era	representante	direto	
da	elite	açucareira	decadente	de	Pernambuco.	Seu	pai,	João	Cardoso	Ayres,	
era considerado o Rei do Açúcar.	Segundo	Freyre	(1945),	Lula	era	filho	de	uma	
família	aristocrata	do	comércio	de	açúcar,	“o	único	comércio	verdadeiramente	
aristocrático	dentro	das	convenções	regionais”.	Era	de	sua	família,	do	final	do	
século	XIX,	o	Bispo	Fransciso	Cardoso	Ayres,	segundo	Martins	(2003)	“a	maior	
autoridade	católica	de	Pernambuco”,	o	mesmo	que	proibira	o	General	Abreu	e	
Lima	de	ser	enterrado	no	cemitério	público	do	Recife.	

Lula	 nasceu	 e	 cresceu	 entre	 a	 tradição	 de	 um	 bispo	 ascético	 e	
autoritário e a de um artista que foi na caricatura um verdadeiro gênio 
e na vida quase um boêmio. […] Cresceu burguesmente menino e 
adolescente	 rico.	 Desenhando	 e	 pintando	 desde	 os	 sete	 anos,	 é	
certo	(FREYRE,	1945).

Continuando	com	Freyre	(1946b):

Não	se	pense,	porém,	que	estamos	diante	de	uma	pintura	toda	de	
motivos aristocráticos. Não se venha com a objeção fácil mas inepta 
de que se trata de um pintor que tendo crescido menino rico só sabe 
pintar a paisagem e a vida de sua terra do ponto de vista de sua 
classe: a alta burguesia. Do ponto de vista do copiar da casa-grande 
ou da varanda do sobrado. 
 
Do	Lula	de	hoje	se	pode	dizer	como	de	Gil	Vicente	já	disse	um	crítico	
português,	que	“é	povo”.	Que	aprendeu	mais	com	o	povo	do	que	com	
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as	academias	ou	com	os	bacharéis.	Que	como	o	grande	lusitano	que	
criou em nossa língua arte dramática “vence a superação de classes 
pela	fabulosa	sabedoria	prática”	a	que	se	refere	o	sr.	José	Lins	do	
Rego numa de suas melhores páginas: as que dedicou ao mesmo 
Gil Vicente. Daí a vitalidade de Lula. Daí não ser ela sectariamente 
isto	 ou	 aquilo	 nem	quanto	 à	 técnica	 nem	quanto	 à	 ideologia	 nem	
quanto à classe, mas característica e poderosamente brasileira e 
humana no que reúne, no que mistura, no que junta, superando 
particularismos. Sendo como Cícero Dias, intensamente de sua 
província,	Lula	Cardoso	Ayres	não	pertence	a	ismo	nenhum,	de	tal	
modo	 identificado	está	ele	com	o	que	a	condição	humana	 tem	de	
básico e universal. 

Embora	Freyre	se	refira	a	Lula	e	a	outros	artistas,	pareceu-nos	uma	auto-
defesa.	Como	se	o	“amor”	pela	arte	fosse	algo	apartado	da	realidade	material	
de sua origem de classe, como se sua sociologia fosse algo inatacável. Para 
Freyre	 (1945),	 os	 revolucionários	 e	 inconformados	 na	 literatura	 e	 nas	 artes	
plásticas	provêm	contraditoriamente	não	das	classes	mais	populares	 (“povo	
miúdo”,	como	ele	chama),	mas	das	abastadas:	José	Lins	do	Rego,	romancista,	
filho	de	senhores	de	engenho	paraibanos;	Cícero	Dias,	pintor,	considerado	em	
Paris	como	“revelador	de	um	mundo	novo	–	pedaço	dos	trópicos	universalizado	
ela	sua	pintura	poética	–	quando	a	guerra	o	obrigou	a	refugiar-se	em	Portugal”;	
Lula, que seria à data publicado por uma revista de grande circulação de Nova 
Iorque, considerando-o como artista fortemente original.

Não	 podemos	 ser	 censurados	 por	 deduzir,	 considerando	 o	 habitus 
familiar,	 tal	 ligação	 de	 Lula	 Cardoso	Ayres	 com	 o	 conservadorismo	 político	
pernambucano. Embora não possamos transpor sem adaptações as teorias 
bourdianas	de	gosto	de	classe	e	estilo	de	vida	–	é	um	tanto	difícil	pensar	em	

30 Lula	Cardoso	Ayres.	Eito,	1945.	Óleo	sobre	tela.	Fonte:	http://www.onordeste.com/
administrador/personalidades/imagemPersonalidade/9b9423f286ce21b709cf1f69dc48c
4a4433.jpg	
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um	sistema	coerentemente	perfeito,	engendrado	a	partir	do	gosto,	no	Brasil	–	
elas embasam muito bem nossas deduções. Mesmo não falando diretamente 
de	 expressões	 políticas,	 falam-nos	 de	 tomadas	 de	 posição	 por	 parte	 dos	
integrantes do jogo pela disputa da legitimidade propriamente cultural, sendo 
a dimensão política indissociável desse processo. Não que todos advindos 
de classes abastadas assumam obrigatoriamente uma posição no campo da 
direita política e que qualquer um pertencente às classes oprimidas seja de 
esquerda.	Não,	mas	existem	pré-disposições,	as	quais	tendem	a	se	confirmar	
no	caso	de	Lula	Cardoso	Ayres.

Embora Lula Filho tenha negado essa presumível posição à direita de 
seu	pai,	 por	 ter	Ayres	acobertado	 colegas	 comunistas	quando	 lecionava	na	
Escola	de	Belas	Artes	(a	mesma	fundada	por	Heinrich	Moser	e	outros)	e	por	ter	
recebido	diversas	vezes	Miguel	Arraes	em	seu	lar,	diz-nos	que	o	regime	militar	
brasileiro não houvera sido tão rígido. Contradições. Reforçou nosso ponto de 
vista, em entrevista feita em sua casa, o Professor Murilo Medeiros, um dos 
fundadores do atual curso de Design da UFPE. Ao ser perguntado sobre o 
posicionamento	político	de	Ayres,	de	quem	tivera	sido	aluno	na	Escola	de	Belas	
Artes,	afirma	que	o	pintor	era,	sim,	de	direita.	De	acordo	com	Medeiros,	além	
de	Ayres	ter	vindo	de	uma	família	aristocrática,	fazia	parte	do	grupo	de	Freyre,	
formado por Orlando Parahym, Mauro Mota, Valdemar de Oliveira e outros 
dois não recordados por ele. “Esse grupo se arrastou muito tempo porque 
um	incensava	o	outro.	Em	um	domingo	era	Gilberto	Freyre	elogiando	Mauro	
Mota.	No	outro	domingo,	era	Mauro	Mota	elogiando	Gilberto	Freyre.	Eles	se	
sustentavam.	Eram	os	donos	da	imprensa	cultural”	(MEDEIROS,	2010).	

	Sobre	contradições,	acreditávamos	que	Britto	iria	criticar	o	artista	por	
sua	relação	tão	próxima	a	Freyre,	mas	ao	contrário,	falou-nos	bem	dele.	Britto	
citou	 uma	 exposição	 organizada	 no	Palácio	 do	Governo	 em	homenagem	a	
Ayres,	no	final	da	década	1960	ou	começo	de	1970,	na	qual	o	mesmo	haveria	
tratado a ele e a Celso Marconi, quem foi por muito tempo crítico de arte do 
Jornal	do	Commercio,	com	grande	afabilidade.	Lula	os	 identificava	como	os	
tropicalistas.	 Nas	 palavras	 do	 próprio	 Jomard,	 Ayres	 teria	 dito	 algo	 como:	
“Olhe,	eu	quero	dizer,	eu	acho	 interessante	esse	trabalho	que	vocês	fazem,	
porque,	na	década	de	30,	isso	que	vocês	fazem	eu	fazia	também!”.	Ainda	nas	
palavras	do	carbonário:	“Essas	críticas	que	a	gente	fazia,	sátiras,	ele	também	
se	 identificava.	Achei	 interessante	 ele	 se	 associando,	 se	 relacionando	 com	
uma	coisa	que	veio	bem	depois,	o	Tropicalismo”.

Seria	uma	tentativa	de	Ayres	de	se	associar	a	uma	nova	estética	ou	de	
deslegitimá-la	mostrando-a	não	tão	nova	e	revolucionária?	Queria	ele	conquistar	
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a simpatia daqueles que, ocupando uma posição divergente no campo artístico, 
poderiam	criticá-lo	de	alguma	maneira?	Não	saberíamos	responder.	Tampouco	
conseguimos	 caricaturas	 feitas	 por	 Ayres	 para	 tentar	 alguma	 comparação.	
Conseguimos sim levantar várias capas e algumas ilustrações internas da P’ra 
Você,	periódico	semanal	ilustrado,	dirigido	por	ele	e	Willy	Lewin	entre	1930	e	

31 Lula	Cardoso	Ayres.	Capa	da	Revista	Para	Todos,	n.	696,	16	abr	.1932.	Fonte:	Acervo	da	Biblioteca	Nacional	do	
Rio de Janeiro
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1931	no	Recife,	e	capas	da	 revista	Para Todos, periódico semanal ilustrado 
carioca,	na	qual	trabalhou	entre	1931	e	1933,	aproximadamente.

Apesar de não possuirmos as caricaturas, sabemos que o infante Lula 
havia	começado	a	se	expressar	artisticamente	através	de	caricaturas	como	
forma	de	homenagear	seu	primo	falecido	à	época	da	Primeira	Guerra	Mundial,	
o caricaturista Emílio Cardoso Ayres,	sobre	quem	Gilberto	Freyre	expressava	
grande	admiração,	considerando-o	o	maior	caricaturista	do	Recife	(para	não	
dizer	do	Brasil,	como	Freyre	deixa	subentendido).	Segundo	o	próprio	Ayres,	
em	entrevista	 transcrita	no	 livro	de	Clarival	do	Prado	Valladares	(1979),	seu	
primeiro trabalho reconhecido foi uma caricatura publicada por um jornal, do 
qual	José	Lins	do	Rego	era	redator-chefe,	quando	ainda	tinha	doze	anos. 

Ao trabalhar com ilustrações para revistas 
no	 início	da	década	de	1930,	Ayres	conheceu	o	
pai do importante galerista Carlos Ranulpho, o 
caricaturista João Ranulfo Lopes de Albuquerque, 
ou J. Ranulpho.	O	 desenhista	 trabalhara	 para	A	
Pilhéria,	 P’ra	 Você,	 Pernambuco	 Tramways10, 
juntamente	 com	 Manoel	 Bandeira,	 fazendo	
desenhos	 técnicos,	 e	 fora	 professor	 do	 Liceu	
de	 Artes	 e	 Ofícios.	 Havia	 sido	 tecnicamente	
influenciado	 por	 J.	 Carlos,	 porém,	 segundo	
Joaquim	Cardozo	(s.d.:	7),	ao	contrário	deste,	J.	
Ranulpho tinha predileção pelo anedótico. Para 
Mauro	Mota	(s.d.:	5):	

Deu aos seus lápis e aos seus 
pincéis,	 às	 suas	 cartolinas	 e	 às	
suas telas, uma preocupação sempre social. Daí ter-se dirigido, 
em	sua	última	 fase,	que	passou	a	primeira	em	escala	de	 validez,	
mais para os temas da cultura popular, os cultos afrobrasileiros, os 
espetáculos populares. 

O	 que	 obviamente	 agradaria	 o	 ego	 gilbertiano,	 permitindo-lhe	 tecer	
comentários	como	o	seguinte:	“Até	que	por	iniciativa	própria	e	é	possível	que	
também	influenciado	pelo	Movimento Regionalista, Tradicionalista e, a seu modo, 
Modernista,11	começou	a	sair	aos	domingos	a	fim	de	colher	apontamentos	para	
desenhos	a	nankin	de	tipos	de	rua”	(FREYRE,	s.d.:	3).

10	Pernambuco	Tramways	and	Power	Company	/	Telephone	Company	of	Pernambuco	LTD,	
empresa responsável pelos bondes, pela telefonia e pelo fornecimento de energia.
11 Destaque nosso

32 Lula	Cardoso	Ayres	por	J.	Ranul-
pho. Caricatura publicada no periódi-
co	A	Notícia,	 1923.	Fonte:	 J.	Ranul-
pho.	 Desenhos	 &	 Caricaturas,	 1922	
-	1953	Recife.	s/d.	p.	13
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A	relação	respeitosa	de	Lula	Cardoso	Ayres	com	J.	Ranulpho	continuou	
com	seu	filho	Carlos,	quem	organizou,	de	27	de	setembro	a	08	de	outubro	de	
2010,	uma	exposição	coletiva	em	sua	galeria	na	Rua	do	Bom	Jesus	chamada	

33 J.	Ranulfo.	Capa	da	Revista	do	Norte:	Recife,	fase	1,	n.	2,	jan.	1924
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de Dois tempos num só tempo. Seria uma comemoração do centenário de 
Ayres	e	dos	81	anos	do	artista	Wellington	Virgolino.	Fizemos	duas	incursões	
na	exposição,	uma	na	vernissage	e	outra	no	último	dia,	além	de	uma	entrevista	
com o galerista agendada para outro momento. 

Sobre	 a	 exposição,	 pudemos	 perceber	 a	 nítida	 diferença	 entre	 a	
quantidade de obras presentes, todas à venda, dos homenageados. Enquanto 
Ayres	contabilizava	apenas	três	quadros,	Virgulino,	nove.	A	relação	de	Virgulino	
com	o	número	9	é	explicada	no	catálogo	da	exposição.	Perguntamos	ao	Sr.	
Ranulpho porque tão poucas telas de Lula, ao que ele nos responde:

Só tinha isso, porque atualmente está um pouco difícil aquisição 
de	obras	de	Lula.	Quase	que	não	aparece.	Ele	não	pinta	mais,	não	
produz	mais	porque	já	morreu.	Então	você	hoje	só	consegue	adquirir	
obras	 através	 de	 terceiros,	 pessoas	 que	 querem	 se	 desfazer.	 Aí	
a gente conhece alguma pessoa que tenha um quadro de Lula e 
quer vender por algum motivo, ou por necessidade, ou porque não 
gosta, por qualquer coisa. Sempre há um motivo para uma pessoa 
se	desfazer	de	uma	obra	de	arte.	De	forma	que	não	tem	ultimamente	
aparecido.	 Por	 exemplo,	 quando	 fiz	 essa	 exposição,	 tinha	 muita	
vontade	de	fazer	uma	exposição	só	dele,	mas	eu	precisaria	de	um	
número	razoável,	uns	quinze	quadros,	mas	não	tive	condições.	Fiquei	
tentando	até	com	alguns	colecionadores	que	eu	conheço,	que	tem	

34 Virgolino.	Sem	título,	1968.	Óleo	sobre	duratex,	50x60cm.	Fonte:	Catálogo	da	exposição	Dois	
tempos num só tempo, 2010.
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um	maior	número	de	obras,	se	têm	interesse	em	se	desfazer,	mas	
não houve receptividade. De forma então que consegui três obras 
(RANULPHO,	2010).	

	Diz-nos	também	que	a	dificuldade	de	aquisição	de	obras	do	artista	se	
deve	à	rejeição	de	Lula	em	comercializar	com	galerias.	Sua	mulher,	Lourdes,	
era	a	responsável	pelas	vendas.	Apesar	da	resistência	de	Ayres,	o	pintor	e	o	
galerista	chegaram	a	trabalhar	juntos	em	algumas	ocasiões.	O	Sr.	Ranulpho	
possuiu por algum tempo uma editora de livros de arte e um dos primeiros 
projetos	foi	um	álbum	de	luxo	de	tiragem	limitada,	cem	cópias	mais	exatamente,	
com	 cinco	 serigrafias	 todas	 enumeradas.	 O	 tema	 era	 bumba-meu-boi	 e	 a	
ideia	surgiu	do	teatrólogo	Hermilo	Borba	Filho,	quem,	segundo	Ranulpho,	era	
especialista em manifestações folclóricas, principalmente o bumba-meu-boi. 
Sabendo	disso,	Ayres	concordara	em	fazer	as	serigrafias	apoiadas	por	textos	
de	Borba	Filho.	Anos	depois,	Ranulpho	publica	outro	álbum	com	trabalhos	de	
Lula,	da	mesma	forma,	com	cinco	serigrafias	e	cem	cópias	de	cada.	O	texto	
dessa	vez	fora	escrito	por	Gilberto	Freyre	e	o	tema,	Portões e grades do Recife 
Velho. 
	 Ao	 analisar	 o	 material	 de	 divulgação	 de	 leilões	 e	 de	 exposições	 da	
Galeria	Ranulpho,	já	havíamos	percebido	a	parca	presença	de	telas	de	Ayres	
no acervo do galerista em oposição às de Virgolino. Em evidência nesses 
catálogos	fica	a	onipresença	do	pintor	modernista	Vicente	do	Rego	Monteiro,	
de quem Ranulpho havia sido marchand	por	mais	de	vinte	anos.	Até	mesmo	

35 Lula	Cardoso	Ayres.	Sem	título,	1971.	Óleo	sobre	tela.	50x100cm.	Fonte:	Fotografia	nossa	do	quadro	exposto	em	
8 out. 2010
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na	exposição	Dois tempos num só tempo, o modernista possuía destaque com 
uma	obra	de	104	cm	x	78	cm	na	parede	do	lado	direito	da	entrada.	
	 Existem	consequências	para	os	que	não	concordam	em	comercializar	
com intermediários no mercado de bens simbólicos. Podemos conjecturar um 
pouco se a opção de Lula pelo afastamento de instâncias de consagração e 
divulgação, como galerias, tenha sido responsável hoje por seu esquecimento, 
tão	 reclamado	 por	 seu	 filho.	 Em	 outros	 termos,	 ao	 decidir	 não	 colaborar	
efetivamente com o mercado artístico, teria Lula arriscado sua perpetuação 
por não participar mais ativamente da concorrência, das disputas pelo capital 
simbólico.	Lula	Filho	(2010)	identifica	esse	movimento	um	tanto	cruel	do	campo	
artístico: 

Não	me	lembro	de	ninguém	fazendo	campanha	contra	papai.	O	que	
ocorre	é	que	ele	não	se	submetia	a	certas	situações	a	que	grande	
parte	dos	artistas	se	submete.	Por	isso	talvez	que	ele	não	tenha	tido	
em vida um reconhecimento tão grande como outros artistas tiveram.

	 Obviamente,	não	se	trata	do	único	fator.	O	fechamento,	no	ano	de	2007	e	
por	motivos	administrativos,	do	Instituto	Lula	Cardoso	Ayres,	onde	se	encontra	
a	maior	parte	das	obras	do	pintor,	também	contribuiu	para	o	apagamento	do	
regionalista do cenário cultural pernambucano. 

36 Lula	Cardoso	Ayres.	Cavalo Marinho,	1975	Serigrafia,	30x40	cm.	Uma	das	peças	do	álbum	Bumba-meu-boi	orga-
nizado	pela	editora	de	Carlos	Ranulpho	com	colaboração	de	Lula	Cardoso	Ayres	e	Hermilo	Borba	Filho
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Embora	 não	 tenha	 sido	 sua	 intenção,	 Hermilo	 Borba	 Filho	 (1973)	
nos respalda nessas elucubrações com base no depoimento do Sr. Carlos 
Ranulpho. Fala-nos, em já referida reportagem, de uma retrospectiva que viria 
salvar Lula de uma falta dos pernambucanos para aqueles artistas dedicados 
à pintura. 

37 Vicente	do	Rego	Monteiro.	Sem	título,	década	de	1960.	Óleo	sobre	tela.	104x78	cm.	Fonte:	Catálogo	da	
exposição	Dois	tempos	num	só	tempo.	
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É	verdade:	o	pintor	não	expõe	no	Recife,	 vende	os	seus	quadros	
no	Sul	ou	em	casa	a	visitantes	ilustres	(nacionais	e	estrangeiros),	a	
gente	daqui	de	alto	valor	aquisitivo.	Isto	não	é	uma	reprovação,	é	a	
constatação	de	que	Lula	Cardoso	Ayres	é	um	profissional	é	aquilo	
que me bato há muitos anos: um sujeito que, sendo um artista muito 
bom, ganha dinheiro com a sua arte. Acabemos com a concepção 
romântica	 do	 artista	 para	 vê-lo	 como	 deve	 ser:	 um	 profissional	
(BORBA	FILHO,	1973).

	 Borba	 Filho	 ainda	 reforça	 a	 visão	 da	 autonomia	 relativa	 do	 campo	
artístico	de	Bourdieu	(2005).	Como	estratégia	de	legitimação	na	conformação	
de um campo da arte, estaria o campo erudito afastado de outros capitais 
que	não	propriamente	culturais,	como	econômico	e	político.	Atenhamo-nos	à	
explanação	mais	completa	sobre	algumas	das	 teorias	do	sociólogo	 francês,	
mais	especificamente	sobre	suas	ideias	de	campo	e	habitus, termos já usados 
nesta dissertação, mas que agora daremos a devida atenção.

O	campo	é	um	espaço	social	hierarquizado	onde	todos	os	integrantes	
estão	em	constante	disputa	pela	 legitimidade,	ou	seja,	pelo	poder	de	definir	
o	que	é	ou	não	digno	de	integrar	o	 jogo	pelo	capital	próprio	do	campo,	pela	
capacidade	de	incluir	e,	sobretudo,	de	excluir	aqueles	que	têm	pretensões	de	
legitimidade. Essa tensão entre o que está dentro e o que está fora do campo, 
a	polarização	entre	a	parte	relativamente	autônoma	e	a	heterônima	do	campo,	
movimenta	o	 jogo	pela	 legitimidade.	O	campo	artístico,	 formador	do	 campo	
de	produção	de	bens	simbólicos	juntamente	com	o	campo	intelectual,	reflete	
essa	divisão,	de	forma	alguma	estática,	através	da	arte	erudita	e	da	arte	média	
ou	indústria	cultural.	Para	Bourdieu	(2007:	289),	o	campo	artístico	é	o	“lugar	

38 Lula	 Cardoso	 ayres.	 Baiana no 
tabuleiro,	1936.	Aquarela.	52x34	cm	
Fonte: Espcial Facform

39 Lula	Cardoso	Ayres.	Sem	título,	sem	data.	Fonte:	Fotografia	nossa	de	
fotografia	emoldurada	na	exposição	Olhar	Guardado:	Fotografias	de	Lula	
Cardoso	Ayres,	no	MAMAM,	na	abertura,	dia	15	dez.	2010.
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[social]	em	que	se	produz	e	se	reproduz	incessantemente	a	crença	no	valor	da	
arte	e	no	poder	de	criação	do	valor	que	é	próprio	do	artista”.	

40 Lula	Cardoso	Ayres.	Capa	da	Revista	P’ra	Você.	Recife,	ano	1,	n.	6,	27	mar.	1930
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De	acordo	com	Bourdieu	(2005:	100),	o	processo	de	autonomização	do	
campo da arte em relação à aristocracia e ao campo da religião, na sociedade 
europeia moderna, se dá progressivamente com a união de alguns fatores como 
o	aumento	do	mercado	 consumidor	 dos	bens	 simbólicos,	 profissionalização	
dos produtores desses bens e o crescimento da quantidade de espaços e 
meios	de	comunicação	responsáveis	por	mantê-los,	difundi-los	e	reproduzi-los,	
as instâncias de consagração, difusão e reprodução como museus, galerias, 
escolas, teatros, revistas etc.

Com o progressivo fechamento do campo, surge uma categoria social 
distinta	 de	 produtores	 (intelectuais	 e	 artistas)	 relativamente	 desassociados	
de	quaisquer	 influências	externas	e	 voltados	para	as	 tradições	e	dinâmicas	
do	campo,	surgindo	a	figura	do	gênio	artístico	 individual,	dono	de	um	estilo	
próprio	e	de	um	dom	quase	divino.	Os	produtores	dedicam-se	às	disputas	pela	
legitimidade	propriamente	cultural,	pelo	poder	de	dizer	o	que	é	ou	não	legítimo	
de	integrar	o	campo.	Para	Bourdieu	(2007:	293),	o	que	está	em	jogo	nas	lutas	
artísticas	é	a	questão	do	limite	do	mundo	das	artes.

Segundo	Bourdieu	(2005:	119),	a	estrutura	do	campo	de	produção	de	bens	
simbólicos	se	dá	a	partir	da	relação	objetiva	existente	entre	o	campo	erudito	e	
as	instâncias	de	consagração,	conservação	e	difusão,	além	da	já	mencionada	
oposição entre o campo erudito e a indústria cultural. Ao contrário dos bens 
simbólicos	produzidos	pela	indústria	cultural,	as	obras	da	arte	erudita	exigem	
um domínio teórico ou prático anterior dos códigos pertinentes ao campo, das 
disposições	propriamente	estéticas	necessárias	para	a	apropriação	simbólica,	
ou seja, do habitus, as normas inconscientes que regem o jogo da disputa pela 
legitimidade.	Para	o	autor	(1972:	178-179	apud	Miceli,	2005:	XLI):

um sistema de disposições duráveis e transferíveis que, integrando 
todas	 as	 experiências	 passadas,	 funciona	 a	 cada	momento	 como	
uma	matriz	de	percepções,	apreciações	e	ações,	e	 torna	possível	
a	 realização	 de	 tarefas	 infinitamente	 diferenciadas,	 graças	 às	
transferências analógicas de esquemas que permitem resolver os 
problemas da mesma forma e graças às correções incessantes dos 
resultados	obtidos,	dialeticamente	produzidas	por	estes	resultados	

Em outras palavras, o habitus constitui um conjunto de normas 
inconscientes formadas historicamente e que perdura no tempo, baseado 
nas	tradições	de	seus	integrantes	anteriores	e	internalizadas	por	eles	e	pelos	
demais, o qual regerá a forma de atuação desses integrantes dentro e fora do 
campo.	É	um	esquema	generativo,	uma	maneira	própria	de	conhecer	o	mundo	
e de atuar diante das situações apresentadas por ele. 
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Bourdieu	enxerga	no	sistema	de	ensino	papel	fundamental	na	reprodução	
do habitus.	 É	 principalmente	 através	 do	 ensino	 que	 novos	 produtores	 e	
receptores	 são	 formados.	O	sistema	de	ensino	é	 responsável	 por	banalizar	
e	 naturalizar	 conceitos	 construídos	 historicamente	 nas	 lutas	 dos	 campos,	
reduzindo	a	possibilidade	de	contestação.	As	instituições	de	ensino	legitimam	
culturalmente,	“canonizam”	práticas	e	teorias	do	campo	erudito.	Resumindo,	as	
funções do sistema de ensino e de todas as outras instâncias de consagração, 
reprodução e difusão são “difundir, conservar e consagrar um tipo determinado 
de	 bens	 culturais	 e,	 ao	mesmo	 tempo,	 de	 produzir	 incessantemente	 novos	
produtores e novos consumidores dotados de uma disposição duradoura para 
que	possam	apropriar-se	simbolicamente	desses	bens”	(BOURDIEU,	2005:	126).

Como	todo	mercado,	o	de	bens	simbólicos	do	campo	erudito	também	
precisa	daqueles	que	produzem,	dos	que	vendem	e	dos	que	compram,	formados	
e	 assegurados	 (ou	 excluídos)	 pelas	 instâncias	 de	 consagração,	 difusão	 e	
reprodução, como o sistema de ensino. Entretanto, a lógica do mercado do 
campo erudito funciona diferente da lógica da indústria cultural. Enquanto 
esta última está subalterna à concorrência capitalista, a primeira está sob a 
concorrência pela legitimidade cultural. Refuta a obra de arte como simples 
mercadoria,	produto	de	massa,	mas	 trabalha	com	a	arte	como	significação,	
digna	 de	 apreciação	 do	 “olhar	 estético	 puro”. Para	 Bourdieu	 (2007:	 285), 
“Quando	as	coisas	e	os	cérebros	(ou	as	consciências)	são	concordantes,	quer	
dizer,	quando	o	olhar	é	produto	do	campo	a	que	ele	se	refere,	este,	com	todos	
os	produtos	que	propõe,	aparece-lhe	de	imediato	dotado	de	sentido	e	de	valor”.	

41 Lula	Cardoso	Ayres.	Rosto de 
menina,	 1944.	Ó́leo	 sobre	 cartão.	
29x22	cm.	Fonte:	Especial	Facform	
Lula	Cardoso	Ayres

42 Lula	Cardoso	Ayres.	Sem	 título,	sem	data.	Fotografia	nossa	 [aqui	com	
destaque	para	os	 rostos	das	 crianças]	 de	 fotografia	emoldurada	na	expo-
sição	Olhar	Guardado:	Fotografias	de	Lula	Cardoso	Ayres,	no	MAMAM,	na	
abertura,	dia	15	dez.	2010.
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Ou	seja,	o	olhar	puro	é	fruto	do	habitus, não algo natural.
	 Borba	 Filho	 claramente	 nos	 diz	 que	 a	 atividade	 artística	 é	 também	
financeira,	 sendo	um	artista	 que	 viva	 de	 sua	 arte	 um	profissional.	De	 certo	
modo, pede-nos para que desconstruamos a imagem do gênio artístico, do 
ser	humano	com	dotes	especiais	que	precisa	dar	vazão	aos	seus	sentimentos	
e inquietações por meio de instrumentos legitimamente artísticos, não 
necessitando	hereticamente	comercializar	sua	arte.

Na	verdade,	ele	nunca	negou	auxílio	a	quem	o	solicitou:	para	um	
movimento teatral – no caso o TEP – para a capa de um livro, para 
ilustrações	de	um	livro,	mas	é	preciso	compreender	que	tendo	sofrido	
uma	queda	financeira	na	sua	vida	de	sujeito	acostumado	à	riqueza	
precaveu-se	para	o	resto	dos	seus	dias,	no	que	fez	muito	bem.	Sem	
ser rico, vive remediado; sendo remediado, continua a trabalhar: o seu 
trabalho	é	vendido	caro:	esta	é	uma	valorização	do	trabalho,	pelo	amor	
de	Deus	é	por	isto	que	todos	nos	batemos	(BORBA	FILHO,	1973).	

O	Sr.	Ranulpho	está	bem	consciente	de	seu	papel	nos	jogos	pela	disputa	
da	legitimidade	cultural.	Não	tentou	disfarçar	ou	fazer	uso	de	algum	argumento	
de ‘amor à arte’. Já na conversa informal que tivemos na vernissage da 
exposição	Dois tempos num só tempo, ele assume a diferença entre sua galeria 
e	museus	ou	instituições	culturais.	No	excerto	da	entrevista	já	utilizado	aqui,	
podemos perceber algo interessante: “Ele não pinta mais, não produz12	mais”.	
Os	quadros	são	produtos	que	ele	comercializa,	os	artistas,	produtores.	Bem	
representativo	das	teorias	bourdianas.	Para	finalizar	a	entrevista,	perguntamos	
ao galerista quais seriam, em sua opinião, os pintores mais representativos da 
cultura pernambucana. Como resposta: 

Pra	mim,	 inegavelmente,	 é	Vicente	do	Rego	Monteiro.	Não	 só	de	
Pernambuco,	do	Brasil.	É	considerado	um	dos	maiores	nomes	do	
Modernismo	 brasileiro,	 talvez	 o	 mais	 importante.	 Inclusive	 alguns	
críticos	 acham	 Vicente	 o	 pintor	 mais	 importante.	 Ele	 é	 um	 pintor	
que	teve	muita	notoriedade	na	França.	É	um	homem	que	tem	obras	
nos museus mais importantes da França, trabalhou com os maiores 
marchands na França, inclusive o marchand que foi de Picasso, 
de	Bracque,	um	homem	de	muita	expressão.	Outro	artista	também	
muito	 importante	 é	Cícero	Dias,	 um	 grande	 nome	 também.	Viveu	
muitos	anos	 também	em	Paris.	É	um	pernambucano	 famoso	com	
ampla	abertura	em	todo	o	Brasil.	

Estaria	Lula	implícito,	uma	vez	que	o	foco	da	entrevista	era	ele	e	por	isso	

12 Destaque nosso.
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a	não-menção?	Não	podemos	afirmar,	mas	fato	curioso	é	que,	na	exposição	
comemorativa dos quarenta anos da Galeria Ranulpho em março de 200813, 
foram escolhidos três artistas: Vicente do Rego Monteiro, Virgolino e Mário 
Nunes.	Ausência	 talvez	 pela	 falta	 da	mercadoria?	Não	 sabemos.	 Pudemos	
observar	também	a	presença	de	um	quadro	de	Mário	Nunes	em	Dois tempos 
num só tempo.	Quisemos	destacar	esta	curiosidade	por	ser	ele	um	opositor	
de	Ayres	na	Escola	de	Belas	Artes.	Segundo	o	Prof.	Murilo	Medeiros,	Ayres	
era	muito	 combatido	na	Escola	pelos	acadêmicos	 como	Nunes	e	Balthazar	
da Câmara, mais interessados em pintar dentro de uma tradição clássica, 
reverenciando	o	antigo,	e	paisagens.	 “Lula	 já	era	um	pintor	de	figuras	mais	
estilizadas,	mais	modernas.	Você	vê	pelos	murais	que	ainda	existem	que	ele	
era	uma	coisa	diferente”	(MEDEIROS,	2010).

Em	vários	 textos	Gilberto	Freyre	critica	o	academicismo	e	se	põe	em	
defesa	de	uma	abertura	temática	(de	conteúdo),	estilística	e	técnica	nas	artes,	

13	Excerto	do	texto	do	catálogo	da	exposição	40	anos	com	Arte:	
“Quarenta	 anos	 representam	 uma	 história	marcada	 por	 artistas,	 obras	 de	 arte,	 amizade	 e	
profissionalismo.	/	A	referência	a	todos	os	artistas	e	a	todas	as	exposições	é	um	trabalho	por	
demais	abrangente.	Diante	da	complexidade	da	tarefa,	achei	por	bem	fazer	uma	síntese	das	
quatro	décadas	de	atividades	centrando-me	em	três	nomes.	/	Para	comemorar	o	acontecimen-
to, a Galeria Ranulpho lança um livro sobre igrejas pernambucanas, pintadas por Mário Nunes, 
registro	iconográfico	único	no	Brasil.	Entre	os	idos	de	70	e	80,	tornei-me	amigo	e	colecionador	
das obras do pintor. Para publicá-lo, contei com o apoio cultural da Companhia Editora de Per-
nambuco	(Cepe).	/	Virgolino	é	o	segundo	nome	de	um	trio	de	artistas	que	admiro	e	se	transfor-
maram	em	ícones	de	uma	relação	profissional	marcada	pela	fraternidade.	Durante	20	anos,	e	
até	sua	morte,	estivemos	juntos	em	intensa	convivência.	/	Em	seguida,	fixo-me	em	Vicente	do	
Rego Monteiro para fortalecer o registro de um longo caminho marcado pelo sucesso. Entre 
1968	e	1970,	tive	uma	ligação	de	marchand	e	de	amizade	muito	forte	com	ele.	É	impossível	
deixar	de	vinculá-lo	ao	que	foi	semeado	com	perseverança”.	(Carlos	Ranulpho)

43 Mário Nunes. Casario,	1922.	Óleo	sobre	tela.	48,5x65	cm
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como	julgava	abertos	seus	regionalistas	como	Ayres	e	Brennand,	modernamente	
de sua terra. 

Pretender	 a	 crítica	 purista	 fazer	 da	 pintura	 arte	 tão	 soberana	 que	
se torne uma atividade de todo independente das outras formas 
de	 criação	 artística	 e	 dos	 outros	 métodos	 de	 interpretação	 do	
homem	e	da	natureza	de	qualquer	 razão	me	parece	pretensão	vã	
e um tanto ridícula, senão mórbida, num mundo que volta a ser tão 
interdependente	 em	 suas	 atividades	 complexas	 como	 foi,	 outrora,	
em	suas	atividades	simples	(FREYRE,	1946b).

Lula	Cardoso	Ayres	era	moderno,	assim	o	denominava	Freyre	e	assim	
o rejeitavam os acadêmicos. Moderno pelos temas, moderno pelas formas, 
moderno	 pelos	 experimentos	 técnicos	 e	 de	 suporte,	 moderno	 por	 não	 se	
fechar	em	 ismos,	por	não	se	cristalizar	em	uma	estética,	sempre	mudando,	
pesquisando,	mergulhando	na	 realidade	 telúrica	das	gentes	do	Nordeste.	É	
através	de	seus	murais	que	Ayres	se	consagra	para	Freyre,	relação	iniciada	
em	1934	no	Primeiro Congresso Afro-brasileiro,	quando	Lula	expôs	no	Teatro	
de	Santa	 Isabel	desenhos	de	xangôs	do	Pina,	 resultado	de	suas	andanças	
com	o	poeta	e	folclorista	Ascenço	Ferreira,	quem,	segundo	Valladares	(1979:	
28),	foi	a	“principal	escola	de	etnologia	para	Lula	Cardoso	Ayres”.	

Cabe-nos agora retomar a critica com a qual iniciamos este sub-tópico, 
ou	seja,	 a	 importância	do	Rio	de	Janeiro	para	Ayres	em	sua	arte.	Como	 já	

44 Lula	Cardoso	Ayres.	Ascenso	Ferreira	beija	a	mão	de	Dona	Santa,	Rainha	do	Maracatu	
Elefante,	entre	1935	-	1940.	Fonte:	Fotografia	nossa	de	fotografia	dependurada	na	exposição	
Olhar	Guardado:	Fotografias	de	Lula	Cardoso	Ayres,	no	MAMAM,	na	abertura,	dia	15	dez.	
2010.
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explicitamos,	 Freyre	 considerava	 a	 volta	 de	 Lula	 a	 Pernambuco	 como	 sua	
salvação.	Em	reportagem	posterior	à	fase	dos	bonecos	de	barro,	Freyre	(1945)	
diz:	

Era	outro.	Outro	Lula:	um	experimentador,	um	artista	que	se	libertara	
das	academias	e	das	modas	do	modernismo	através	de	uma	rude	
aventura de personalidade. Não era mais o pintor da arte fácil, 
cenográfica,	exterior.	As	coisas	populares,	tradicionais,	regionais	não	
o tinham atraído pelo seu pitoresco, mas pelo seu sentido íntimo. 

	 Ao	contrário	do	que	Freyre	pensava,	comprovamos	que	as	ilustrações	de	

45 Lula	Cardoso	Ayres.	Frevo,	1945.	Óleo	sobre	tela.	109x85	cm.	Fonte:	Escpecial	
Facforme	Lula	Cardoso	Ayres
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46 Lula	Cardoso	Ayres.	Capa	da	Revista	Para	Todos.	RJ,	n.	693,	26	mar.	1932

Lula	não	eram	apenas	“arte	fácil”,	mas	manifestações	de	seu	interesse	pela	
cultura	e	tipos	populares.	Estamos	inclinados	a	concordar	mais	uma	vez	com	
Valladares acerca dos cenários para peças de teatro – O Segredo de Próspero, 
de Procópio Ferreira, e A Última Conquista, de Renato Vianna – projetados 
por	Lula,	embora	não	tenhamos	visto	nenhum	deles.	Lula	fez	os	cenários,	os	
móveis	e	 toda	a	decoração	dessas	peças.	Para	o	autor	 (1979:	18),	 “Foi	um	
trabalho	totalizante	de	uma	arte	ambiental,	visando	todos	os	detalhes	inclusive	
a	confecção	equacionada	dos	móveis	e	da	decoração”.	Seus	cenários	também	
não foram apenas meros ensaios de muralismo. Eles eram muralismo. Para 
Valladares	(id.:	41):

O	reencontro	com	o	Nordeste	–	aliás	motivado	pela	necessidade	de	
assumir função administrativa junto aos negócios de seu pai, – foi 
uma	bem-aventurada	casualidade.	Lula,	ao	deixar	o	Rio	de	Janeiro,	
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já estava feito como artista, pronto para competir no melhor nível de 
sua	profissão	e	pendor.	Para	aquela	época	corresponderia	hoje	ao	
que se indaga da criatividade integrada, quando o artista desloca 
sua	obra	privatizável	em	busca	dos	meios	de	maior	comunicação,	de	
consumo coletivo e de mais ampla participação com a data.

O	autor	destaca	o	alto	poder	comunicativo	de	alguns	murais	de	Ayres,	
sendo eles voltados para um grande público, com transmissão imediata da 
mensagem,	de	um	impacto	na	leitura.	Para	Freyre	(1987),	os	murais	de	Lula	
eram	épicos.	Valladares	identifica	esse	caráter	épico	não	só	nos	murais,	mas	
também	em	seus	esboços	e	desenhos14. 

Não	que	esse	épico	signifique	o	convencionalmente	heróico	-	que,	
aliás,	já	não	corresponde	ao	moderno	conceito	de	épico.	Mas	pelo	
que sugere de luta cotidiana do brasileiro sobre obstáculos ao seu 
desenvolvimento;	pelo	que	evoca	de	confraternização	de	homens	e	
mulheres	de	raças	diversas	e	cores	diferentes;	pelo	que	valoriza	das	
formas e das cores do Recife - cidade crescida à custa de tanta dor 
que	nenhuma	outra	no	Brasil,	excede	em	martírio	(FREYRE,	1987:	
177).	

14	“Para	o	nosso	critério	o	épico	desse	pintor	está	mais	presente	em	seus	desenhos	e	estudos,	
precisamente	...	“pelo	que	sugerem	de	luta	cotidiana	do	brasileiro	contra	obstáculos...”	
O	épico	não	se	condiciona	à	dimensão	física	da	obra,	por	ser	mural,	mas	por	sua	ponderabili-
dade	temática”	(VALLADARES,	1979:	43).

47 Lula	Cardoso	Ayres.	Índias	Fulniô	de	Águas	Be-
las	-	PE,	1943.	Desenho	a	carvão.	28x20	cm
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48 Lula	Cardoso	Ayres.	Mural	do	Cinema	São	Luiz.,	1952.	Óleo	sobre	parede.	Fonte:	Fotografias	nossas	in loco.

Ayres	 criou	 diversos	murais,	 dentre	 os	 quais	 o	 do	Cinema São Luiz, 
de	 1952,	 cinco	 no	 Aeroporto Internacional dos Guararapes,	 de	 1957/1958,	
dos quais três foram demolidos, o da Caixa Econômica Federal, no Shopping 
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Recife,	de	1960,	o	da	Reitoria	da	Universidade Federal Rural de Pernambuco 
etc.	 Sobre	 os	 painéis	 do	Aeroporto,	 o	 qual	 possui	 hoje	 seu	 nome,	Gilberto	
Freyre	(1957)	diz:	

Mais	uma	vez	Mestre	Lula	Cardoso	Aires	se	revela	senhor	da	pintura	
mural inspirada em motivos folclóricos e em sugestões regionais. 
Seu	painel	já	realizado	é	admirável	pelo	que	combina	de	forma	com	
movimento e cor. Cores vibrantemente tropicais. Ritmos recifenses 
de	danças	em	que	se	afirma	a	presença	de	gentes	primitivas	nas	
alegrias	 do	 folclore	 e	 nas	 expansões	 regionais	 da	 arte	 popular:	
maracatu, bumba-meu-boi, caboclinho. 

Dado interessante apresentado por 
Freyre	 no	 texto	 do	 qual	 tiramos	 esta	 citação	
é	 a	 participação	 do	 paisagista	 Burle	 Marx,	
responsável pelos jardins do Aeroporto, os 
quais estariam em total sintonia com os murais 
de	Ayres	pelo	uso	de	plantas	e	cores	regionais.

Moderno	 e	 modernizante,	 por	 não	 se	
prender	 a	 preciosismos	 estéticos,	 por	 ser	 um	
experimentador	 e	 renovador,	 em	 pesquisas	
constantes, juntando o erudito e o popular e 
transformando-o em algo novo; tradicional, 
por estar imerso em elementos da aristocracia 
canavieira pernambucana como os casarios, 
sobrados, varandas, fantasmas de sinhás em 
cadeiras de balanço; regional pelo conhecimento 
profundo	da	sua	 terra,	de	seus	 tipos	étnicos,	das	gentes	 trabalhadoras,	das	
manifestações culturais populares, como o maracatu, o bumba-meu-boi e o 
carnaval;	universal	e	universalizante,	pela	linguagem	formal,	pelo	que	capta	de	
mais essencial, básico, telúrico do seu povo, pelo grande caráter comunicativo 
de	suas	obras,	abrangente.	Confraternizações	com	Gilberto	Freyre,	mostrando	
a	 identidade	do	povo	brasileiro	através	da	união,	da	miscigenação	das	 três	
raças;	 com	 seu	 grupo	 fortemente	 da	 direita	 política,	mas	 sem	deixar	 de	 se	
relacionar com possíveis opositores da esquerda. Segundo o Prof. Murilo 
Medeiros,	Ayres	 transitava	bem	entre	os	diversos	grupos	políticos,	graças	a	
sua	simpatia,	a	qual	fora	lembrada	por	Jomard	Muniz	de	Britto.	Artista	múltiplo,	
respeitado, embora não sem ataques, algo inerente ao campo de produção 
de	bens	simbólicos,	profissional	das	artes	e	do	design	em	um	tempo	quando	
poucos se voltavam intensamente a essa atividade no Recife.

49 Lula	Cardoso	Ayres.	Senhora de en-
genho,	1981.	Serigrafia.	60x40	cm
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3.2. O campo do design no Recife na segunda metade do século XX

A	atuação	de	Lula	Cardoso	Ayres	como	designer	gráfico	se	inicia	muito	
antes	da	conformação	oficial	de	um	campo	do	design	no	Brasil,	ou	seja,	antes	
da implementação de uma instituição de ensino voltada inteiramente para esta 
atividade.	Conforme	já	dissemos	no	capítulo	2,	a	história	oficial	do	Design	é	
contada a partir da instalação da Escola Superior de Desenho Industrial no 
Rio	de	Janeiro	no	 início	da	década	de	1960.	Por	esse	ponto	de	vista,	 tudo	
o que foi feito anteriormente a esse marco histórico estaria legitimamente 
desconsiderado	 enquanto	 Design.	 Um	 reflexo	 disso	 está	 no	 título	 da	
monografia	de	Luciana	Neves,	 também	sobre	Lula	Cardoso	Ayres,	Lula, um 
Proto-designer, sob orientação da Prof.a Edna Lúcia Cunha Lima e defendida 
em	1994.	Discordamos.	

 Existe	uma	 tendência	no	 campo	da	história	 do	Design	Gráfico	
nacional,	 divergente	 da	 história	 oficial	 (modernista),	 mas	 também	 com	
pretensões	 de	 oficialidade,	 de	 investigação	 de	 artefatos	 gráficos	 e	 de	
designers anteriores à ESDI. Como símbolo desta vertente, temos o livro O 
Design brasileiro antes do design: Aspectos da história gráfica, 1870-1960, 
organizado	 pelo	 Prof.	 Dr.	 Rafael	 Cardoso.	 No	 âmbito	 local	 ou	 sobre	 uma	
história	do	design	gráfico	pernambucano,	temos	como	marco	o	livro	do	Prof.	
Dr. Guilherme Cunha Lima, O Gráfico Amador: Origens da moderna tipografia 
brasileira,	de	1997.	Ademais:	Cinco décadas de litografia comercial no Recife: 
por uma história das marcas de cigarros registradas em Pernambuco, 1875 – 
1924, dissertação da Prof.a Dr.a Edna	Lucia	Cunha	Lima	defendida	em	1998;	
O Poeta Visual. Vida e Obra de José Maria Carneiro de Albuquerque e Mello, 
monografia	de	Yvana	de	Alencastro	defendida	em	2006;	O frevo nos discos 
da Rozenblit: Um olhar de designer sobre a representação da indústria cultural, 
dissertação	de	Paula	Valadares	defendida	em	2007;	Registros da Litografia 
em Pernambuco. A Memória Gráfica do Estado,	 monografia	 de	 Jarbas	Agra	
defendida	 em	2008;	 do	mesmo	ano	 temos,	 de	Mironaldo	Borges	 de	Araújo	
Filho,	 a	 monografia	Câmara Grant Design: Registro de caminhos do design 
pernambucano;	 de	Tatalina	 de	Oliveira,	 dissertação	 defendida	 em	2010,	Do 
Cachaço à Branquinha: Um Estudo Histórico e Gráfico dos Rótulos de Cachaça 
Pernambucanos. Nossa dissertação reforça o movimento por uma história do 
design	diferenciada	da	oficial,	nunca	esquecendo	que	também	está	inserida	na	
disputa	pela	legitimidade	da	oficialidade.	

Apesar	das	discordâncias	com	a	hegemonia	modernista	da	historiografia	
do design, achamos necessário contar aqui sobre a fundação dos cursos de 



89

Desenho	 Industrial	 /	 Comunicação	Visual	 e	Desenho	 Industrial	 /	 Projeto	 de	
Produto	para	entender	como	Ayres	era	visto	pelos	demais	produtores,	pois,	de	
acordo	com	Lima	(1994:	25-26):	

Quem	 determina	 o	 que	 vem	 a	 ser	 um	 designer	 é	 o	 grupo	 que	 a	
sociedade	coloca	neste	papel.	Que,	no	caso	brasileiro,	 vem	a	ser	
a	 universidade	 e	 as	 associações	 profissionais,	 instituições	 que	
selecionam	 os	 critérios	 de	 valor,	 o	 campo	 de	 atuação,	 os	 limites	
éticos,	 conhecimentos	 e	 atitudes,	 enfim,	 todos	 os	 elementos	 que	
separam	o	profissional	dos	não-profissionais.	

 Para tanto tivemos como fonte os depoimentos da Professora Margarida 
Correia Lima15, do Professor Murilo Medeiros16, das designers Tereza Perman17, 
sócia do escritório Herbert Perman – tradicional escritório de design de 
Pernambuco focado no ramo de embalagens –, e Mariana Hennes18,	quem	fez	
ligeiro	levantamento	sobre	a	história	do	curso	para	sua	monografia,	mas	não	
chegou	a	publicá-lo.	Também	contamos	com	um	breve	e	informal	depoimento	
de Wilton de Souza,	 irmão	 de	Virgolino,	 designer	 da	Rozenblit	 e	Diretor	 de	
Patrimônio	do	Museu	de	Arte	Moderna	Aloísio	Magalhães	(MAMAM)	na	abertura	
da	exposição	Olhar Guardado: Fotografias de Lula Cardoso Ayres, de curadoria 
de	Geórgia	Quintas,	no	dia	15	de	dezembro	de	2010.

3.2.1. A origem do curso de Design da UFPE e o mercado à época

 O	atual	curso	de	Design	da	Universidade	Federal	de	Pernambuco	 foi	
criado	em	1972	como	os	cursos	Desenho Industrial / Comunicação Visual e 
Desenho Industrial / Projeto de Produto, vinculados ao departamento de Desenho. 
De	acordo	com	Hennes	(2010),	em	1997,	os	cursos	são	desvinculados	deste	
departamento, formando o Departamento de Design com as duas habilitações 
em Programação Visual	(PV)	e	Projeto de Produto	(PP).	Não	sabemos	precisar	
o ano da mudança do nome de Comunicação Visual para Programação Visual, 
mas	sabemos	ser	entre	1987,	quando	Tereza	Perman	 iniciou	a	faculdade,	e	
1997.	Na	já	referida	monografia	de	Luciana	Neves,	de	1994,	consta	em	sua	
ficha	catalográfica	como	Programação	Visual.	Apenas	em	2004,	ano	em	que	
iniciamos	a	graduação	em	PV,	há	a	fusão	aprovada	pelo	Ministério	da	Educação	

15	Entrevista	concedida	e	gravada	em	sua	residência	no	dia	01	dez.	2010	
16	Entrevista	concedida	e	gravada	em	sua	residência	no	dia	07	dez.	2010
17	Foram	realizadas	duas	entrevistas:	a	primeira	realizada	informalmente	no	dia	07	abr	2009,	
quando	fotografamos	as	embalagens	dos	Biscoitos	Confiança;	a	segunda,	dessa	vez	gravada,	
foi	concedida	em	02	dez.	2010
18	Informações	passadas	por	e-mail	no	dia	18	dez.	2010
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dos cursos de PV e PP criando o atual Bacharelado em Design.
Entre	1969	e	1970	aproximadamente,	houve	em	Recife	um	Congresso	

de	Ensino	em	Desenho.	Segundo	Medeiros	(2010),	“Nessa	época	a	Escola	[de	
Belas	Artes]	tinha	os	cursos	de	Pintura,	Desenho,	Licenciatura	em	Desenho,	
Escultura	 e	 tinha	 Arquitetura,	 que	 saiu	 para	 a	 Faculdade	 de	 Arquitetura”.	
Segundo	Alencastro	(2006:	94),	a	separação	da	Faculdade	de	Arquitetura	da	
Escola	de	Belas	Artes	(EBA)	se	deu	entre	1957	e	1958,	tendo	em	José	Maria	
Carneiro de Albuquerque e Mello, o já citado designer da Revista do Norte, o 
principal articulador. 

Ao	Congresso	de	Ensino	em	Desenho	veio	o	designer	ulmiano	Alexandre	
Wollner	para	apresentar	a	ESDI,	criada	há	poucos	anos.	Para	a	divulgação,	
trouxe	trabalhos	de	alunos	da	instituição.	A	partir	da	palestra	de	Wollner,	alguns	
professores	da	Escola	de	Belas	Artes	se	interessaram	pelo	curso	de	Desenho	
Industrial	/	Comunicação	Visual.	Em	seguida	houve	um	Seminário	de	Desenho	
Industrial patrocinado pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 
(SUDENE),	trazendo	diversos	profissionais	da	área	para	palestras.	

Após	o	Seminário,	cresce	o	interesse	da	EBA	pelo	curso	e	formou-se	uma	
comissão para fundá-lo, a qual fora constituída por Murilo Medeiros, Reginaldo 
Esteves,	Laerte	Baldi,	 Inaldo	Medeiros	e	Marcelo	Santos,	diretor	da	EBA	na	
época.	Começou-se	a	estruturar	o	curso	com	muita	dificuldades	porque	não	
havia	profissionais	da	área,	ou	seja,	com	graduação	em	Desenho	Industrial,	no	
Recife. Então decidiu-se começar o curso com algumas disciplinas básicas da 
EBA,	como	Composição,	Expressão	1	e	2.	A	Prof.a Margarida Correia foi aluna 
da	primeira	 turma	e	queixou-se	da	não	especialização	de	seus	professores.	
Sobre o curso ela fala:

Eu fui da primeira turma [...] Da faculdade, então ensinada por 
profissionais...	arquitetos	e	pessoal	da	área	de	desenho.	Então	muita	
gente não sabia nem o que era Design. Ensinava aquela disciplina, 
desenho isso, desenho aquilo, mas não sabia na realidade o que era 
design.

Então	com	muitos	movimentos	que	a	gente	fez,	a	gente	conseguiu	
trazer	alguns	professores	do	RJ	pra	cá.	Do	RJ	e	de	SP.	Então	 foi	
quando	 veio	Roberto	 Lanare,	 Prof.	Milton	 e	 então....	 Nas	 férias	 a	
gente	tinha	muitas	palestras,	inclusive	eu	fiz	um	curso	com	Alexandre	
Wollner.	Alexandre	 passou	 20	 dias	 aqui,	 3	 semanas	 exatamente.	
Na primeira semana estava a turma cheia, na segunda semana, 
enquanto ele estava só falando, todo mundo queria ouvi-lo. Na 
segunda semana ele passou um trabalho para a gente redesenhar 
uma identidade visual de uma empresa e as pessoas começaram a 
sair porque não tinham base, não tinham nada. Então, na terceira 
semana	eu	fui	aluna	particular	de	Wollner.	[...]	Eu	e	ele!!!	E	a	gente	
conversava	muito	e	para	mim	foi	muito	bom!	Eu	comecei	a	descobrir	
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o	mundo	através	dele!	Foi	uma	experiência	ímpar.	

Podemos perceber na fala da Prof.a	Margarida	que	a	influência	da	ESDI	
não	 ficara	 apenas	 no	 despertar	 do	 interesse	 para	 a	 criação	 dos	 cursos.	 O	
modelo	 ulmiano	 chegou	 ao	 Recife	 através	 dos	 professores	 e	 profissionais	
formados pela ESDI, que vinham a convite da UFPE dar cursos intensivos para 
as	disciplinas	sem	professores	especializados	na	área	no	Recife.	Medeiros,	
formado em Licenciatura em Desenho, coordenou os cursos durante oito anos 
(não	contínuos)	e	foi	responsável	por	trazer	esses	profissionais.	Viajou	algumas	
vezes	ao	Rio	e	trouxe	Amaro	Manari,	de	Comunicação	Visual,	e	João	Conder,	
de	Projeto	de	Produto.	Os	dois	primeiros	profissionais	que	tiveram	no	curso.	
Aloísio	Magalhães	 também	ministrou	 aulas.	Tanto	Medeiros	 quanto	 a	Prof.a 
Margarida	salientaram	o	fato.	Medeiros	continua	no	curso	até	1991.	Já	havia	
se	aposentado,	mas	ainda	ficou	um	ano	no	Laboratório	de	Desenvolvimento	
de	Produto	por	causa	do	Professor	Ricardo	Rigg,	diretor	técnico	do	laboratório	
enquanto Murilo, diretor administrativo. Esse laboratório teve convênios com 
diversas entidades e durou cerca de cinco anos. RIgg era outro professor 
trazido	por	Medeiros,	não	do	RJ	ou	SP,	mas	de	Minas	Gerais.	O	laboratório	
fecha quando ele vai embora para Santa Catarina. Segundo Medeiros, PP 
chegou a se desenvolver bem com esse professor.

Com	os	alunos	se	formando	a	partir	de	1975,	aparecem	profissionais	
locais	 especializados	 e	 aptos	 a	 lecionar	 no	 curso	 de	Desenho	 Industrial.	 É	
importante salientar um dado levantado tanto por Medeiros quanto por Correia: 
a	iniciativa	de	Gastão	de	Holanda,	um	dos	fundadores	de	O	Gráfico	Amador	
(juntamente	 com	 Aloísio	 Magalhães,	 José	 Laurênio	 e	 Orlando	 da	 Costa	
Ferreira),	em	oferecer	o	curso	de	extensão	sobre	Artes	Gráficas,	uma	espécie	
de	introdução	ao	Design	Gráfico,	antes	de	1972.	Importantes	figuras	do	campo	
do	design	pernambucano	fizeram	este	curso	como	o	próprio	Murilo	Medeiros,	
João	Roberto	Peixe	e	Neide	Dornelas	Câmara,	professora	do	Departamento	
de Design ainda hoje. 

Com a ESDI servindo de modelo curricular e a vinda constante de seus 
professores	para	a	UFPE,	era	inevitável	a	adoção	do	partido	estético	germânico.	
Limpeza	visual,	geometrização	das	formas	e	despojamento,	rigor	matemático	
nas	composições	e	na	construção	das	marcas	através	de	grids, modulações, 
rebatimentos	 etc.	 compunham	 também	 aqui	 o	 Bom Design, a forma mais 
legítima	de	se	fazer	design,	racionalista,	“universalista”,	modernista.	

Perguntamos a Medeiros e a Correia como eram trabalhados 
comercialmente	os	temas	regionais,	se	existia	uma	estética	regional.	Segundo	
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a professora, buscava-se o que havia de mais simbólico na cidade, mas o 
tratamento	estético	seguia	a	limpeza	ulmiana,	não	se	trabalhava	esteticamente	
com a efervescência cultural. Correia nos mostra a marca feita pelo seu 
escritório	para	um	concurso	no	qual	seria	eleita	a	marca	comemorativa	dos	450	
anos	da	cidade	do	Recife,	em	1987,	coincidentemente	o	ano	do	falecimento	
de	Lula	Cardoso	Ayres	e	Gilberto	Freyre.	Nela	estava	representada	uma	das	
pontes da cidade, geometricamente elaborada. De acordo com Medeiros, não 
se	 trabalhava	com	estética	 regional	no	design	na	época.	 “A	coisa	era	muito	
mais seguindo a linha da ESDI, tentando seguir a linha da ESDI, que, eu achava 
uma loucura, inclusive, porque era uma coisa alemã, não tinha nada a ver com 
a	gente.	E,	na	minha	opinião,	a	gente	nunca	se	firmou	no	caminho	de	fazer	um	
design	brasileiro”	(MEDEIROS,	2010).	

Perguntamos como seria então um design brasileiro, ao que ele 
responde:	“Não	sei	como	seria,	mas	seria	uma	coisa	diferente	daquela	limpeza	
alemã”.	 Inquirimos	então	por	que,	se	era	uma	 loucura,	se	quis	 implementar	
esse	modelo.	 “Não	 tinha	outro	caminho,	não	 tinha	outra	 referência.	O	 início	
do	curso	aqui	foi	muito	difícil,	inclusive	por	falta	de	gente	especializada.	Minha	
formação	é	da	Escola	de	Belas	Artes.	Eu	era	um	curioso	na	área”.

Não se sabe ao certo qual seria o primeiro escritório de design no Recife, 
mas,	 de	acordo	 com	Teixeira	 (2007:	 289),	 o	Mini-Graf, escritório de Gastão 
de	Holanda	 com	Cecília	 Jucá,	 sua	 segunda	 esposa	 –	 quem	ele	 conhecera	
em	uma	das	turmas	de	seu	curso	de	Artes	Gráficas	–,	fora	aberto	em	1969,	
antes da criação dos cursos de Desenho Industrial da UFPE, e seria um dos 

50 Neide	 Câmara	 Grant.	 Marca	 do	 Mar	 Hotel,	
1983.	Detalhe	 do	 original	Manual	 de	 Identidade	
Visual	 Mar	 Hotel.	 Neide	 Câmara,	 1983.	 Fonte:	
ARAÚJO	FILHO,	M.	Câmara Grant Design: Re-
gistro de caminhos do design pernambucano, 
2008. Foto do Autor
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primeiros	escritórios	recifenses.	É	válido	ressaltar	que	a	formação	de	Gastão	
de	Holanda	foi	em	Direito	e	era	ele,	a	princípio,	um	artista	das	letras.	Aos	22	
anos, participara do Primeiro Congresso de Poesia do Recife,	organizado	por	
Vicente	do	Rego	Monteiro	em	1941,	 junto	com	Joaquim	Cardozo,	Lêdo	 Ivo,	
João	Cabral	de	Melo	Neto	e	Willy	Lewin,	o	mesmo	que	dirigira	com	Ayres	a	P’ra	
Você.	Na	verdade,	não	deixou	de	ser	um	artista	das	letras.	Além	de	escrevê-
las,	 passou	 a	 rearranjá-las,	 compô-las	 em	 belos	 livros	 e	 outros	 impressos.	
Segundo	o	autor,	Holanda	só	devotaria	sua	atenção	para	a	 feitura	de	 livros	
com	O	Gráfico	Amador	em	1954.	

Desse	momento	em	diante,	pelos	40	anos	seguintes,	ele	se	tornou	
um talentosíssimo designer de livros. E tão requintados e audaciosos 
eram	 seus	 livros	 que,	 mesmo	 quando	 voltados	 para	 o	 comércio,	
raramente proporcionaram algum retorno. Em compensação, 
poucos,	no	Brasil,	projetaram	livros	tão	imaginativos	e	ambicionados	
pelos	bibliófilos,	como	ele	(id:	288-289).	

No Mini-Graf trabalhou Neide Câmara, quem, juntamente com João 
Roberto	 Peixe,	 fundaria	 a	Multi Programação Visual Ltda em	 1972.	Ambos	
arquitetos.	A	Multi	 é,	 possivelmente,	 o	 escritório	 de	 design	mais	 antigo	 em	
atuação	no	Nordeste.	À	sua	 frente	hoje,	o	filho	de	Peixe,	Ricardo	Notare,	o	
Peixinho.	A	Prof.a Margarida nos conta que fora contratada pela Multi antes 
mesmo de se formar, segundo ela, fato raríssimo. 

Então,	 em	 setembro	 de	 1975,	 antes	 de	 me	 formar,	 eu	 já	 estava	
contratada.	 Isso	era	uma	coisa	 raríssima	porque	nessa	época,	as	
pessoas	 que	 se	 formavam	 não...	 não	 tinha	 mercado!	 Então,	 por	
exemplo,	 entravam	 50	 alunos,	 na	 minha	 turma	 entraram	 50,	 se	
formaram	10	e,	por	muito	 tempo,	só	quem	exercia	a	profissão	era	
eu.	Então	o	quadro	da	época	era	muito	diferente	do	quadro	de	hoje.	
Então eu não tinha nenhuma dessas facilidades da tecnologia, nem 
sonhava	nem	em	computador	(CORREIA	LIMA,	2010)

Foi lá que ela aprendeu a ser designer, adquiriu a prática e dominou 
conteúdos que não foram transmitidos adequadamente em sua formação 
acadêmica. Ainda:

51 Multi Programação Visual Ltda. e Neide Câmara 
Grant. Marca da Multi Design,	1976.	Fonte: ARAÚJO	FI-
LHO,	M.	Câmara Grant Design: Registro de caminhos do 
design pernambucano, 2008.
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Depois	 a	 gente	 ficou	 fazendo	 outros	 cursos.	 Fiz	 um	 curso	 de	
embalagem	para	exportação	com	um	pessoal	que	veio	pra	cá.	Então,	
como eles sabiam que a gente tinha uma carência de informação 
muito	grande,	vinham	muitos	profissionais	de	lá.	Quando	eles	vinham,	
todo	mundo	ia,	querendo	fazer,	e	eu	tava	já	trabalhando	com	Peixe	
e	tive	a	oportunidade	de	fazer	esse	curso	que	era	para	profissionais	
ou	então	empresários.	Então	nessa	época,	acho	que	só	eu,	Peixe	
e	Mauro	Paixão	 fizemos	o	 curso	de	embalagem	para	exportação.	
E as outras pessoas que não tinham acesso ao mercado, porque 
tanto a formação era muito falha e quem não se interessasse mesmo 
dançava, não alcançava as coisas. Muito diferente do que vocês têm 
hoje	 [risos].	Não	sei	nem	se	é	capaz	de	 imaginar.	Porque	a	gente	
não tinha livro, não tinha biblioteca, nada sobre Design. Então tinha 
uma	pessoa,	que	era	Teresinha	Farach	[?]	que	vendia	os	livros	pra	
gente e que eram caríssimos. A gente juntava todo o dinheiro que 
tinha	para	comprar	livros	e	se	atualizar.	Não	existia	computador,	não	
existia	 internet,	então	era	muito	difícil	em	termos	de	comunicação.	
Nem por isso os trabalhos da gente eram de menor qualidade, muito 
ao contrário, muito mais estudados, muito mais elaborados, muito 
mais	pensados,	muito	mais	planejados.	Então	essa	rapidez	que	se	
tem	de	fazer	uma	identidade	visual	em	3	dias,	isso	era	impossível.	
Era	em	3	meses.

Segundo	 Correia,	 Peixe	 era	 extremamente	 exigente	 e	 partidário	 da	
estética	modernista.	Conta-nos	do	caso	da	sinalização	para	um	supermercado	
que	Peixe	teria	de	fazer	em	parceria	com	um	arquiteto,	quem	era	também	artista	
plástico	e	partidário	de	outra	linguagem,	mais	decorativa.	“Peixe	não	aceitava	
isso.	 Queria	 um	 pictograma	 mais	 limpo,	 mais	 frio”.	 A	 estética	 racionalista	
predominaria	como	a	mais	legítima	até	a	década	de	1990	com	a	utilização	do	
computador. Sobre isso ela nos fala: 

Aí hoje em dia você vê uma diferença muito grande do estilo, você 
vê	claramente.	Agora,	na	década	de	90	você	vê	uma	parafernália	
sem	critério	nenhum.	Aí	quebraram,	os	novos	designers	quebraram	
tudo,	quiseram	ser	o	moderno	do	moderno,	mas	foi	uma	zona!	Foi	
na	época	que	apareceu	o	computador.	Houve	um	empobrecimento	
do design, das imagens no design. Aí nos 2000 houve uma retomada 
da	melhoria,	de	tentar	o	design	de	uma	forma	mais	séria.	[...]	Quando	
apareceu	o	computador,	todo	mundo	que	mexia	no	computador	era	
designer	(idem).

Perguntamos	 a	 Correia,	 Medeiros	 e	 Wilton	 de	 Souza	 sobre	 quem	
trabalhava	com	design	gráfico	antes	da	fundação	do	curso.	De	maneira	geral,	
o panorama não era tão diferente do atual. De acordo com os entrevistados, 
arquitetos,	como	Neide	e	Peixe,	agências	de	publicidade	e	artistas,	como	Ayres,	
Souza	e	Medeiros.	No	caso	dos	Biscoitos	Confiança,	sobre	a	qual	trataremos	
no	próximo	subtópico,	a	primeira	marca	da	empresa	foi	feita	pelo	próprio	dono.	
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Para	conseguir	trabalho,	os	profissionais	normalmente	iam	às	empresas	ofertar	
seus serviços. Mas não era apenas algo unilateral, as empresas procuravam 
por	profissionais	também	por	indicação.	

Nessa	 época	 a	 gente	 fazia	 o	 quê?	A	 gente	 ia	 garimpar	 trabalho.	
Então	a	gente	batia	nas	portas	das	empresas	e	tinha	de	explicar	o	
que era o design, mostrar o que era o design e para que ele servia 
naquela empresa. [...] A gente olhava e “Tal empresa tá precisando 
de	 projetos	 de	 embalagem”.	 Então	 a	 gente	 ia	 e	 mostrava	 o	 que	
poderia	fazer	(CORREIA	LIMA,	2010).

52 Lula	Cardoso	Ayres. Rótulo dos biscoitos Mariza da Biscoitos Confiança. Projeto	pela	Indústria	Gráfica	Bra-
sileira.	O	moinho	vermelho	com	o	nome	Confiança	em	uma	faixa	azul	sobreposta	ao	moinho	é	a	primeira	marca	dos	
Biscoitos	Confiança,	feita	pelo	Sr.	Turton,	década	de	1940.	Fonte:	Acervo	do	escritório	Herbert	Perman	Design

53 Lula	Cardoso	Ayres. Rótulo dos biscoitos Petit Beurre da Biscoitos Confiança. Projeto	pela	Indústria	Gráfica	
Brasileira.	Fonte:	Acervo	do	escritório	Herbert	Perman	Design
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Ao	tratar	sobre	a	divisão	do	trabalho	nas	litografias	recifenses	das	décadas	
de	1960	e	1970,	Agra	Jr.	 (2008)	 fala	da	presença	do	vendedor, responsável 
por angariar clientes, levando consigo amostras do material impresso. Nas 
litografias	existia	também	a	figura	do	desenhista, “responsável por elaborar o 
desenho	do	rótulo,	ou	copiá-lo	caso	já	existisse.	Era	ele	também	que	decidia	
sobre	a	escolha	das	cores	-	muitas	vezes	com	a	intervenção	do	próprio	cliente	
–	e	pelo	desenho	das	letras.	Enfim,	era	o	desenhista	o	responsável	pela	cara	
do	produto	nas	prateleiras	(id:	46).	Em termos práticos, o papel de Lula Cardoso 
Ayres	se	assemelha	a	isso	dentro	da	Indústria Gráfica Brasileira	(IGB),	onde	
trabalhou	por	aproximadamente	trinta	anos.	

Entretanto,	 em	 certa	 medida	 podemos	 considerar	 Ayres	 apenas	
um desenhista. Sua formação, seu tempo no Rio de Janeiro, a imersão na 
realidade e na cultura populares como um antropólogo visual, sua dedicação 
às	artes	plásticas,	ao	ensino,	aos	estudos,	ao	experimentalismo,	ou	seja,	seu	
capital simbólico de artista múltiplo e modernamente regional, nos impedem de 
resumir sua atuação no mercado ao ofício de desenhista. Lula: Designer, sim. 
E	é	seu	movimento	pela	indústria	cultural	que	avaliamos	agora.

3.3. Lula Cardoso Ayres: designer
 
A	modernidade	se	caracteriza,	dentre	outras	coisas,	pela	autonomização	

relativa das esferas sociais. A arte se desvincula da esfera religiosa, a economia 
se	torna	relativamente	independente	das	ingerências	dos	Estados.	Os	campos	
passam	a	ser	regidos	por	normas	internas,	filtrando,	de	acordo	com	sua	própria	
dinâmica,	as	influências	heterodoxas.	Também	moderna	e	modernizante	é	a	
aplicação de conhecimentos e habilidades em prol de um desenvolvimento 
técnico	e	científico,	o	que	 traria	 influências	na	 forma	de	se	pensar	e	criticar	
esteticamente objetos e sociedades, resultando nos diversos movimentos 
artísticos e de design. Moderno, mas não somente à maneira gilbertiana, Lula 
Cardoso	Ayres	aplicou	seus	conhecimentos	e	habilidades	artísticas	a	favor	do	
Design	Gráfico.	Não	é	nossa	pretensão	resolver	dilemas	seculares	da	relação	
arte	x	design,	mas	tomamos	como	posição	favorável	a	concepção	do	campo	do	
design derivado do campo das artes. Não descartamos nem achamos menos 
importante a perspectiva histórica tradicional de que o designer surge a partir da 
especialização	do	trabalho	nas	manufaturas	europeias	com	a	mecanização	da	
produção,	como	o	profissional	responsável	pelo	projeto	dos	artefatos,	relegando	
a outros sua feitura. Design como atividade surgida na Modernidade, dentro do 
processo	de	amadurecimento	do	sistema	capitalista.	Também	não	achamos	
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duas	abordagens	tão	apartadas	se	considerarmos	que	esse	profissional	detinha	
conhecimentos propriamente artísticos e que, possivelmente, justamente por 
isso,	estava	apto	a	exercer	o	ofício.	Para	Bourdieu	(2005:	140):

O	desenvolvimento	que	conduz	à	arte	pela	arte	e	o	desenvolvimento	
responsável pela indústria cultural tem como princípio comum 
os progressos da divisão do trabalho e a constituição de esferas 
separadas	de	atividade	que	 favorecem	a	explicitação	das	 funções	
próprias	a	cada	uma	delas	(“negócio	é	“negócio”)	e	a	organização	
racional	dos	meios	técnicos	adequados	a	estas	funções.

 Nossa abordagem, que sabemos criticável como qualquer outra, 
deriva-se da escolha do aporte teórico, da ideia bourdiana de campo, por 
isso advogamos o design como advindo da dinâmica relação entre arte 
erudita e indústria cultural. Reforçando, este ponto de vista não resume toda 
a abrangência da atividade, mas não perde de forma alguma sua validade. 
Podemos	 inferir	 que	 uma	 das	 origens	 do	 Design	 Gráfico	 cabe	 à	 aplicação	
comercial	de	conhecimentos	artísticos	para	a	venda	de	produtos	através	de	
embalagens	 e	 cartazes,	 por	 exemplo.	 Foi	 exatamente	 este	 movimento,	 da	
arte	erudita	para	a	indústria	cultural,	que	Lula	Cardoso	Ayres	executou	sem,	
todavia,	abandonar	a	primeira	ou	ser	execrado	do	campo	por	isto.	

Em verdade, o campo artístico pernambucano se diferencia um pouco 
do modelo francês bourdiano. Como destacaram o galerista Carlos Ranulpho 
e Lula Filho, o mercado das artes no Recife não era dos mais favoráveis, 
sendo	comum	o	artista	 ter	outra	 forma	de	provisão	financeira,	muitas	vezes	
não	relacionada	a	atividades	artísticas.	Gastão	de	Holanda,	por	exemplo,	fora	
funcionário	do	Banco	do	Brasil	por	décadas	e,	paralelamente,	dedicava-se	a	
escrever	 e	 a	 fazer	 livros.	 Lula	Cardoso	Ayres	 abraçou	 duas	 oportunidades,	
praticamente	concomitantes,	por	volta	de	1945,	quando	seu	pai	foi	à	bancarrota:	
docência e design. A convite do Prof. Antônio Baltar e do Dr. Pelópidas Silveira 
(este	último	eleito	prefeito	da	cidade	do	Recife	em	1955	pelo	Partido	Comunista	
Brasileiro),	assumiu	cargo	de	professor	na	Escola	de	Belas	Artes	do	Recife,	
onde travou embates com a ala acadêmica da pintura. Segundo o Prof. Murilo 
Medeiros, Lula fora seu professor na disciplina de Composição Decorativa e 
detinha o titulo de notório saber. A outra oportunidade foi o convite dos irmãos 
Werner	e	Fritz	Dreschler	para	trabalhar	na	Indústria	Gráfica	Brasileira,	sendo	
responsável	por	projetar	os	impressos	efêmeros	da	antiga	litografia.	Ou	seja,	ao	
mesmo tempo em que ganha legitimidade como professor em uma instituição 
de ensino, instância de consagração e difusão de capital propriamente cultural, 
ingressa no mercado, a serviço da indústria cultural. 
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Como dito anteriormente, os produtos da indústria cultural, a arte 
média,	 não	 devem	 precisar	 do	 domínio	 de	 códigos	 culturais	 complexos.	 A	
raridade,	 princípio	 da	 distinção	 para	 Bourdieu	 (1983),	 não	 é	 algo	 almejado	
aprioristicamente pela indústria cultural, embora essa possa se valer do efeito 
de allodoxia	cultural,	ou	seja,	dar	ao	público	médio	ilusão	de	pertencimento	a	
uma	ortodoxia	encorajada	como	consumo	legítimo	de	uma	cultura	degradada	
que	se	entende	como	legítima.	É	“como	se	os	indivíduos	estivessem	sempre	
levados a conceder mais legitimidade às suas práticas do que lhe permite 
objetivamente	a	estrutura	do	campo”	(BOURDIEU,	2005:	144).
	 Para	o	autor	(id.:	136),	“É	lícito	falar	de	cultura	média	ou	arte	média	para	
designar os produtos do sistema da indústria cultural pelo fato de que estas 
obras	 produzidas	 para	 seu	 público	 encontram-se	 inteiramente	 definidas	 por	
ele”.	Os	bens	simbólicos	da	indústria	cultural	devem	ser	facilmente	acessíveis,	
não	podem	conter	nada	que	choque	ou	cause	controvérsia	no	público,	além	de	
trabalhar com lugares comuns, possibilitando a projeção das mais diferentes 
categorias	 do	 público.	 A	 arte	 média	 absorve	 da	 arte	 erudita	 uma	 estética	
anteriormente legítima, estando dessa forma, sempre defasada, construindo 
clichês, plágios e paródias.
	 Seriam	clichês,	plágios	e	paródias	os	projetos	de	Ayres	para	a	 IGB?	
Ou	seriam	adaptações	de	sua	produção	artística,	suas	fases	se	refletindo	no	
Design	Gráfico?	 Existe	 unicidade	 estética	 na	 produção	 do	 artista	 enquanto	
designer?	Seria	ele	apenas	um	designer	modernista	de	gosto	 tropicalizado?	
Há,	porém,	uma	dificuldade	em	nossa	pesquisa	que	não	nos	permite	responder	
comprovada e conclusivamente a algumas dessas perguntas: a falta de datação, 
nas	fontes	disponíveis,	da	maioria	das	peças	gráficas	produzidas	na	IGB.	Até	
mesmo	Luciana	Neves	(1994),	quem	teve	acesso	aos	originais	no	Instituto	Lula	
Cardoso	Ayres,	ao	contrário	de	nós,	não	obteve	essas	informações.	Contudo,	
não	significa	que	nos	abstivemos	de,	mesmo	que	por	elucubrações,	buscar	
respondê-las.
	 Gilberto	Freyre,	em	artigo	publicado	no	DP,	em	18	de	 julho	de	1987,	
para	homenagear	o	amigo	recém-falecido,	diz-nos	o	seguinte:

Nenhum	artista,	nenhum	poeta,	nenhum	pensador,	ninguém	a	cuja	
obra	se	possa	associar	a	idéia	de	criação	ou	de	criatividade,	é	um	
só,	do	princípio	ao	fim	de	sua	vida.	Ao	contrário:	é	múltiplo	dentro	
do	tempo	através	do	qual	se	estende	sua	existência;	e	com	a	sua	
existência,	sua	experiência	da	qual	em	grande	parte	depende	a	obra	
que	realiza.

	 Seria	 difícil	 imaginar	 um	 profissional	 atuante	 durante	 trinta	 anos	 no	
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mercado	 mantendo	 a	 mesma	 linguagem,	 incólume	 a	 outras	 influências.	
Difícil,	mas	não	impossível.	Talvez	Alexandre	Wollner	possa	representar	esse	
profissional,	muito	fiel	às	certezas	absolutas	do	design	 racionalista	ulmiano.	
Lula	Cardoso	Ayres,	a	seu	turno,	não	pode	ser	considerado	esse	profissional.	
Mesmo	 atendo-se	 a	 uma	 forte	 geometrização	 em	 suas	 composições	 e	 em	
suas	formas	de	uma	maneira	geral,	ele	estava	aberto	a	outras	influências	que	
não	estavam	relacionadas	à	sua	arte.	Na	peça	gráfica	abaixo,	Ayres	usa	uma	
linguagem	comercial,	de	ilustração	sintética,	quase	aos	moldes	americanos	de	
meados	do	século	XX,	ligados	diretamente	a	uma	estética	quadrinesca.	

	 A	 tendência	 à	 geometrização	 está	 presente	 nos	 trabalhos	 de	 Lula	
muito	antes	de	sua	fase	abstrata.	Tanto	suas	ilustrações	quanto	as	tipografias	
escolhidas	para	compor	os	 títulos	das	matérias	do	semanário	 ilustrado	P’ra	
Você	seguiam	o	estilo	Art	Decó.	Segundo	Rafael	Cardoso	(2004),	o	Art	Nouveau	
e	 o	Art	 Decó	 chegam	 ao	 Brasil	 com	 certa	 defasagem,	 sendo	 rapidamente	
apropriados pelas elites. 

Desgarradas	dos	significados	precisos	da	sua	origem	tanto	cultural	
quanto	temporal,	as	formas	externas	desses	estilos	foram	propagadas	
com uma promiscuidade surpreendente. Especialmente na 
arquitetura,	mas	também	em	outras	áreas,	os	motivos	e	ornamentos	
do Art Nouveau e do Art Decó	foram	largamente	aplicados	no	Brasil	
como simples indicadores do novo e do moderno, praticamente sem 

54 Lula	 Cardoso	Ayres.	 Cartaz	 da	 1a	 Semana	 de	 Trânsito	 do	 Recife.	 Fonte:	 LULA	 CARDOSO	
AYRES:	Fragmentos	da	Obra	de	uma	Vida.	
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outros	critérios	de	significação	(id:	90-91)

 Modernidade pulsante no Recife, como vimos no primeiro capítulo. 
Ainda sobre a P’ra Você, gostaríamos de corrigir um dado de nossas fontes. 
Lula	Cardoso	Ayres	dirigiu	este	semanário	antes	de	ser	chamado	por	J.	Carlos	
e	Álvaro	Moreyra	para	 ilustrar	a	Para	Todos,	e	não	depois	de	1934	quando	
volta	a	Pernambuco	definitivamente.	Em	nota	publicada	na	edição	de	número	
6,	 de	 29	 de	março	 de	 1930,	 avisa-se	 que	 Lula	 está	 de	 partida	 para	 o	 Rio	
de	Janeiro.	Da	nota,	um	excerto:	“[...]	um	consolo:	Do	Rio,	Lula	continuará	a	
enviar-nos seus desenhos de uma elegância tão moderna, a sua colaboração 
tão	querida	e	tão	desejada”.	Essa	“modernidade”	ele	continua	a	aperfeiçoar	na	
Para Todos. 
 A P’ra Você não durou muito. Sua primeira fase termina na edição 
de	 número	 18,	 de	 21	 de	 junho	 de	 1930.	 Sua	 nova	 fase	 dá	 continuidade	 à	
numeração,	 com	 o	 número	 19	 em	 31	 de	 outubro	 de	 1932.	 Apesar	 da	
continuidade	numérica,	mudam-se	a	diretoria	e	a	periodicidade	da	revista,	agora	
quinzenal.	Apresenta	ainda	informações	sobre	a	materialidade	da	revista	como	
quantidade	de	páginas,	tipos	de	papel	e	impressão.	No	texto	de	apresentação,	
reafirma-se	 a	 vontade	 de	 oferecer	 a	 Pernambuco	 uma	 revista	 “capaz	 de	
corresponder	ao	grau	de	civilização	a	que	atingiu	nossa	sociedade”.	Critica	o	
favorecimento dado no Recife a periódicos do Rio de Janeiro, os quais teriam 
baixa	qualidade	 técnica	e	pouca	originalidade	nas	 ilustrações,	 sendo	quase	
cópias	de	publicações	europeias.	A	que	revistas	o	texto	se	refere	falhamos	em	
saber.	Apresenta	ainda	Manoel	Bandeira	como	responsável	pelas	ilustrações	
originais	da	revista,	considerando-o	como	o	melhor	artista	do	gênero	no	Brasil,	
J. Ranulpho como responsável pelas charges políticas e caricaturas e Telles 
Jr., o grande paisagista, quem dera aulas à mãe de Lula, e representante 
da	 pintura	 acadêmica	 no	 Estado	 como	 encarregado	 da	 “clichérie”.	 Todos	
pernambucanos.

Esperamos	 assim	 que	 o	 público	 receba	 P’RA	 VOCÊ	 com	 o	
integral apoio que merece uma iniciativa destinada a bem servir 
à	 sociedade	 pernambucana,	 exercitando	 conosco	 esse	 sadio	 e	
elevado	 regionalismo	 que	 é	 o	 da	 emulação	 da	 inteligência,	 sem	
um	 pensamento	 de	 grosseria	 hostilidade	 a	 quantos	 fazem	 parte	
integrante do mesmo pais à sombra tutelar da mesma bandeira. 

	 Outra	 prova	 do	 regionalismo	 como	 uma	 das	 principais	 vertentes	
intelectuais	 e	 artísticas	 no	moderno	Recife.	Também	de	 cunho	 regionalista,	
como vimos no primeiro capítulo, a Revista do Norte,	na	qual	Bandeira	também	
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trabalhara	 como	 ilustrador.	 Em	 verdade,	 segundo	Azevedo	 (1984),	 foi	 com	
a	caricatura	para	a	capa	da	primeira	edição	desta	 revista	 (fig. 3, p. 21) que 
Bandeira	 surge	 no	mercado	 de	 bens	 simbólicos	 do	Recife.	Gilberto	 Freyre,	
apoiador da Revista do Norte, convida o artista para participar do projeto do 

55 Lula	Cardoso	Ayres.	Capa	da	Revista	P’ra	Você.	Recife,a.	1,	n.	7,	1930.	Fonte:	Acervo	da	Biblioteca	Pública	do	
Estado de Pernambuco
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Livro do Nordeste, já	citado	no	primeiro	capítulo,	ganhando	Bandeira	projeção	
nacional. Desta forma, quando assumiu o cargo de ilustrador da P’ra Você 
em	1932,	possuía	uma	maturidade	muito	maior	do	que	a	do	 jovem	Lula	de	
1930,	então	com	20	anos.	Seu	Decó	quase	cubista	das	capas,	com	utilização	
de	grandes	áreas	de	 cor	pura,	 além	do	magistral	 uso	do	bico	de	pena	nas	
ilustrações	internas	da	revista	denotam	um	artista	formado,	ao	passo	que	Ayres	
estava em processo de formação.
	 Formação	tanto	estilística,	geometrização	das	formas	ainda	em	moldes	

56 Manoel	Bandeira.	Capa	da	Revista	P’ra	Você.	Recife,	a.	2,	n.	22,	1932.	Fonte:	Acervo	da	
Biblioteca	Pública	do	Estado	de	Pernambuco
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Decó,	quanto	com	as	pesquisas	populares.	É	comum	na	produção	de	Ayres	na	
Para Todos ilustrações de negros e mulatos, tipos cariocas, bananeiras e frutas 
tropicais,	o	que	não	se	via	com	muita	freqüência	na	P’ra	Você,	num	ensaio	do	
que	viria	a	seguir	em	suas	obras	artísticas.	Já	em	1930	Ayres	contribuía	com	
a	Para	Todos,	tornando-se	mais	assídua	sua	participação	em	1931,	quando	J.	
Carlos passa a dedicar-se mais fortemente à administração dos títulos sob sua 
tutela, ou seja, todos da Pimenta de Mello e Cia, como “O Malho, Para Todos..., 
Illustração Brasileira, Leitura Para Todos..., Tico-Tico e seus respectivos 
almanaques”	(SOBRAL,	2005:	129).	Ainda	de	acordo	com	a	autora:

Com	um	maquinário	capaz	de	seduzir	qualquer	designer,	as	oficinas	
da Pimenta de Mello e Cia. imprimiam revistas, livros, mapas, 
bilhetes	para	a	loteria	federal,	além	de	terem	produzido,	em	1926,	a	
primeira revista brasileira em offset, a Cinearte, que veio a integrar as 
publicações	do	grupo	(id).	

	 Com	esse	parque	gráfico	a	sua	disposição,	Ayres	explora	as	possibilidades	
das	técnicas	de	impressão,	dominando	o	processo	de	produção	em	offset com 
o	qual	viria	a	trabalhar	na	Indústria	Gráfica	Brasileira.	É	motivo	de	orgulho	para	
Lula Filho a seguinte dedicatória feita por J. Carlos em uma aquarela: “A Lula, 
meu	discípulo	de	ontem,	meu	colega	de	hoje,	meu	mestre	de	amanhã”.		
	 Apesar	de	todo	o	desagrado	sentido	por	Freyre	em	relação	às	atividades	
desenvolvidas	por	Ayres	no	Rio	de	Janeiro,	talvez	por	não	estarem	diretamente	
ligadas	a	suas	definições	de	modernidade,	regionalismo	e	tradição,	é	inegável	
que	 o	 capital	 simbólico	 de	 Lula	Cardoso	Ayres,	 ao	 voltar	 ao	Recife,	 estava	
vinculado	a	seu	sucesso	como	ilustrador	e	capista	da	Para	Todos.	Além	das	
ilustrações,	os	cenários	das	peças	de	teatro,	o	que	talvez	possa	ser	considerado	
hoje como um ramo do design de interiores,	uma	vez	que	projetava	os	móveis	
e	 pintava	 as	 telas	 com	 um	 propósito	 integrativo.	 O	 trabalho	 com	 cenários,	
juntamente	 com	seu	 tempo	de	aprendiz	 com	Moser,	 o	 gabaritou	a	 fazer	 as	
decorações de rua e de clubes do Recife para o carnaval, manifestação 
popular	 muito	 estudada	 e	 interpretada	 por	Ayres.	 Segundo	 Lula	 Filho,	 seu	
pai foi pioneiro nessa área decorativa no Recife. A primeira decoração para 
carnaval	de	rua	no	Recife	foi	feita	por	Ayres	em	1953,	na	gestão	de	José	do	
Rego Maciel, pai de Marco Maciel. Sobre uma das decorações feitas por Lula 
para	o	Clube	Internacional	do	Recife,	Freyre	(1947)	nos	diz:

[…]	o	Carnaval	do	Recife	é	aí	 surpreendido,	dentro	da	 técnica	da	
decoração, com uma visão nova que alcança os aspectos essenciais 
e característicos da boa festa popular brasileira. Lula, nesse trabalho 
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ainda	 incompleto,	 tira	 partido	 dos	 contrastes	 que	 caracterizam	 o	
carnaval	do	Recife:	um	carnaval	que	vai	da	languidez	quase	oriental	
em	 que	 há	 reflexos	 de	 fado,	 de	 banzo,	 de	 saudade	 a	 extremos	
quase	 furiosos	 de	movimentação:	 uma	 espécie	 de	 sublimação	 da	
capoeiragem. Igual partido ele tira do que há no carnaval recifense 
de	confraternização	de	classes,	de	raças	e	de	cores:	um	processo	
social	 de	 contato	 cujos	 efeitos	 estéticos	 são	 verdadeiramente	
surpreendentes.	 Pois	 o	 carnaval	 sendo	 um	 exagero,	 parece	 ser	

57 Lula	Cardoso	Ayres.	Capa	da	Revista	Para	Todos.	Rio	de	Janeiro,	n.	695,	09	abr.	1932.	Fonte:	Acervo	da	Fundação	
Biblioteca	Nacional	do	Rifo	de	Janeiro
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também	uma	antecipação	de	um	Brasil	ainda	mais	democrático	que	
o de hoje.

	 À	 época	 da	 nota	 de	 Freyre,	Ayres	 já	 estava	 amadurecido	 enquanto	
artista.	Havia	passado	da	adoção	de	um	estilo	de	massa,	que	era	o	Art	Decó,	
para submergir na realidade telúrica de sua gente para então tirar nova 
expressão	estética,	modernamente	regional	e	universal	como	pregaria	Freyre,	
manifestando-se	até	a	data	nas	fases	dos	bonecos	de	barro,	do	bumba-meu-boi	
e	das	assombrações.	É	válido	lembrar,	todavia,	que	há	nessa	mudança	formal	
e de conteúdo uma transição entre os campos artísticos. Afasta-se da indústria 
cultural	para	se	dedicar	aos	estudos	dos	 tipos	étnicos	e	das	manifestações	
culturais	populares.	Documenta-os	através	de	fotografias	e	desenhos	realistas	
para	então	reinterpretar	essas	manifestações.	Sua	geometria	já	não	fazia	mais	
referência a um modismo, mas surgia da síntese do que via, do que sentia. 
Estava	na	estrutura	e	na	superfície	de	suas	obras.	Influência	cubista,	mas	nada	
que comprometa sua originalidade. 

O	boneco	de	barro	foi	o	seu	ponto	de	partida	para	ocupar	a	paisagem	
física	e	humana	de	uma	inopina	solução	cubista.	Não	seria	exagero	
de nossa parte indicar esta fase de Lula como um capítulo do cubismo 
sintético	que	tanto	afetou	nossos	artistas	mais	consagrados.	Lula	não	
deriva	necessariamente	de	Fernand	Léger,	mas	coincide	na	grande	
abertura da pintura cubista quando povoa e ocupa a paisagem do 
Nordeste mediante o boneco de barro.

Em	nada	desmerece	o	nosso	pintor	quando	se	verifica	que	também	
Léger	 se	 fundamentou	 na	 síntese	 geometrizada	 da	 arte	 genuína.	
Léger	descobriu	uma	 linguagem	universal	válida	para	cada	 região	
e	 povo.	 Identificá-lo	 na	obre	 de	Tarsila	 do	Amaral,	 de	Emiliano	Di	
Cavalcanti,	de	Vicente	do	Rego	Monteiro	e	de	Lula	Cardoso	Ayres	é	
uma	via	de	abordagem	crítica	inevitável	(VALLADARES,	1979:	28)

	 Esse	aprendizado,	essa	depuração	formal,	ele	leva	para	o	design,	mas	
não de uma forma seca, higiênica, germânica. Ao entrevistar a Prof.a Margarida 
Correia Lima, comentamos que Lula não era bauhausiano ou ulmiano, apesar 
da	preferência	pelas	formas	geométricas,	e	ela	nos	diz:	“Não	era	de	lá,	como	
Peixe	não	era,	mas	ele	incorporou	o	conceito.	O	pessoal	da	época,	sério19, que 
trabalhou	com	design	incorporou	esse	conceito”.	Podemos	perceber	claramente	
no	discurso	da	professora	o	seguimento	da	doxa	modernista	e	a	valorização	
dos	que	praticam	a	estética	legítima,	mas	somos	obrigados	a	discordar	de	sua	
opinião.	Mesmo	que	Ayres	adote	a	geometria	e	o	abstracionismo	geométrico	

19 Destaque nosso
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como	nas	embalagens	dos	Biscoitos	Confiança,	seus	projetos	mais	famosos,	
sua lógica era completamente diferente. Não podemos negar que ele possa 
ter	sido,	talvez,	um	pouco	influenciado	pelo	Estilo	Internacional	forçadamente	
implementado	 aqui,	 uma	 vez	 que	 ele	 estava	 aberto	 a	 outras	 referências,	
contudo	 sua	 adesão	 a	 uma	 linguagem	 supostamente	 universal	 é	 anterior	
e originária de outra fonte. Em verdade Lula adota o partido abstracionista 
geométrico	 a	 partir	 das	 bienais	 de	 arte	 de	 São	 Paulo	 da	 década	 de	 1950,	
embora	seu	primeiro	quadro	abstrato	seja	de	1945.	Segundo	o	próprio	artista	
em	depoimento	a	Valladares	(1979),	ele	se	sentia	pequeno	diante	do	que	era	
produzido	fora	do	país.	Revela	que	não	foi	um	período	muito	pessoal	de	sua	
pintura, mas foi importantíssimo para dominar os equilíbrios formal e cromático 
em suas composições. Um tanto abstracionista, contudo, jamais concretista. 
Confessamo-nos sentir um pouco Incomodados em chamar Lula de abstrato 
quando	ele	não	abandona	por	completo	a	figuração,	estando	em	suas	obras	
artísticas abstratas resguardadas, disfarçadas, a terra, as manifestações 
culturais, a vegetação e os animais. Ao contrário do universalismo alemão, a 
universalidade	de	Lula	está	ligada	às	raízes	locais.

Da	pintura	de	Lula	Cardoso	Ayres	se	pode,	com	efeito,	afirmar	que	
é,	na	sua	 interpretação	do	Brasil,	 uma	pintura	 integrativa,	na	qual	
formas de homens e formas de cores aparecem sob o aspecto de 

58 Lula	Cardoso	Ayres.	Estudo para quadro de Bonecos de Barro,	1941.	Desenho	a	carvão.	42x55	cm.	Fonte:	
Especial	Facform:	Lula	Cardoso	Ayres.
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sua	integração	em	formas	de	outra	espécie.	Em	formas	que	deixam	
de	se	distinguir	pelo	que	nelas	é	distintamente	humano	com	relação	
ao	 especificamente	 inumano,	 ou	 puramente	 natural	 em	 relação	
com	 o	 puramente	 cultural,	 para	 se	 apresentarem	 caracterizadas	
por	uma	terceira	sistemática	de	expressão	-	a	integrativa	-	de	vida	
em	 conjunto.	 Ou	 antes,	 de	 coexistência	 integral	 que	 se	 poderia	
resumir	um	tanto	arbitrariamente	nisto:	brasileiro	civilizado	e	trópico	
dominado. Dominado menos pela	 técnica	desse	homem	civilizado	
que pelo seu amor ao mesmo trópico e pela sua compreensão dos 
particulares	que	o	caracterizam”	(FREYRE,	1987).

Lula	tem	sucesso	onde	o	Estilo	Internacional	falha.	Ayres	conhece	seu	
público e sua terra, ao contrário do Estilo Internacional aqui imposto, do qual já 
falamos	no	segundo	capítulo.	Talvez	não	possuísse	uma	metodologia	científica	
de	 projeto,	 com	Semiótica	 e	métodos	matemáticos	 etc.,	mas	 conhecia	 seu	
público, gerava e selecionava alternativas e conhecia a fundo os processos de 
produção	gráfica	a	partir	de	suas	experiências	com	os	semanários	P’ra	Você	
e	Para	Todos.	Medeiros	nos	contou	que	aprendera	muito	com	Ayres	sobre	a	
técnica	de	impressão	em	offset.	A	Indústria	Gráfica	Brasileira	fora	a	primeira	no	
Nordeste a possuir tal tecnologia, o que parece ser algo contínuo, na história 
da empresa, a busca pela inovação tecnológica.
	 A	história	da	IGB	remonta	ao	Recife	do	século	XIX.	Segundo	Agra	Jr.	
(2008),	surge	a	partir	da	 litografia	do	alemão	F.	H.	Carls,	 iniciada	em	1861.	
“Carls	representa	para	Pernambuco	o	mais	alto	nome	da	litografia.	Apesar	de	
não	 tê-la	 introduzido	no	Estado	 foi	com	ele	que	a	 técnica	alcançou	os	mais	
altos	 níveis	 técnico	 e	 artístico,	 deixando	 um	 legado	 que	 se	 estende	 até	 os	
dias	atuais”.	O	alemão	foi	responsável	por	reproduzir	os	desenhos	litográficos	
de vistas do Recife feitas por Luís Schlappriz e montar o álbum que só foi 
publicado	em	1865	com	o	nome	de	Memória de Pernambuco. Álbum para os 
amigos das artes.	No	mesmo	ano,	é	deflagrada	a	Guerra	do	Paraguai	e	Carls	

59 Lula	Cardoso	Ayres.	Rótulo para o Biscoitos Somassa.	Geometrização	da	
letra	“S”,	da	tipografia	e	uso	de	uma	figura	regional,	a	carranca.	Fonte:	NEVES,	
Luciana. Lula, proto-designer. Universidade Federal de Pernambuco. Monogra-
fia	de	conclusão	de	curso.	1994.
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reproduz	o	mapa	da	área	envolvida,	ampliando-o	ao	longo	do	ano.	Além	dos	
mapas, publicou desenhos importantes dos heróis da guerra e do desembarque 
do 1o Batalhão de Voluntários da Pátria. Também	em	1865	inicia	colaboração	
com	 alguns	 periódicos	 fazendo	 para	 eles	 alguns	 desenhos	 litográficos.	 Em	
1881	apenas	uma	gráfica	podia	competir	com	F.	H.	Carls,	 “a	 litografia	de	J.	
E. Purcell, que parece ter se antecipado a Carls na introdução do vapor como 
força	motriz”	(GONSALVES	DE	MELLO,	1972	apud	AGRA	JR.,	2008:	39).	Com	
o	falecimento	de	Carls	em	1909,	assume	a	empresa	um	de	seus	genros,	Max 
Friedrich Dreschler, alterando	o	nome	da	 litografia	para Dreschler & Cia. Em 
1944	 há	 alteração	 de	 nome	 para	 Indústria	Gráfica	 Brasileira.	 São	 os	 filhos	
de	 Max	 Dreschler, Werner e Fritz, que	 convidam	 Lula	 Cardoso	Ayres	 para	
trabalhar	na	gráfica.	É	para	esta	empresa	que	Ayres	produz	a	maior	parte	de	
seus	trabalhos	de	Design	Gráfico.	Enquanto	designer	da	IGB	seus	trabalhos	
mais	significativos	por	perdurarem	anos,	mantendo-se	gravados	na	memória	
dos	pernambucanos,	foram	os	rótulos	para	a	Produtos	Confiança,	sobretudo	o	
dos Biscoitos Sortidos (fig. 61, p. 109), e a marca da margarina Bem-te-vi. Esta 
marca permanece com poucas alterações, mas aplicada agora a produtos de 
limpeza	como	sabão	em	pó	e	sabão	em	barra.	Com	a	ajuda	de	Correia	Lima,	
conseguimos	identificar	o	porquê	de	Lula	haver	feito	tantos	trabalhos	para	as	
companhias	Pilar	e	Confiança.	Segundo	a	professora,	a família Turton, dona 
das	duas	empresas,	compra	a	IGB	dos	Dreschler,	fazendo	com	que	Lula	fosse	
responsável pelo design de seus produtos.

60 Lula	Cardoso	Ayres.	Rótulo	dos	Biscoitos	Mariza	da	Biscoitos	Confiança.	Projeto	da	Indústria	Gráfica	Brasileira.	
Fonte:	Acervo	do	escritório	Herbert	Perman	Design
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	 	Se	a	embalagem	dos	Biscoitos	Sortidos	datar	da	década	de	1970,	tendo	
como	base	o	depoimento	de	Tereza	Perman	(quem	diz	ser	este	o	rótulo	quando	

61 Lula	Cardoso	Ayres.	Rótulo dos Biscoitos Sortidos da Confiança.	Projeto	da	Indústra	Gráfica	Brasileira.	Fonte:	
Acervo	do	escritório	Herbert	Perman	Design

62 Lula	Cardoso	Ayres.	Marca da Bem-te-vi.		Década	de	1970.	Projeto	originalmente	criado	para	uma	margarina,	
agora	aplicado	em	produtos	de	limpeza.	Fonte:	LULA	CARDOSO	AYRES:	Fragmentos	da	Obra	de	uma	Vida.
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ela	 era	 criança),	 isso	 significa	 que	 ele	 não	 se	 prende	 no	 design	 à	 estética	
da	obra	de	arte.	Em	1970,	Ayres	não	mais	partilhava	do	abstracionismo.	O	
designer não se bitola a suas produções de artista. Ele sabe quando uma 
solução	estética	é	mais	favorável	a	um	projeto,	mesmo	que	não	condiga	com	
sua	fase	artística	em	determinado	momento.	Como	exemplo,	o	cartaz	do	filme	
Terra sem Deus,	de	1963,	contemporâneo	a	sua	fase	abstracionista.	Em	estilo	
bastante	expressionista,	podemos	perceber	duas	mãos	formadas	por	árvores	
secas saindo de uma terra em chamas. 

 Apesar de possíveis diferenças temporais entre obras de arte e peças 
gráficas	 com	 mesmo	 estilo,	 no	 caso	 dos	 rótulos	 de	 motivos	 abstratos	 dos	
Biscoitos Mariza (fig. 60, P. 106)	e	dos	Biscoitos	Sortidos	–	que	julgamos	ser	da	
década	de	1970,	mas	não	podemos	precisar	porque	não	temos	a	confirmação	
da	data	no	material	–,	não	consideramos	aí	uma	vulgarização	pela	 indústria	
cultural	 de	 uma	estética	 anteriormente	 legítima	no	 campo	erudito.	Segundo	
depoimento	 de	 seu	 filho,	Ayres	 sempre	 se	 referenciava,	 sempre	 resgatava	
elementos	anteriores	em	suas	obras.	Por	isso	Lula	Filho	não	é	muito	a	favor	
de	 definição	 de	 fases	 na	 pintura	 do	 pai.	 Se	 Ayres	 assim	 o	 fazia	 em	 sua	

63 Lula	Cardoso	Ayres.	Cartaz para o filme Ter-
ra sem Deus,	1963.	Fonte:	http://www.cinemateca.
gov.br/local/cartazes/CN_0146.jpg

64 Lula	 Cardoso	Ayres.	Cartaz da XV Festa da 
Mocidade,	1952.	Fonte:	LULA	CARDOSO	AYRES	
Fragmentos	da	Obra	de	uma	Vida



111

produção	artística,	poderia	também	fazê-lo	no	design.	Apenas	nos	cartazes	da	
XV Festa da Mocidade (fig. 64, p. 108), do Congresso de Salvação do Nordeste 
e do calendário para a Moinho Recife acima,	podemos	 fazer	as	correlações	
temporais e estilísticas por haver neles as datas. Coincidentemente todos 
são	da	década	de	1950,	quando	Lula	está	mais	voltado	ao	‘abstracionismo’.	
Também	 desta	 década	 os	murais	 do	Cinema	São	 Luiz	 (fig. 48, p. 84) e do 
Aeroporto Internacional dos Guararapes. A comparação entre os dois últimos 
cartazes	com	esses	murais	é	 imediata.	O	cartaz	da	XV	Festa	da	Mocidade	
apresenta	duas	figuras,	uma	masculina	e	outra	feminina,	ainda	mais	sintéticas,	
unidas	à	tipografia	manuscrita	e	alegre	por	um	grafismo	rosa,	uma	serpentina	
possivelmente. Nada concretista ou ulmiano. Mesmo sem a datação na peça, 
podemos	 inferir	 que	 o	 cartaz	 da	 campanha	 de	Gilberto	 Freyre,	 na	 próxima	
página, para deputado federal pela UDN	seja	de	1945	ou	1946.	Trabalhando	
com	uma	fotografia	do	sociólogo,	sobrepõe-na	com	a	ilustração	dos	rostos	de	
uma índia, de um branco e de um negro, cada um deles sobre uma mancha 
de cor, de cores da terra. Juntas essas manchas tentam descrever um círculo 
a	ser	fechado	perceptivelmente	pela	palavra	“Pernambucanos”.	Um	bloco	de	
texto	acompanha	o	movimento	do	círculo	enquanto	outro,	na	parte	inferior	do	
cartaz	está	centralizado,	sendo	o	nome	do	sociólogo	praticamente	da	mesma	
largura	 do	 bloco	 figurativo	 acima.	Peça	 geometricamente	 estruturada.	Suas	

65 Lula	 Cardoso	Ayres.	Cartaz para o Congresso de 
Salvação do Nordeste,	1955.	Projeto	da	IGB.	Fonte:	Fol-
der	do	Instituto	Lula	Cardoso	Ayres

66 Lula	 Cardoso	 Ayres.	 Página do calendário de 
1956 para a Moinho Recife.	Fonte:	LULA	CARDOSO	
AYRES.	Fragmentos	da	Obra	de	uma	Vida
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ilustrações,	fiéis	a	desenhos	de	então	e	dos	seus	estudos	realistas	da	década	
de	1930.	

67 Lula	Cardoso	Ayres.	Cartaz	Pernambucano de todas as cores votarão em Gilberto Freyre, da campanha de 
Gilberto	Freyre	para	Deputado	Federal	pela	UDN.	Impresso	pela	IGB.	1945-6
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Além	do	que	as	cores,	em	Lula	Cardoso	Ayres,	vem	adquirindo	uma	
riqueza,	 uma	variedade,	 um	mistério,	 até,	 de	 tons,	 que,	 sozinhos,	
bastam	às	vezes	para	sugerir	aquele	essencial,	visado	pelo	artista	
em sua interpretação de valores regionais. São cores cada dia mais 
de	 sua	 invenção	 para	 expansão	 dos	 seus	 modos	 de	 interpretar	
uma realidade que não sendo, por um lado, sistematicamente 
abstracionista,	nunca	é,	por	outro	lado,	objeto	de	“pintura	realista”.	
Isto	 é,	 de	 “pintura	 realista”	 à	 maneira	 da	 que	 os	 chefes	 políticos	
da	 União	 Soviética	 ordenam	 aos	 seus	 desgraçados	 pintores	 que	
sectariamente pintem. De onde a inferioridade da presença russo-
soviética	nas	amostras	internacionais	de	pintura.	(FREYRE,	1963).

	 Gostaríamos	de	dispor	de	mais	peças	gráficas	de	Ayres	para	melhor	
embasar nossa resposta à pergunta mais instigante desta dissertação: seria 
o design de Lula Cardoso Ayres tão forte quanto suas telas e murais para a 
construção de uma imagética regional, nordestina?	Entretanto,	não	sendo	esta	
uma	pesquisa	quantitativa,	qualitativamente	nos	arriscamos	a	afirmar	que	sim.	
Argumentamos neste capítulo que seu trabalho como designer está diretamente 
ligado a sua formação como artista. Se aqui dissemos que seu estilo surge da 
depuração	de	suas	experiências	com	a	realidade	popular	e	telúrica,	influenciada	
a sua maneira por alguma vanguarda modernista europeia, se sua geometria 
é	 retrabalhada	 do	Art	 Decó	 para	 surgir	 ressignificada	 de	 regional,	 do	 barro	
da	cerâmica,	isso	é	reaplicado	no	design	(não	absolutamente,	pois	há	peças	
de	estética	claramente	comercial,	norte-americana).	Podemos	dizer	então	que	
cada	trabalho	marcadamente	geométrico,	seja	em	formas	ou	em	composição,	
está repleto de povo, de terra, de manifestações culturais e de trópico, ora 
em	profusão	cromática	(e	um	ótimo	aparato	tecnológico	a	seu	dispor),	ora	em	
cores ocres. Isto, principalmente, em se tratando daqueles trabalhos com a 

68 Lula	Cardoso	Ayres.	Capa	do	Long	Play	Carnaval do 
Recife Antigo	para	a	Gravadora	Rozenblit,	1957	.	Fonte:	
Acervo Fundação Joaquim Nabuco.

69 Lula	Cardoso	Ayres.	Capa	do	Long	Play	Pastoril para 
a	Gravadora	Rozenblit,	1975	.	Fonte:	Acervo	Fundação	
Joaquim Nabuco.
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mesma linguagem de seus murais. Em alguns desses trabalhos, os referenciais 
regionais	são	figurativamente	explícitos:	a	marca	da	Bem-te-vi	com	a	síntese	
gráfica	de	um	pássaro	construída	de	acordo	com	a	lei	áurea;	o	rótulo	da	Somassa	
com	uma	carranca	representada;	as	capas	de	disco	para	a	Rozenblit	com	o	
pastoril	e	o	porta-estandarte	etc.	Noutros,	mais	sutis,	como	o	da	XV	Festa	da	
Mocidade	com	sua	fita	rosa	remetendo	a	serpentina	e	carnaval;	o	rótulo	com	
motivos	abstratos	geométricos	e	de	cores	escuras	dos	Biscoitos	Mariza;	o	rótulo	
dos	Biscoitos	Sortidos,	também	abstrato	geométrico,	mas	de	colorido	enorme	
como	propõe	o	nome.	Então,	sim.	Arriscamo-nos	a	dizer	que	seu	design	ajuda	
tanto	quanto	suas	telas	e	murais	a	construir	uma	imagética	telúrica,	regional,	
nordestina. Ainda mais quando determinados projetos perduram quase sem 
mudanças,	como	a	marca	da	Bem-te-vi,	ou	são	resgatados	e	retrabalhados,	
como	o	dos	Biscoitos	Confiança.
 Esperamos ter provado e respondido algumas das outras perguntas do 
início	do	tópico,	igualmente	fundamentais	a	esta	dissertação.	Não	existe	uma	
unidade	no	trabalho	do	designer.	Mostramos	aqui	peças	gráficas	que	falseiam	
qualquer	 hipótese	 em	 favor.	Há,	 sim,	 um	estilo	 predominante,	 a	 adoção	 de	
um	partido	geométrico	que	não	cai	em	formalismo	se	considerarmos	toda	sua	
produção cultural. Incorreríamos em erro gravíssimo se isolássemos suas 

70 Lula	Cardoso	Ayres.	Xangô,	 década	 de	 1950.	
Guache,	45x30.	Fonte:	Especial	Facform	Lula	Car-
doso	Ayres

71 Lula	 Cardoso	 ayres.	 Boi no 
carnaval,	 1945.	 Óleo	 sobre	 tela,	
145x69	 cm.	 Fonte:	 Lula	 Cardoso	
Ayres:	Fragmentos	da	obra	de	uma	
vida
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peças	de	design	de	suas	obras	artísticas.	Se	assim	o	fizéssemos,	poderíamos	
considerá-lo	 meramente	 um	 designer	 modernista	 de	 gosto	 tropicalizado,	
desvinculado de um conteúdo, tornando-o um purista à disposição da indústria 
cultural,	indo	a	reboque	da	doxa	estética	do	design	intenacionalista,	legitimamente	
implementada	a	partir	da	criação	dos	cursos	de	Des.	Ind./	Comunicação	Visual	
e	Des.Ind.	 /	Projeto	de	Produto	na	década	de	1970	na	UFPE,	 seguindo	os	
moldes ulmianos da ESDI. Por isso o estudo de seu campo de poder simbólico, 
o	mapeamento	de	 sua	 superfície	 social,	 desde	suas	 confraternizações	 com	
Gilberto	Freyre,	os	atritos	com	seus	colegas	academicistas	da	Escola	de	Belas	
Artes e entrevistas com personagens importantes da cultura pernambucana, 
como	Carlos	Ranulpho	e	Jomard	Muniz	de	Britto,	e	do	design,	como	a	Prof.a 
Margarida Correia de Lima, o Prof. Murilo Medeiros e as designers Joana Lira 
e	Tereza	Perman.	É	sobre	sua	perpetuação	no	design	que	trataremos	agora.

3.4. Lula Cardoso Ayres: heranças
3.4.1. Biscoitos Confiança
 
	 Achamos	válido	explicitar	a	forma	pela	qual	chegamos	a	Lula	Cardoso	
Ayres	para	trabalhar	como	pesquisa	de	mestrado.	Nosso	primeiro	contato	foi	
indireto,	através	das	embalagens	dos	Biscoitos	Sortidos	da	Produtos	Confiança	
projetadas	pelo	escritório	Herbert	Perman	Design,	onde	estagiamos	em	2006.	
Desejando	fazer	uma	pesquisa	sobre	a	história	das	embalagens	dos	Biscoitos,	
visitamos	no	início	de	2009	o	escritório	para	fotografar	o	material.	Em	conversa	
informal	com	Tereza	Perman,	descobrimos	que	Lula	Cardoso	Ayres	tinha	sido	
o	designer	responsável	pelos	rótulos	dos	Biscoitos	Confiança	décadas	antes	
e que o escritório da Prof.a Margarida Correia Lima com o designer paulista 
Paulo	Oliva	 trabalhou	 por	 vários	 anos	 com	 o	 redesign	 de	 toda	 a	 linha	 dos	
Biscoitos	Confiança,	do	final	da	década	de	1980	e	início	da	de	1990.	Tanto	o	
escritório de Correia Lima quanto a Perman resgataram Lula, cada a um a seu 
modo, reconhecendo a importância e a consistência de seu trabalho enquanto 
designer.
	 A	partir	da	 informação	 fornecida	por	Tereza	Perman,	entrevistamos	a	
Prof.a Margarida em sua casa, onde está seu acervo, e fotografamos o material 
que encontramos. Perguntamos à professora como se deu o primeiro contato 
entre	a	Produtos	Confiança	e	seu	escritório.	Ela	não	conseguiu	lembrar,	mas	
nos	contou	a	história.	Abaixo,	um	excerto	da	entrevista20. 

20 MC se refere a Margarida Correia e RE, a Rafael Efrem 
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MC:	Não	sei	exatamente	como	 foi	o	primeiro	contato.	Eu	só	sei	o	
seguinte:	o	Sr.	Turton	era	o	presidente	da	Biscoitos	Confiança.	Ele	
passou anos e anos como diretor, presidente da empresa. Ele era 
o	dono.	Então,	quando	ele	fundiu	com	a	Pillar,	ele	saiu	da	Biscoitos	
Confiança	e	deixou	o	filho	mais	novo	como	diretor,	Eduardo	Turton.	
Porque	os	Biscoitos	Confiança	eram	uma	confeitaria	que	tinha	ou	na	
Rua	Nova	ou	na	Imperatriz.	Muito	chique	e	as	pessoas	iam	comer	
biscoitinhos.	Era	o	chique	da	cidade	as	‘senhouras’	irem	no	final	da	
tarde	tomar	chá	com	biscoitinhos	e	tal	na	Biscoitos	Confiança.	Ele	
resolveu transformar essa confeitaria numa indústria.

Ele	que	criou	a	marca	da	Confiança,	a	primeira.	[...]	Então	quando	ele	
transformou a confeitaria numa indústria, numa fábrica de biscoitos, 
ele,	se	não	me	engano,	era	amigo	de	Lula	Cardoso	Ayres	e	o	chamou	
para	fazer	as	embalagens.	Então	essas	primeiras	embalagens	foram	
feitas por Lula....

Gostaríamos, antes de continuar com a participação da Prof.a Margarida, 
de	fazer	uma	breve	digressão	sobre	a	história	das	duas	empresas	para	corrigir	
qualquer equívoco presente na fala da entrevistada. A Pilar surge como Padaria e 
Biscouteira Pilar	no	Recife	em	1891.	Entre	1895	e	1901,	o	engenheiro	mecânico	
inglês Joseph Turton, representante da Joseph Backer & Sons, da Inglaterra, 
fabricante de equipamentos industriais para produção de biscoitos, veio ao 
Recife negociar com o dono da Pilar, Sr. Luiz da Fonseca,	quem	diz	somente	
aceitar	a	compra	do	maquinário	se	Turton	ficasse	responsável	pessoalmente	
por	ele,	tornando-se	gerente	da	empresa.	Em	1901,	selando	o	contrato,	Turton	
se	casa	com	a	filha	de	Luiz	da	Fonseca.	Em	1875,	é	criada	a	Gomes & Cia, 
empresa	que	vendia	biscoitos	e	artigos	de	confeitaria.	Segundo	Neves	(1994),	
a mesma fora criada pelos Srs. Gonçalves Chaves e Luiz Montenegro Chaves, 

72 Lula	 Cardoso	 Ayres.	 Rótulo dos Biscoi-
tos Maizena da Pilar.	 Fonte:	 LULA	 CARDOSO	
AYRES:	Fragmentos	da	Obra	de	uma	Vida.
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sendo	comprada	pela	família	Turton	em	1940,	virando	a	Companhia Produtos 
Confiança. 

MC: Era um desenho muito bonito, muito importante. Passaram-
se	muitos	 anos	 e	 a	 Biscoitos	Confiança	 cresceu,	 a	 Pillar	 cresceu	
e eles se fundiram, a família Turton e outra família. Eles se ligaram 
e...	Eduardo	Turton,	um	rapaz	de	23	anos,	brilhantíssimo,	o	caçula	
da	família,	ficou	dirigindo	e	ele	quis	renovar	as	embalagens	porque,	
a	partir	da	primeira	embalagem	de	Lula	Cardoso	Ayres	até	então,	
houve	muitas	modificações.	A	1a, a 2a	e	a	3a foram feitas por Lula 
e	depois	eles	abandonaram	o	 trabalho	de	Lula	e	 ficaram	 fazendo	
outras coisas.

RE: Eu acho que tenho duas de Lula. Uma bem coloridinha, do 
mosaico... 

MC:	Isso,	do	mosaico,	exatamente,.

RE:	E	tem	outra	que	é	um	biscoito	desenhado,	meio	holandês.

MC:	Eu	acho	que	era	exatamente...	eu	vou	 lhe	mostrar	 .	Eduardo	
então entrou em contato com a gente e... Eu acho que foram eles 
que chamaram a gente. Não sei como se chegou a esse convite e 
a apresentação do escritório da gente para eles. Então eu sei que 
houve	um	entendimento	e	chamou	a	gente	para	fazer	a	identidade	
Visual. Redesenhar a marca da empresa, a identidade visual dos 
Biscoitos	Confiança	e	todas	as	embalagens.

Foi marcada uma reunião com toda a família Turton, que era a direção 
do grupo, e quem presidiu essa reunião foi o Sr. Turton, o pai de 
Eduardo. Ele disse pra gente: “Vocês podem mudar a marca, podem 
mudar	tudo”,	inclusive	ele	tinha	uma	relação	muito	próxima	com	isso	
porque	foi	ele	quem	fez	a	primeira	marca.	Ele	disse:	“Essa	marca	é	

73 Marca da Produtos Confiança feita pelo escritório de Margarida 
Correia	Lima	com	Paulo	Oliva,	1987.	Fonte:	Acervo	pessoal	de	Marga-
rida Correia Lima
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um	filho	pra	mim,	mas	eu	até	abro	mão	dela,	não	concordo,	mas	abro	
mão,	desde	que	vocês	não	mudem	as	cores”,	que	eram	vermelho	e	
azul.	Tudo	bem.	Fechamos	o	contrato	e	fomos	desenvolver	o	projeto	
no escritório. A gente desenvolveu, desenvolveu, desenvolveu e foi 
nessa	 pesquisa	 da	 história	 dos	 Biscoitos	 Confiança	 que	 a	 gente	
descobriu	 o	 trabalho	 de	 Lula	 Cardoso	 Ayres.	 Então	 a	 gente	 vai	
trabalhar	baseado	na	composição	de	Lula	Cardoso	Ayres,	porque	a	
gente achou muito importante, muito pertinente.

O	design	criado	pelo	escritório	de	Correia	e	Oliva	teve	como	base	as	
figuras	geométricas	do	rótulo	dos	Biscoitos	Mariza	(fig. 60, p. 106). Utilzando	um	
quadrado, um círculo e um retângulo, criaram a nova marca da empresa. Esses 
elementos	também	foram	usados	para	criar	novas	composições,	específicas	
para	cada	tipo	de	biscoito.	Como	os	Biscoitos	Sortidos	eram	o	produto	mais	
vendido	da	empresa,	o	redesign	e	as	experimentações	gráficas	começaram	por	
ele.	Infelizmente,	no	acervo	da	professora	não	constava	essa	embalagem.

74 Embalagem dos Biscoitos Chocolate e Leite	da	Biscoitos	Confiança,	feita	pelo	escritório	de	Margarida	Correia	
Lima	com	Paulo	Oliva,	1987.	Fonte:	Acervo	pessoal	de	Margarida	Correia	Lima

MC: Então, quando a gente desenvolveu todo o trabalho e a gente 
viu as cores. Então, quando a gente colocava toda a composição, 
baseada	 no	 trabalho	 de	 Lula,	 no	 vermelho	 e	 no	 azul,	 parecia	
brinquedos de criança. Então não tinha nada a ver com biscoito. 
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Então a gente colocava a outra paleta de cores que era marrom, 
bege etc., então parecia realmente biscoito. 

RE:	E	como	vocês	convenceram	o	Sr.	Turton	a	mudar?	

MC:	Aí	a	gente	colocou	o	trabalho	lá,	fez	uma	reunião	no	escritório.	
Lógico que a gente precisa do dinheiro pra sobreviver, porque era 
um trabalho importante num momento importante do escritório. A 
gente tava lá discutindo...

RE:	Era	o	escritório	recém-aberto.

MC: Mais ou menos. Tava com, acho que, um ano aberto mas a 
gente	 tinha	 os	 custos	 de	 implantação	 todinho.	 O	 custo	 da	 gente	
era muito alto porque a gente tinha muita gente no escritório. Nós 
éramos	9	ou	10	no	escritório.	Inclusive	Solange	trabalhou	lá,	Hans	
[Solange Coutinho e Hans Waechter, professores do departamento de 
Design da UFPE].	A	gente	fez	uma	reunião	[no escritório], se a gente 
continua nesse caminho, respeitando a história de Lula Cardoso 
Ayres	 e,	 consequentemente,	 a	mudança	 cromática,	 se	 arriscando	
a perder o trabalho, a não ser aceito, ou a gente volta, vai pra outro 
conceito e a gente acata a proposta, a condição do Sr. Turton de 
colocar o vermelho e... 

RE:	O	azul.

MC:	O	azul.	Conceitualmente	a	gente	achou	que	estava	certo	e	que	
a gente ia arriscar. 

RE: E vocês arriscaram.

MC:	Arriscamos.	Aí	estavam	lá	umas	15	pessoas	na	reunião,	mais	
ou menos, Sr. Turton dirigindo a reunião, Eduardo, Sr. Turton lá, todo 
mundo, e a gente apresentou o trabalho e era um silêncio de túmulo. A 
gente mostrou todo o conceito, mostrou os trabalhos de Lula, a gente 
mostrou o desenvolvimento, todo o conceito do trabalho para chegar 
e	fazer	a	apresentação.	Quando	a	gente	terminou	a	apresentação,	
um	olhava	para	a	cara	do	outro	sem	coragem	de	dizer	nada.	

Apesar da relutância do Sr. Turton, o trabalho foi aprovado após ter sido 
deixado	no	escritório	da	empresa	Confiança	por	quinze	dias	para	apreciação.	
O	projeto	teve	enorme	sucesso	e	perdurou	por	anos	no	mercado.	Com	esse	
novo	design,	o	de	melhor	aceitação,	até	então,	desde	os	elaborados	por	Ayres,	
foi criado um sistema visual para a empresa e seus produtos. Não mais havia 
confusão	entre	os	consumidores	sobre	o	que	era	da	Confiança	e	o	que	era	da	
Pilar	(apesar	de	pertencerem	à	mesma	família,	eram	empresas	concorrentes).	
Usou-se	nas	embalagens	uma	técnica	visual	muito	cara	a	Alexandre	Wollner,	
a	continuidade.	Quando	postas	duas	embalagens	juntas,	de	frente	ou	de	lado,	
seus	elementos	se	fundem,	tornando	algo	só,	fazendo	o	produto	crescer	nas	
gôndolas	dos	supermercados,	chamando	atenção	dos	consumidores.	
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RE:	Esse	trabalho	ficou	quanto	tempo	no	mercado,	a	sra	tem	ideia?	

MC:	Ah,	muitos	anos.	Depois	de	mais	de	dez	anos	aí	que	começaram	
a alterar. Mudaram, foi uma agência de publicidade e começou a 
bagunçar.	Hoje	acho	que	houve	uma	diluição	dos	produtos.	Nessa	

75 Embalagem dos Biscoitos Cream Cracker	da	Biscoitos	Confiança,	 feita	pelo	
escritório	de	Margarida	Correia	Lima	com	Paulo	Oliva,	1987.	Fonte:	Acervo	pessoal	
de Margarida Correia Lima

76 Karl Gerstner. Embalagens de sabão em pó. Fonte: Imagem retirada do DVD que acompanha o 
livro	STOLARSKI,	André.	Alexandre Wollner e a formação do design moderno no Brasil: depoi-
mentos	sobre	o	design	visual	brasileiro.	São	Paulo:	Cosac	Naify,	2005



121

época,	 o	 que	 acontecia?	 Eles	 tinham	 muitos	 produtos	 e	 um	 não	
ligava ao outro. Só tinha um carro-chefe, mas nem era carro-chefe. 
Era	o	que	vendia	mais	e	os	outros,	muito	menos,	porque	ninguém	
sabia	que	eram	Biscoitos	Confiança.	Quando	eles	fizeram	pesquisa	
de	mercado,	[as	pessoas]	acharam	que	era	de	Fortaleza,	que	era	da	
Pillar,	menos	da	Confiança.	Então	quando	a	gente	 redesenhou	as	
embalagens,	aí	a	gente	criou	a	Família	Confiança,	entendeu?	Era	
a família dos biscoitos doces, do biscoito Maria, do biscoito isso, 
biscoito aquilo, do Judite. Então tinham vários tipos, várias famílias, 
de	 tipos	de	biscoitos,	da	Cream	Cracker,	 aí	eles	 ficaram	sabendo	
que	 tudo	aquilo	ali	 era	da	Confiança.	Se	eles	 tinham	os	Biscoitos	
Sortidos	como	carro-chefe,	então	os	Biscoitos	Sortidos	carregaram	
todos os outros. E houve um redimensionamento de mercado. 

RE:	Hm...

MC:	Houve	um	boom de crescimento.

RE:	Com	o	sistema,	todo	mundo	identificou	os	produtos	da	Confiança,	
então começou a comprar os outros.

MC: A partir do carro-chefe que carregou todos os outros. 

RE:	O	[produto]	Biscoitos	Sortidos	era	mais	infantil...

MC:	 Não.	 Era	 mais	 infantil	 antes	 da	 gente	 fazer	 a	 modificação.	
Parecia mais uns módulos infantis assim, que tinham umas letras 
uns negócios assim, bem coloridos. 

RE:	Com	a	embalagem	de	vocês	ficou	bem	clean,	ficou...

MC:	Ficou	mais	leve.	A	gente	fez	uma	parte	aberta	para	poder	mostrar	
o próprio produto. Pelo desenho do biscoito tinha uma transparência 
para	você	ver	o	biscoito.	Houve	uma	certa	resistência	quanto	a	isso	
porque encarecia, porque não podia encarecer, não sei o quê, mas 
passou	uma	época	fazendo	isso.	Não	sei	ainda	se	tem...	Em	outras	
embalagens	não.	Eles	não	conseguiram	fazer	porque	ia	encarecer	
muito.	Então,	a	gente	fez	a	pintura	das	frotas,	linda	a	frota	com	os	
biscoitos desenhados.

RE:	Vocês	fizeram	também	do	caminhão...

MC:	Dos	caminhões,	das	kombis,	dos	carros.	Não	era	só	um	adesivo.	
Ele	arrodeava	assim	 todinho,	 os	biscoitos	arrodeavam	as	 kombis,	
por	exemplo.	Os	caminhões,	os	baús,	que	vinham	com	os	biscoitos	
desenhados. A gente ainda teve a preocupação de desenhar algumas 
coisas	em	cima	porque	se	 tivesse	na	vista	aérea,	as	pessoas	dos	
edifícios,	quando	o	caminhão	passasse,	viam	a	marca	Confiança	em	
cima. 

Correia	e	Oliva	trabalharam	juntos	de	1986	a	1990,	quando	dissolveram	
a sociedade. Correia e seu escritório, Imagem e Comunicação, dos mais 
tradicionais	 no	 mercado	 recifense	 de	 design,	 ficaram	 responsáveis	 pela	
programação	visual	da	Produtos	Confiança	até	1994.	Ao	 todo,	o	vínculo	de	
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Correia	Lima	com	a	Confiança	dura	sete	anos	de	acordo	com	as	datas	nos	
materiais,	de	1987	a	1994.	Entre	o	fim	da	década	de	1990	e	começo	da	de	
2000,	a	Produtos	Confiança	passa	a	trabalhar	com	a	Herbert	Perman	Design.	
Segundo	Tereza	Perman,	eles	fizeram	sutis	alterações	da	marca	criada	por	
Correia	 e	 Oliva	 até	 a	 mudança	 completa.	 Segundo	 Tereza,	 a	 mudança	 da	
marca foi necessária porque surgia uma nova gama de produtos, precisando, 
então	atualizá-la.

Quando	 a	 Perman	 assumiu	 o	 trabalho	 dos	 Biscoitos	 Confiança,	 na	
embalagem	dos	Biscoitos	Sortidos	se	misturavam	fotografias	dos	biscoitos	com	
composições	dos	elementos	geométricos	criados	originalmente	por	Correia	e	
Oliva.	O	escritório	sugeriu	uma	edição	comemorativa	para	resgatar	o	rótulo	de	
Lula	e	a	antiga	embalagem	quadrada	em	metal	(lata),	mas	a	Confiança	nunca	
chegou	a	concretizar	essa	ideia.	Era	desejo	da	Perman	agregar	valor	ao	produto,	
mesmo	com	a	elevação	do	preço.	Segundo	Tereza	Perman,	os	consumidores	
enxergam	o	benefício	da	 lata,	por	ser	prática	comum	a	 reapropriação	deste	
artefato para outros usos.

A	solução	encontrada	 foi	 retomar	o	 rótulo	de	Ayres	como	um	selo	na	
embalagem,	usando	também	a	foto	de	um	garoto	em	preto	e	branco,	trajado	
nos	moldes	 de	 uma	 criança	 da	 década	 de	 1950,	 para	 remeter	 à	 idade	 do	
produto.	Além	 do	 selo	 e	 da	 fotografia	 da	 criança,	 elaboraram	 um	 pequeno	
texto,	 colocado	 na	 lateral	 da	 peça	 gráfica,	 para	 reforçar	 a	mensagem.	Uso	
claramente mercadológico de um emblema de tradição.

“Sabor da infância de pai para filho!
Desde o tempo em que o vovô usava calças curtas que a Confiança produz os 
deliciosos Biscoitos Sortidos. E faz a alegria de crianças de várias gerações. 
Uma caixa de sortidos é sempre uma festa em casa. Abra a sua e divida com o 
papai a mamãe o doce sabor da infância”. 

77 Atual	 marca	 da	 Produtos	 Confiança	 pelo	 escritó-
rio	Herbert	Perman	Design,	início	da	década	de	2000.	
Fonte:	http://www.herbertperman.com.br/conteudo/port 
folio/24-confianca
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Basicamente,	 a	 estratégia	 comercial	 era	 fazer	 uso	 da	 tradição	 e	 da	
nostalgia	para	um	apelo	sentimental	do	consumidor.	Não	podiam	explorar	o	
apetite,	o	sabor,	 colocar	a	 imagem,	por	exemplo,	de	um	morango	grande	e	
suculento, porque os biscoitos não eram recheados. De acordo com Perman 
(2010):	 “O	apelo	que	esse	biscoito	poderia	 ter	era	o	emocional,	de	resgatar	
esse	sentimento	de	infância.	[...]	Quem	escolhia	esse	produto,	principalmente,	
não	eram	as	crianças,	mas,	sim,	os	adultos”.

As alterações nas embalagens continuam. De início, mantiveram o layout 
da embalagem como um todo, alterando sutilmente os elementos ao longo do 
tempo.	Retiraram	a	composição	com	as	formas	geométricas,	lúdica,	segundo	
Perman, e elaboraram um jogo da memória na parte traseira da embalagem. 
Acrescentaram	um	friso	dourado	para	sofisticar	a	embalagem.	Por	questões	de	
direitos	de	imagem,	retiraram	a	fotografia	do	modelo	infantil	e	a	substituíram	
por um mascote. 

78 Embalagem dos Biscoitos Sortidos	feita	pelo	escrit’rio	Herbert	Perman	Design,	início	da	década	de	2000.	Ainda	
com	a	marca	criada	por	Correia	e	Oiva,	com	pequenas	alterações,	e	o	mosaico	de	Lula	Cardoso	Ayres	como	selo.	
Fonte:	Acervo	do	escritório	Herbert	Perman	Design
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Essa	última	embalagem	ficou	mais	séria,	na	verdade,	até	porque	esse	
biscoito não tem tanto apelo infantil na embalagem nem nunca teve. 
Era um biscoito que a mãe comprava para a família toda, desde a 
avó	à	criança”.	Nas	décadas	de	1960	e	1970	não	havia	tantas	opções	
de	biscoitos,	por	isso	também	a	hegemonia	dos	Biscoitos	Confiança.	
Era	um	biscoito	“democrático”.	Além	de	ter	vários	sabores,	era	um	
preço bem acessível, abarcando as diversas classes. “Era bom pra 
tomar	café,	pra	lanchar	(idem).

É	interessante	observar	as	diferenças	de	abordagens	dos	dois	escritórios	
em	décadas	distintas.	Por	Correia	e	Oliva,	Lula	Cardoso	Ayres	foi	resgatado	
na busca de um elemento que pudesse servir para dar unidade visual a uma 
empresa e a todos os seus produtos, garantindo o reconhecimento da marca por 
seus	consumidores.	Com	as	figuras	geométricas,	legítimos	elementos	visuais	
da	arte	moderna,	com	Cézanne,	e	do	design	modernista,	a	partir	da	Bauhaus,	

79 Embalagem dos Biscoitos Sortidos	feita	pelo	escrit’rio	Herbert	Perman	Design,	início	da	década	de	2000.Com	
a	marca	atual,	friso	dourado,	spot	“desde	1875””	e	o	mosaico	de	Lula	Cardoso	Ayres	como	selo.	Fonte:	Acervo	do	
escritório	Herbert	Perman	Design
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conjugadas a uma considerável paleta de cores, esses designers chegaram a 
soluções limpas, fruto de um habitus modernista inculcado pelas instituições 
de	ensino,	eficientes	e	condizentes	com	a	doxa	estética	no	campo	do	design	
de	então.	Não	que	a	dimensão	econômica	esteja	apartada	da	solução	estética,	
de	forma	alguma,	mas	percebemos	o	partido	estético	com	maior	importância	
nesse	 projeto.	Ao	 contrário,	 com	a	Herbert	 Perman	Design,	 a	 preocupação	
maior	 do	 projeto	 é	mercadológica.	O	 rótulo	 dos	Biscoitos	Sortidos	 feito	 por	
Lula	Cardoso	Ayres	é	resgatado	como	estratégia	de	mercado,	para	estimular	
no consumidor a aquisição do produto baseada na nostalgia. Se pudermo-
nos	arriscar	a	fazer	este	paralelo,	seria	como	a	tensão	entre	o	campo	artístico	
erudito e o campo da indústria cultural, promovendo a dinâmica do campo.

3.4.2. Decoração do Carnaval Multicultural do Recife de 2007

	 Em	2001,	a	Prefeitura	da	Cidade	do	Recife	(PCR)	modifica	seu	carnaval.	
Para evitar aglomerações em um único lugar, tentando assim diminuir a 
incidência de furtos e arrastões, foram criados oito pólos no centro da cidade, 
cada	um	em	homenagem	a	uma	vertente	do	carnaval	pernambucano.	Além	
desses,	a	PCR	descentraliza	a	festa	com	o	estabelecimento	de	outros	pólos	em	
comunidades	periféricas.	Como	responsável	de	criar	a	decoração	desse	novo	
carnaval, o escritório de arquitetura Lira Arquitetos e Associados, à convite da 
nova	gestão.	Joana	Lira,	designer	e	ilustradora,	é	encarregada	de	estabelecer	
uma	linguagem	visual	que	integrasse	todos	os	pólos	(da	mesma	forma	que	o	
escritório	de	Correia	Lima	e	Oliva	fizeram	com	os	produtos	da	Confiança)	em	
um	imenso	trabalho	conjunto	de	design,	arquitetura	e	cenografia.
	 A	partir	de	2006,	com	a	homenagem	a	Ariano	Suassuna,	os	desenhos	
para a festa de Momo foram baseados nas obras dos artistas plásticos 
homenageados.	 Até	 então,	 os	 congratulados	 pela	 PCR	 eram	 músicos	 ou	
personagens importantes da vida cultural, como Dona Santa, a rainha do 
maracatu	fotografada	por	Ayres,	deixando	os	temas	para	a	decoração	livres.	
Em	2007,	ano	do	Centenário	do	Frevo,	o	destaque	 foi	Lula	Cardoso	Ayres.	
Segundo	Lira	(2008:	163):	

Pela	primeira	vez,	o	carnaval	recifense	homenageava	a	si	próprio.	A	
parte estrutural da festa já não pedia tantas mudanças nem novas 
técnicas	ou	soluções.	Rechear	a	cidade	com	o	desenhos	inspirados	
em	Lula	Cardoso	Ayres	era	a	ordem.	

Pela	primeira	vez,	a	cenografia	passou	a	decorar	 também	o	Baile	
Municipal,	em	que	todo	ano	acontece	a	principal	prévia	carnavalesca	
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da	cidade.	Era	a	cereja	do	bolo	da	homenagem	a	Cardoso	Ayres,	
que	 tantas	 vezes	 decorou	 os	 carnavais	 dos	 clubes	 do	 Recife	 de	
antigamente. 

	 Em	entrevista	realizada	por	e-mail,	Lira	(2010)	nos	diz:

Quando	um	artista	é	escolhido	para	ser	o	homenageado	do	carnaval	
do	Recife,	 toda	 sua	 biografia	 e	 obra	 são	 estudados	 num	genuíno	
trabalho de pesquisa. Para servir de conceito geral do projeto de 
cenografia	urbana,	são	escolhidos	alguns	 trabalhos,	 tendo	o	 tema	
e	a	solução	gráfica	como	critério	de	seleção.	Não	há	pretensão	de	
reproduzir	a	obra	do	artista	homenageado.	A	ideia	é	criar	uma	livre	
interpretação.

No	carnaval	de	2007,	tivemos	a	honra	de	mergulhar	no	universo	de	
Lula	Cardoso	Ayres.	Assim,	foi	possível	ter	acesso	a	um	vasto	e	rico	
material de referência. Lula foi um multiartista pernambucano de 
vanguarda que tinha grande envolvimento com as questões culturais 
e	sociais	do	estado.	Graficamente,	o	projeto	de	2007	ficou	marcado	
pela sua	síntese	das	figuras	por	meio	da	esquematização	geométrica.	
Foram	explorados	cores	fortes,	contrastantes	e	chapadas,	sombras,	
traços	facetados	e	angulados.	Lula	também	nos	enriqueceu	com	seus	
trabalhos pioneiros de decoração para os tradicionais carnavais de 
clube do Recife. Muitos personagens inspirados nas suas guaches 
e	 serigrafias	 marcaram	 presença	 na	 festa	 do	 Momo	 de	 2007:	
colombinas	e	pierrôs,	passistas,	rainhas	do	maracatu,	caboclos	de	
lança e seres do imaginário.

[...] Lula não foi só o pioneiro da programação visual em Pernambuco. 
Ele	 fez	 design	 com	 qualidade.	 Muitas	 de	 suas	 obras	 continuam	
atuais. 

80 Lula	Cardoso	Ayres.	Projeto de decoraçáo para o carnaval do Clube Internacional do Recife,	década	de	1940.	
Fonte: LIRA, J. Outros carnavais:	nos	bastidores	da	folia	ou	como	trabalho	de	cenografia	surgiu,	cresceu	e		apareceu	
no	maior	festa	de	rua	do	Recife.	São	Paulo,	DBA	Artes	Gráficas,	2008.	p.168
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	 Sobre	a	atualidade	de	outros	trabalhos	de	design	gráfico	do	multiartista	
não	podemos	discorrer,	infelizmente,	pelo	fechamento	do	Instituto	Lula	Cardoso	
Ayres,	o	que	nos	impede	de	ter	acesso	a	seu	acervo	para	análise.	Conhecemos	
apenas	a	marca	da	Bem-Te-Vi,	a	qual,	originalmente	criada	para	uma	margarina,	
é	hoje	aplicada,	com	algumas	poucas	modificações,	em	diversos	produtos	de	
limpeza	como	detergente	em	pó,	sabão	em	barra	e	esponja	de	aço.

	 Em	nova	concordância	com	Valladares	(1979:	20):	

81 Lula	Cardoso	Ayres.	Sem	título,	sem	data.	Fonte:	Fotografia	nossa	de	fotografia	presente	na	
exposição	Olhar	Guardado:	Fotografias	de	Lula	Cardoso	Ayres,	no	MAMAM,	na	abertura,	dia	15	
dez.	2010.

82 Joana Lira. Caboclinhos. Fonte: LIRA, J. 
Outros carnavais: nos bastidores da folia ou 
como	trabalho	de	cenografia	surgiu,	cresceu	e		
apareceu no maior festa de rua do Recife. São 
Paulo,	DBA	Artes	Gráficas,	2008.	p.188
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Importa,	pois,	situar	Lula	Cardoso	Ayres	na	posição	que	lhe	cabe	como	
participante	da	modernidade	brasileira,	menos	por	sua	identificação	
aos estilos dominantes de cada data, e mais pela temática assumida 
sempre referente aos motivos e assuntos de sua gente e de sua 
terra.

	 Lula	Cardoso	Ayres,	designer.	Estética	modernamente	regional	do	design	
gráfico	pernambucano.	Não	um	designer	modernista	de	gosto	 tropicalizado,	
encantado	por	exotismos.	Não	um	observador	externo	a	reapropriar-se	de	uma	
linguagem	popular	para	reaplicá-la	meramente	em	outros	artefatos,	esvaziando	
de	conteúdo	suas	 formas.	Ayres	viveu,	experienciou,	 tornou	sua	a	realidade	
do povo nordestino. Tornou-a sua arte, seu design. Aristocraticamente criado, 
habitualmente ligado à direita política, soube transitar entre diferentes grupos 
políticos, simpaticamente conquistando afetos. Desafetos na Academia. 
Germanicamente	disciplinado,	Moser	com	certeza	se	sentiria	orgulhoso,	pelo	
barro	da	cerâmica,	recriado.	Noites	azuladas	do	bumba-meu-boi	a	lhe	povoar	a	
mente	com	o	imaginário	popular.	O	Carnaval	a	lhe	pulsar	no	corpo,	nos	pincéis,	
nos	murais,	nas	cenografias	e	nas	serigrafias.	Litografias.	Offset. Ilustrações, 
primeiras investidas no popular. Mestre de amanhã. Mestre do passado que 
merece ser resgatado.
	 Talvez	Ayres	não	se	visse	como	designer,	essa	valoração	fazemos	nós,	
umbilicalmente	 ligada	a	 sua	 legitimidade	de	artista.	Quando	perguntamos	a	
Monteiro. Correia Lima e Perman o que eles achavam dos trabalhos de design 

83 Polo rainha do maracatu. Pólo Afro, no pátio do Terço. Fonte: LIRA, J. Outros carnavais: nos bastidores da folia 
ou	como	trabalho	de	cenografia	surgiu,	cresceu	e		apareceu	no	maior	festa	de	rua	do	Recife.	São	Paulo,	DBA	Artes	
Gráficas,	2008.	p.184-185
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de Lula, eles titubearam e responderam em cima do que conheciam da obra 
artística.	Como	nos	disse	Correia	Lima	(2010),	“O	pessoal	sempre	respeitou	
muito	Lula.	Nunca	vi	ninguém	falando	mal	de	Lula.	Todo	mundo	o	respeitava	
pelo	 trabalho	 dele,	 pela	 obra	 dele,	 pela	 obra	 como	 um	 conjunto”.	 Integral,	
integrativo.	 Não	 só	 sua	 pintura	 era	 integrativa,	 como	 diria	 Freyre,	 mas	 em	
sua	forma	de	ser	artista,	tudo	para	ele	era	sua	arte.	Para	finalizar	a	entrevista	
que	 fizemos	 com	Lula	Filho,	 perguntamos	 se	ele	 gostaria	 de	 ressaltar	 uma	
última coisa sobre o pai e ele nos responde: “Papai foi um artista que viveu 
exclusivamente	de	sua	arte,	da	sua	pintura	a	vida	 inteira.	Nunca	 teve	outra	
atividade que não fosse ligada a isso aí [...] Ele não era um artista por acaso. 
Era	um	artista	por	vocação,	por	talento,	por	dedicação”.	
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Conclusões e desdobramentos
 

Lula	Cardoso	Ayres	não	era	um	designer	modernista	de	gosto	tropicalizado	
como	podemos	facilmente	pensar	ao	nos	deparar	com	seus	trabalhos	de	viés	
geométrico,	que	podem	remeter	ao	Estilo	Internacional.	Dizer	que	seu	gosto	
é	tropicalizado	conotaria	exotismo.	A	adoção	de	temas	regionais	nordestinos	
como passistas de frevo, carrancas, bem-te-vis e coqueiros em capas de disco 
e	 revistas,	 cartazes,	 logotipos,	 rótulos	 de	 embalagens	 etc.	 não	 é	 resultado	
de	 uma	 curiosidade	 pontual	 ou	modismo.	Ayres	 vivenciou	 o	Nordeste.	 Não	
sejamos inocentes a ponto de imaginar que o artista tenha sofrido as mesmas 
dificuldades	 dos	 trabalhadores	 rurais	 e	 indígenas	 por	 ele	 retratados,	 mas	
conviveu com essas pessoas e com elas se impregnou de frevo, maracatu, 
terreiros, bumba-meu-boi, cavalo marinho etc. Sentiu o barro e o que poderia 
ter de universal nas alegrias e nas dores humanas. Ao se formar artisticamente, 
tendo	o	 povo	 como	matéria	 prima	 vivida,	 ao	 juntar	 os	 saberes,	 as	 técnicas	
e os estilos eruditos com a realidade popular nordestina, tornou-se o melhor 
representante	do	regionalismo	tradicionalista	de	Freyre,	embora	tenha	surgido	
artista	na	década	de	1930,	quando	produtores	importantes	como	Cícero	Dias	
e	Vicente	do	Rego	Monteiro	já	participavam	das	disputas	simbólicas.	À	época	
do	furor	dos	enfrentamentos	entre	regionalistas	e	modernistas	na	década	de	
1920	–	reflexo	de	uma	discussão	maior	acerca	de	um	projeto	de	 identidade	
nacional – nos bares e nos periódicos recifenses, era adolescente rico em 
Paris, em contato com as vanguardas artísticas europeias, e posterior aluno de 
artes e designer no Rio de Janeiro. Pode não ter participado diretamente das 
contendas	intelectuais,	mas	possivelmente	por	elas	influenciado.	

Também	 discordamos	 da	 nomenclatura	 “modernista”	 para	 alcunhá-
lo.	Tomamos	claramente	como	partido	a	visão	de	modernismo	de	Freyre	em	
se	tratando	dos	artistas	pernambucanos.	Caso	contrário	talvez,	pudéssemos	
encaixá-lo	no	grupo	dos	designers	modernistas	citados	por	Niemeyer	e	Moraes,	
o grupo preocupado com a realidade e tradições brasileiras em seus projetos. 
Para	Freyre,	o	melhor	termo	para	definir	Ayres	é	“moderno”	por	conjugar,	como	
falamos acima, saberes eruditos com populares, gerando um novo saber, 
uma	nova	estética.	Moderno	por	 ter	 sido	 também	um	estudioso	 incansável,	
experimentador.	Não	se	 limitou	a	pintar	em	telas,	mudou	de	suporte	e	criou	
murais	épicos.	Épicos	pela	grandeza	daquilo	que	comunicam.	De	outra	forma,	
o	 selo	 de	 “designer	 modernista”	 remete	 mais	 comumente	 àqueles	 adeptos	
do modernismo racionalista alemão, o qual ganhou espaço no campo do 
design	pernambucano	através	da	criação	dos	cursos	de	Desenho	Industrial	/	
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Comunicação	Visual	e	Desenho	Industrial	/	Projeto	de	Produto,	inspirados	pelo	
currículo	da	Escola	Superior	de	Desenho	Industrial.	O	universalismo	de	Ayres	
tem origem bastante diversa do universalismo alemão. Seu geometrismo formal 
e/ou	compositivo	se	liberta	do	modismo	do	Art	Decó	tardio	e	se	reelabora	na	
vivência com o povo. 

A fundação da ESDI serve de marco histórico nas tentativas de se 
estabelecer um sistema de ensino voltado para o Design, o que elaboraria 
formalmente	o	 campo	do	Design	no	Brasil.	Discordamos	da	 ideia	 de	que	o	
Design	só	veio	a	existir	no	país	a	partir	da	ESDI.	Segundo	Cardoso	(2005:	7),	
surgiu,	nos	anos	entre	a	abertura	do	curso	do	IAC	em	1951	e	a	fundação	da	
ESDI,	1962,	“não	o	design	propriamente	dito	–	ou	seja,	as	atividades	projetuais	
relacionadas à produção e ao consumo em escala industrial –, mas antes a 
consciência	 do	 design	 como	 conceito,	 profissão	 e	 ideologia”.	 Lula	 Cardoso	
Ayres	foi	um	designer	magnífico,	pioneiro	em	Pernambuco	por	ser	um	artista	de	
crescente legitimidade no campo artístico do Estado a se dedicar cotidianamente 
à	prática	do	Design	durante	décadas,	além	de	ter	sido	o	primeiro	a	criar	projetos	
específicos	para	a	decoração	do	carnaval	de	rua	no	Recife	e	para	propagandas	
veiculadas	em	ônibus.	Contudo	é	mais	provável	que	enxergasse	sua	atuação	
no	Design	como	aplicação	industrial	de	seus	saberes	artísticos.	Talvez	visse	a	
si	mesmo	como	artista	plástico	e	artista	gráfico	com	experiência	em	produção	
gráfica	através	do	período,	no	início	de	sua	carreira,	em	que	trabalhou	na	P’ra	
Você e na Para Todos de J. Carlos. 

O	objetivo	desta	dissertação	era	resgatar	os	trabalhos	de	design	gráfico	
desse pioneiro, considerando seu capital simbólico, levando em conta o lugar 
do	design	no	conjunto	de	sua	obra,	questionando	se	seus	projetos	gráficos	
contribuíram tão intensamente quanto suas obras artísticas na criação de uma 
imagética	 nordestina.	 Infelizmente	 não	 conseguimos	 tanto	 material	 quanto	
gostaríamos, mas o pouco que obtivemos demonstrou que sua formação 
regionalista	faz-se	presente	nos	seus	trabalhos	de	design	gráfico	sem	serem	
estes meras transposições de um campo a outro. Mostrou-nos que o artista 
enquanto	designer	sabia	empregar	a	melhor	solução	estética	em	cada	projeto,	
que não se restringia no design ao seu momento estilístico na arte plástica. 

Mesmo com o escasso material, pudemos discorrer sobre nosso 
problema	de	 pesquisa,	 o	 qual	 era	 identificar como	as	 disposições	 estéticas	
(o	gosto)	de	Lula	Cardoso	Ayres,	através	de	suas	estratégias	de	atuação	no	
campo artístico erudito, no sistema de ensino e no campo da indústria cultural, 
se	manifestaram	visualmente	em	suas	peças	de	Design	Gráfico.	Através	da	
parca	bibliografia	sobre	Lula	e	das	entrevistas	com	os	importantes	atores	sociais	
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do campo de produção de bens simbólicos de Pernambuco, conseguimos 
fazer	 o	 mapeamento	 da	 superfície	 social	 do	 artista	 e	 constatamos	 que	 as	
semelhanças	entre	Ayres	e	Freyre	superam	o	 ‘y’	do	sobrenome.	Mesmo	tão	
identificado	 com	o	 grupo	 de	Freyre,	 ligado	 à	 direita	 política	 pernambucana,	
Ayres	era	bem	relacionado	nos	diversos	grupos	políticos,	embora	preferisse	
abster-se da cena política. Apesar de sua singular simpatia, o artista não 
escapou das consequências de sua própria política artística ao decidir não 
trabalhar com galerias para a venda de suas obras. Se hoje o artista está 
parcialmente	esquecido	é	em	reflexo	disto	e	do	fechamento	do	Instituto	Lula	
Cardoso	Ayres.	

Como desdobramentos da pesquisa, pretendemos montar em parceria 
com	Lula	Cardoso	Ayres	Filho,	se	possível,	uma	exposição	com	os	trabalhos	de	
Design	Gráfico	de	Ayres.	No	último	trimestre	de	2010	entramos	em	contato	com	
o Centro de Design do Recife	para	conversar	sobre	a	ideia	de	uma	exposição	
no	 local	 e	 eles	 se	 mostraram	 bastante	 receptivos.	 Também	 pretendemos	
articular, ou contribuir em caso de já haver essa articulação, a publicação 
sobre	 a	 história	 do	 design	 gráfico	 pernambucano,	 seguindo	 os	moldes	 dos	
livros Design brasileiro antes do design,	 organizado	 por	 Rafael	 Cardoso,	 e	
Design gráfico brasileiro: anos 60,	organizado	por	Chico	Homem	de	Melo.	Além	
disso, pesquisar nos acervos da cidade sobre trabalhos de outros designers 
e	 ilustradores	 identificados	 com	 o	 regionalismo.	 Durante	 a	 pesquisa	 sobre	
Lula	Cardoso	Ayres,	o	nome	mais	ressaltado	foi	Manoel	Bandeira.	Tentaremos	
publicar com a doutoranda Maria Teresa Lopes um artigo no Colóquio de 
Moda deste ano sobre as fantasias de carnaval baseadas em frutas regionais 
ilustradas por ele e publicadas no Anuário do Carnaval de 1938.	Os	acervos	da	
Fundação	Joaquim	Nabuco	e	da	Biblioteca	Pública	do	Estado	são	 ricos	em	
materiais	sobre	Manoel	Bandeira	e	pretendemos	explorá-lo.	



133

Referências bibliográficas

AGRA JR, Jarbas Espíndola. Registro da litografia em Pernambuco: A memória 
gráfica	 do	 estado.	Monografia	 de	 conclusão	 de	 curso.	Recife:	Universidade	
Federal de Pernambuco, 2008.

ALENCASTRO,	Yvvana.	O Poeta Visual. Vida e Obra de José Maria Carneiro de 
Albuquerque e Mello. Trabalho de Conclusão de Curso: Universidade Federal 
de	Pernambuco,	2006

ANDRADE,	Mário	de.	Modernismo	e	ação.	Jornal	do	Commercio.	Recife,	24	
mai.	1925.	In:	AZEVEDO,	Neroaldo	Pontes.	Modernismo e Regionalismo:	Os	
anos 20 em Pernambuco. João Pessoa: Secretaria de Educação e Cultura da 
Paraíba,	1984.

AZEVEDO,	 Neroaldo	 Pontes. Modernismo e Regionalismo:	 Os	 anos	 20	 em	
Pernambuco. João Pessoa: Secretaria de Educação e Cultura da Paraíba, 
1984.

AYRES	FILHO,	Luiz	Gonzaga	Cardoso.	Entrevista	concedida	em	sua	residên-
cia em fev. 2010.

BARBOSA,	Diana	Moura. Lula Cardoso Ayres: Uma obra à espera de novos 
estudos.	In:	Revista	Continente.	Recife,	a.	10,	n.	117,	p.	60-65,	set.	2010	

BORBA	FILHO,	Hermilo.	Uma	retrospectiva.	In:	Diário	de	Pernambuco.	Recife,	
8	nov.	1973

BOURDIEU,	 Pierre.	Gostos	 de	 classe	 e	 estilos	 de	 vida.	 In:	ORTIZ,	Renato	
(org.).	Pierre Bourdieu:	sociologia.	São	Paulo:	Ática,	1983,	pp.	82-121.

______.A EconomiadasTrocasSimbólicas.6.ed.SãoPaulo:Perspectiva,2005.	
(Coleção	Estudos)

______.	Gênese	histórica	de	uma	estética	pura.	In:	______.	O Poder Simbólico. 
Trad.	Fernando	Tomaz	(português	de	Portugal).	10.	ed.	Rio	de	Janeiro:	Bertrand	
Brasil,	2007.	p.	281-298.



134

______.	A	ilusão	biográfica.	In:	______.	Razões práticas: Sobre a teoria da 
ação.	9.ed.	Campinas:	Papirus,	2008.	p.	74-82

BÜRDEK,	Bernhard	E.	História, teoria e prática do design de produtos. São 
Paulo:	Edgard	Blücher,	2006.

CARDOSO,	Rafael.	Introdução.	In:	______.	(Org.).	Design brasileiro antes do 
design:	aspecto	da	história	gráfica.	1870-1960.	São	Paulo:	Cosac	Naify,	2005.

COELHO	NETTO,	José	Teixeira.	Moderno Pós Moderno:	Modos	e	versoes.	3.	
ed.	São	Paulo:	Iluminuras,	1995.

FREYRE, Gilberto. Do bom e do mau regionalismo. Revista do Norte, Recife, a. 
2,	n.	5,	out.	1924.	In:	AZEVEDO,	Neroaldo	Pontes.	Modernismo e Regionalismo: 
Os	anos	20	em	Pernambuco.	João	Pessoa:	Secretaria	de	Educação	e	Cultura	
da	Paraíba,	1984.

______.	 Os	 Últimos	 trabalhos	 de	 Vicente	 do	 Rêgo	 Monteiro.	 Revista do 
Norte.	 Recife,	 n.	 2,	 p.	 7-8,	 1925.	 Disponível	 em:	 <	 http:///bvgf.fgf.org.br/ 
portugues/obra/artigos_cientificos/os_ultimos.htm	>	

______.	A	 ação	 regionalista	 no	Nordeste.	 Diário	 de	 Pernambuco.	 Recife,	 7	
fe.	 1926.	 In:	AZEVEDO,	Neroaldo	 Pontes.	Modernismo e Regionalismo:	 Os	
anos 20 em Pernambuco. João Pessoa: Secretaria de Educação e Cultura da 
Paraíba,	1984.

______.	Lula Cardoso Ayres.	In:	Diário	de	Pernambuco,	Recife,	17	jun.	1944.

______.	 Lula descoberto pelos norte-americanos. In: Jornal do Commercio, 
Recife,	21	out.	1945

______.	Iniciativas de estudantes.	In:	Diário	de	Pernambuco,		Recife,	17	abr.	
1946a

______.	 Lula Cardoso Ayres:	 sua	 interpretação	 do	 Brasil.	 In:	 Diário	 de	
Pernambuco.	Recife,	2	out	1946b.

______.	Novos trabalhos de Cícero e Lula. In: Diário de Pernambuco. Recife, 



135

30	jan.	1947

______.	Painéis de Mestre Lula.	 In:	Diário	 de	Pernambuco.	Recfe,	 	 24	mar.	
1957

______.	Novas telas de Lula Cardoso Ayres.  In: Diário de Pernambuco. Recife, 
21	jun.	1963.
______.	Manifesto	regionalista.	Brasil Açucareiro.	Rio	de	Janeiro,	a.	35,	v.	70,	
n.	4,	p.	20-23,	out.	1967.	Acesso	em:	10	set.	2010.	Disponível	em:	<	http://bvgf.
fgf.org.br/portugues/obra/artigos_cientificos/manifesto_regionalista.htm	>

______.	Presença do Recife no Movimento Modernista Brasileiro	(em	plaqueta	
anexa).	In:	Caderno	Moinho	Recife,	n.10,	dezembro	de	1972.

______.	 Meu querido Lula Cardoso Ayres. In: Diário de Pernambuco. 
Recife,	 19	 jul.	 1987.	 Disponível	 em:	 <http://bvgf.fgf.org.br/portugues/obra/ 
artigos_imprensa/meu_querido.htm>	Acesso	em:	13	set.	2010

HARVEY,	David.	Condição pós-moderna:	Uma	pesquisa	sobre	as	Origens	da	
mudança	cultural.		6.	ed.	São	Paulo:	Edições	Loyola,	1996.

HENNES,	Mariana.	Entrevista	concedida	por	e-mail	no	dia	18	dez.	2010

Joaquim do Rego Moneiro.	 Disponível	 em:	 <http://blogmamam.wordpress. 
com/2010/04/07/joaquim-do-rego-monteiro/>			Acesso	em:	10	set.	2010

LEITE,	 João	 de	 Souza.	 De	 costas	 para	 o	 Brasil:	 o	 ensino	 de	 um	 design	
internacionalista.	In:	MELO,	Chico	Homem	de.	(Org.)	O design gráfico brasileiro: 
anos	60.	São	Paulo:	Cosac	Naify,	2006.	p.	252-283

LIMA, Edna Lucia Cunha. Sobre Design e Designers. In: Estudos em Design, v. 
2,	n.	2,	nov.	1994.	p.	21-	27

LIMA, Guilherme Cunha. O Gráfico Amador:	As	origens	da	moderna	tipografia	
brasileira.	Rio	de	janeiro:	Editora	UFRJ,	1997.

LIMA, Margarida Correia. Entrevista concedida em sua residência no dia 01 
dez	2010



136

LIRA, Joana. Entrevista concedida por e-mail ao autor em jan. 2010

LIVRO do Nordeste.	Recife,	Oficinas	do	Diário	de	Pernambuco,	7	nov.	1925.	
Fonte: Acervo da Fundação Joaquim Nabuco. 

MARTINS, Mário Ribeiro. A sepultura do general.	2003.	Disponível	em:	<http://
www.usinadeletras.com.br/exibelotexto.php?cod=16265&cat=Artigos&vinda=
S>	Acesso	em:	30	nov.	2010	

MEDEIROS,	Murilo.	Entrevista	concedida	em	sua	residência	em	07	dez.	2010

MEGGS,	Phillip	B.	História do design gráfico.	4.	ed.	São	Paulo:	Cosac	Naify,	
2009.	

MELO,	Karla.	8º Encontro de Arte na Saraiva:	 Lula	Cardoso	Ayres.	Grandes	
obras de uma vida. Recife: Livraria Saraiva Megastore, Shopping Center 
Recife,	06-13-20-27	out.	2009

MORAES,	Dijon	de.	Análise do design brasileiro: entre mimese e mestiçagem. 
São	Paulo:	Edgar	Blücher.	2006

MÜLLER-BROCKMANN,	 Josef.	 Sistemas de grelhas: Um manual para 
desenhistas	gráficos.	Barcelona:	Gustavi	Gili	S.A.,	1982

NIEMEYER,	Lucy.	Design no Brasil: origens e instalação. 2. ed. Rio de Janeiro: 
2AB,	1998

ORTIZ,	 Renato.	 Cultura brasileira e identidade nacional. 2. ed. São Paulo: 
Brasilense	S.A,	1986.		

PERMAN,	Tereza.	Entrevista	concedida	ao	autor	no	Escritório	Herbert	Perman	
em	07	abr.	2009

______.	Entrevista	concedida	ao	autor	no	Escritório	Herbert	Perman	em	10	
dez.	2010

RANULPHO,	Carlos.	Entrevista	concedida	ao	autor	na	Galeria	Ranulpho	em	
03	nov.	2010



137

REZENDE,	Antônio	Paulo.	Recife: Histórias	de	uma	cidade.	Recife:	Fundação	
de Cultura da Cidade do Recife, 2002.

SOBRAL,	Julieta	Costa.	J.	Carlos,	designer.	In:	CARDOSO,	Rafael	(Org.).	O 
Design brasileiro antes do design: Aspectos	da	história	gráfica,	1870-1960.	São	
Paulo:	Cosac	Naify,	2005.	p.	124-59.	

SOUZA,	Wilson	de.	Conversa	informal	durante	a	vernisage	da	exposição	Olhar	
Guardado:	Fotografias	de	Lula	Cardoso	Ayres,	no	MAMAM,	dia	15	dez.	2010.

TEIXEIRA.	 Flávio	 Weinstein.	 O movimento e a linha: presença do Teatro 
do	 Estudante	 e	 d’	O	Gráfico	Amador	 no	Recife	 (1946	 –	 1964).	 Recife:	 Ed.	
Universitária	da	UFPE,	2007

VILLAS-BOAS,	 André.	 Modernismo e funcionalismo: o caminho do design 
gráfico	não	é	um	só.	In:	Estudos	em	Design.Anais	P	&	D,	Rio	de	Janeiro,	v.2,	
n.2,	p.03-15,	nov.,	1994.

WOLFE,	Tom.	Da Bauhaus ao nosso caos.	4.	ed.	Rocco,	1990

WOLLNER,	Alexandre.	Textos recentes e escritos históricos. 2. ed. São Paulo: 
Rosari,	2003.	p.	44-62;		(Coleção	Textos	Design)	


