
Design na aviação brasileira 
 
GL, saúde.  
Fomos, vimos, adoramos, apesar de não ter encontrado você. Estava super cheio. 
Gostei de tudo mas devo registrar minha agradável surpresa de sabê-lo também (além de pincelador) 
exímio datilógrafo de poesia, com seus "outros virão, outros voarão". Clap clap clap. 
Continue igual, amigo! 
 
José Predebon 
 
DESIGN NA AVIAÇÃO BRASILEIRA é uma exposição técnico-lúdica armada pelo genial Guto Lacaz. De 
maquetes de aviões até aviões em si, passamos por pranchetas, desenhos, memorabilia, filme em 
Realidade Virtual, para conhecer a história da construção dos aviões brasileiros, feitos na raça e com 
muita graça. Aos sábados tem atelier pra criançada construir aviões e foguetes! MUBE -Museu da 
Casa Brasileira. 
 
Tadeu Jungle 
 
Guto. 
O tunel de vento, o painel com as camadas do Legacy 500, a linha de produção antiga, e a nova, o 
trem de pouso, os aviões com as datas de fabricação. Enfim tudo muito lindo. Meu pai pilotou 
Paulistinha. Parabéns, abraço.  
 
Duarte 
 
Sua exposição da asas para a imaginação 
 
Helena Guerra 
 
Oi Guto. 

1 - Obrigado você pelo convite. A melhor coleção de maquetes de todos os tempos!! Se surpreender 
o público com me surpreendeu será um sucesso absoluto! Não tinha ideia da produção aeronáutica 
nacional! 

Fernando Vianna 

 

Parabéns querido !!! 
A exposição está o máximo ! 
Linda e muito bem elaborada, dá pra ver que tem muito estudo para realizar o que ali está exibido.  
Uma riqueza de conteúdo !!! 
Eu e mamãe adoramos tudo ! 
Vivas ao Guto Lacaz ! 
Beijo grande, 
 
Paulinha / Paula Valéria Andade 

 

VOANDO COM GUTO 
O fascínio pelo voo é tema recorrente no trabalho de Guto Lacaz, artista pioneiro da arte conceitual, 
da performance e da arte multimídia no Brasil. Em 1987, no programa Eureka da TV Cultura, ele 
definiu a arte performática como “um teatro sem palavras”, e que sua atuação deveria ser mínima 
para permitir que os objetos se manifestassem. É justamente por dar expressão e vida a objetos 
banais que o autor se distingue no âmbito da performance, conhecida por suas ações pertubadoras, 

https://www.facebook.com/guto.lacaz?fref=mentions


como as realizadas pelo Grupo Fluxus¹ . O propósito aqui não é apresentar problemas ou provocar 
angustia, e sim proporcionar prazer. Guto é, nesse sentido, um discípulo de Matisse, defensor da tese 
de que a arte deveria ser “uma influencia apaziguadora, um sedativo mental, algo como uma boa 
poltrona onde repousar da fadiga física”² .  

Apresentada em março deste ano na Galeria Olido, “Ludo Voo”, explora o deslocamento de objetos 
no espaço. O artista dá continuidade a pesquisa de Marcel Duchamp (1887-1868) dos ready made por 
atribuir valor a coisas sem valor algum e destacá-las do contexto no qual tem uma função prática. Vai 
além, por não conduzi-las a uma via morta, e sim animá-las ao dar-lhes movimento. No espetáculo, 
pincel, faca e cabide atravessam o espaço aéreo do palco deslizando por cabos quase invisíveis. Em 
outra cena, uma nuvem feita com um vaporizador se forma para mostrar o céu no qual voa um 
pequeno avião, que atravessa a cabine de outro e sai pela janela. 
Dessa forma, a apresentação que inicia com dois senhores de terno, Guto e Javier Judas, brincando de 
jogar de aviõezinhos de papel; vai adquirindo complexidade e magia com a utilização de ventiladores, 
balões, fumaça, entre outros.  
“Ludo Voo” tem referencias diversas como o circo, a mágica e programas televisivos. Ao contrário do 
que ocorre no teatro, o instrumental usado para criar os efeitos não fica nos bastidores e sim no 
palco. Todo o ambiente do espaço da cena é cuidadosamente controlado: a iluminação, o som e 
todas as coisas, de forma a destacar umas e ocultar outras, envolvendo-as com uma cobertura negra. 
A ação do artista consiste em construir uma narrativa lógica com uma sequência relações 
incongruentes e irracionais entre pessoas, objetos, tempo e espaço. As pessoas, no caso, são 
coadjuvantes nessa encenação em que os protagonistas são os objetos. Dessa forma, apresenta-se 
não a representação ou interpretação da realidade, mas a expressão de uma operação puramente 
mental, uma atitude diferente, libertadora de condicionamentos, que desmistifica a natureza e a 
engenhosidade humana relacionados ao voo para colocá-la como ação estética. 
Na exposição “Design na Aviação Brasileira” aberta até 20 de agosto no Museu da Casa Brasileira, 
Guto Lacaz assume o papel de curador e museógrafo, mas seu papel é mais amplo, por ser o 
idealizador e realizador, e, mesmo sob predomínio da informação histórica e científica; a 
personalidade do artista emerge pela abordagem, seleção das peças, documentos, e a forma de 
apresentá-los. 
Logo na entrada, há uma cuidadosa cronologia com textos e modelos tridimensionais das aeronaves 
desenvolvidos no Brasil como o balão de Bartolomeu Gusmão e o 14 Bis de Santos Dumont. 
Uma sala é dedicada exclusivamente a projetos da Embraer originais, com desenhos feitos a mão em 
papel vegetal, e instrumentais da era pré-cad, como canetas de nankin e normógrafo; ferramentas 
utilizadas pelo artista quando era estudante de arquitetura.  
No jardim do antigo palacete de Fábio da Silva Prado, ficam a “Máquina de Voar”, modelo em escala 
natural do projeto de Leonardo Davinci construído para a mostra e um A-29 Super Tucano, criado 
pela Embraer para a Aeronáutica. Não se sabe ainda como essa aeronave foi instalada no local, dada a 
dificuldade de acesso.  
Apesar da diversidade de objetivos, vemos em seus últimos trabalhos, o labor, o cuidadoso e a 
precisão meticulosa de um artista que se entrega com delicadeza e paixão sincera ao seu ofício. Ética 
e estética é o que mais genuíno existe na diversidade de sua produção e o que o leva a emocionar um 
público amplo, apesar da complexidade e da profundidade do sua poética do absurdo. 
______________ 
1- Grupo de artistas surgido na Alemanha em 1962, conhecido pelas performances artísticas. 
2- MATISSE, Henri, Notes d’un peintre, Paris, 1908.  

Fotos: Flávia Rudge Ramos, Museu da Casa Brasileira, Ricardo Matsukawa (Uol) 
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queridos 
acabo de receber mensagem do Dr Ozires 
diz assim: 
passei agora no museu da casa brasileira 
queria apenas dar os parabéns a vocês 
fiquei emocionado 
a exposição está Espetacular! 
precisamos apenas mostrar para mais gente 
ligue para mim pois quero conversar com você 
um abraço 
 
Ozires Silva 

 

Museu da Casa Brasileira analisa evolução do design de aviões no Brasil/TITULO 
// BEGIN /BEGIN TEXTO 
SILAS MARTÍ 
DE SÃO PAULO 
DATA16/06/2017/DATA HORA02h03/HORA 
 
No ar, aviões não passam de silhuetas mecânicas a cruzar o horizonte a toda velocidade, impossíveis 
de analisar com atenção. Mesmo no pátio dos aeroportos, estão fora de alcance, atrás de janelas ou 
bem longe nas pistas. 
Uma mostra agora no Museu da Casa Brasileira, tão acostumado a mostrar mesas e cadeiras, traz 
para perto uma série de modelos aeronáuticos, em especial da Embraer, na tentativa de mostrar 
outro lado do design do país. 



 
Em pleno regime militar, na década de 1960, surgiu essa empresa que tentou ocupar uma brecha no 
mercado, a de aviões para curtas distâncias. 
Ou seja, quando a aviação já estava na era do jato, com máquinas feitas para vencer longas 
distâncias, o grupo comandado pelo militar Ozires Silva passou a desenvolver aeronaves menores 
para ligar cidades em viagens rápidas. 
Modelo emblemático dos primórdios da Embraer, o Bandeirante é uma espécie de vedete da 
exposição. 
"Ele nasceu de uma observação de todos os modelos anteriores que não deram certo", observa o 
artista Guto Lacaz, responsável pela seleção. "Viram que bimotores, para menos passageiros, eram 
ideais para alguns trechos. Foi um sucesso que deu origem a toda uma série de aeronaves." 
Desenhado a princípio pelo francês Max Holste, que depois abandonou o projeto, o Bandeirante, que 
fez seu primeiro voo em 1968, passou por uma série de ajustes até se tornar um símbolo da Embraer. 
Um painel no museu, aliás, contextualiza esse modelo no meio de uma série de outros, desde o 
Demoiselle, concebido por Santos Dumont em 1907, e o célebre 14 Bis, de 1909, até aeronaves atuais 
criadas no Brasil, em grande parte exportadas para a Europa e os Estados Unidos. 
Outro modelo que chama a atenção, o Urupema é uma máquina levíssima, de traços delicados, capaz 
de levar um único passageiro-piloto, que viaja quase deitado. 
PRIMÓRDIOS 
Nesse ponto, mesmo quase restrita a modelos de uma única empresa, a mostra revela mais do que a 
história de uma indústria e dá a entender como o desenho de uma máquina que voa também passa 
por etapas semelhantes às da criação de outros objetos. 
Imagens de época mostram como desenhos desses aviões eram feitos nos primórdios, com times de 

http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/51009-design-na-aviacao-brasileira#foto-692164


engenheiros e designers esboçando tudo à mão em mesas de projeto. 
Na sala ao lado, um pedaço real da fuselagem de uma aeronave mostra o resultado desse processo, 
além de um túnel de vento em miniatura, que deixa ver como uma asa ganha sustentação no ar. 
Lá fora, no jardim do museu, está um modelo de séculos antes da aviação industrial –uma réplica em 
tamanho real de um dos estudos para avião criados por Leonardo Da Vinci. O renascentista pensou 
numa máquina em que as asas se movimentariam como as de um pássaro a partir das pedaladas do 
piloto. 
"É um projeto conceitual, que nunca funcionaria", diz Lacaz. "Isso é mais para mostrar que a tentativa 
de resolver o voo é algo ancestral." 
* 
DESIGN NA AVIAÇÃO BRASILEIRA 
QUANDO de ter. a dom., das 10h às 18h; até 20/8 
ONDE Museu da Casa Brasileira, av. Brig. Faria Lima, 2.705, tel. (11) 3032-3727 
QUANTO R$ 8 
 
 
Oi Guto, tudo bem? 
Que show a exposição, estive lá com meus filhos e uma familia de amigos! 
Quero aquelas maquetes...rs, interativa, objetiva e interessante, adoramos! 
Fiquei surpresa com os agradecimentos, eu que agradeço muito, as crianças ficaram orgulhosas, foi 
uma surpresa muito boa. 
O Caio adorou também, ficou impressionado e orgulhoso, a Karen ia nesse final de semana! 
 
Boa sorte sempre! 
 
Ah...se tiver interesse em fazer algo do espaço, algo relacionando ao Inpe, acredito que teremos bons 
materiais. 
 
Ótima semana para você! 
 
leticia wieliwicki  
 
a exposição no mcb está MA RA VI LHO SA! 
 
Fenando Limberger 
 
A - May! 
 
Especialmente a realidade virtual. Cheguei a ficar tonta ^_^ 
 
Bjs 
 
Cynthia Vasconcellos 
 

Miniaturas e partes de aviões mostram design da aviação no Museu da Casa Brasileira 

Máquinas Voadoras 



 
 

 
 

 

Linha do tempo da história da aviação em exposição Design na Aviação Brasileira no Museu da Casa 
Brasileira Por: Renato Parada 05/06/2017  

 

MARA GAMA 
COLUNISTA DA FOLHA  



02/07/2017 02h00  

A viagem começa com o primeiro balão de gás da história, em 1709, criado pelo inventor santista 
Bartolomeu de Gusmão (1685-1724), o Padre Voador. Alguns passos adiante e você pode ver o São 
Paulo, avião que fez o primeiro voo da América do Sul, em 1910, e foi desenhado por Dimitri Sensaud 
de Lavaud (1882-1947), espanhol naturalizado brasileiro e morador de Osasco (SP). No final do 
percurso, o Sora-e, primeiro elétrico brasileiro, de 2015.  

Em formato de linha do tempo, a história dessas máquinas de voar em mais de 60 miniaturas (em 
escala de 1/50) forma o painel que recebe o visitante da mostra "Design na Aviação Brasileira", no 
Museu da Casa Brasileira, até 20 de agosto. Crianças, velhos, amantes de projetos e engenhos, 
interessados por desenho, adoradores de brinquedos e traquitanas, correi.  

Publicidade  

"Nunca ninguém tinha visto essa cronologia em maquete", diz o arquiteto e artista Guto Lacaz, 
curador da exposição. Ela permite ver a "curiosa tradição da aeronáutica brasileira", bem de perto e 
em detalhes.  

A maior parte dos modelos é de aeronaves da Embraer, criada em 1969 em São José dos Campos para 
produzir o bimotor Bandeirante e, com isso, dar conta do transporte aéreo regional no país. Hoje, a 
empresa é uma das grandes do setor e projeta, fabrica e vende aviões e sistemas para aviação 
comercial, executiva e de defesa e segurança. O seu instituto é patrocinador da exposição.  

Há também projetos históricos, como os de Santos Dumont (1873-1932), e outros feitos por 
instituições de ensino.  

Durante os três anos de preparacão da mostra, definidos por Lacaz como "uma aventura de gente 
apaixonada, uma realização hollywoodiana", ele recebeu contribuições inesperadas. Uma delas foi a 
tese de mestrado de Guido Pessotti, de 1963, inteira escrita a mão e com desenhos do Urupema, um 
planador criado para competições de voo a vela. Também "por acidente do destino" chegaram ao 
curador desenhos de projetos a nanquim das décadas de 1950 e 1960.  

O contraste desse material histórico com telas e simuladores de sistemas virtuais de desenho ilustra a 
evolução da maneira de projetar e representar projetos, do analógico ao digital, outra atração da 
mostra.  

No jardim do museu, duas atrações em tamanho real. O turboélice Super Tucano, de treinamento e 
ataque, e o Ornitóptero, uma das "hipóteses conceituais" de Leonardo da Vinci (1452-1519). Instalada 
a 1 metro do solo, a réplica da máquina de voar permite que crianças de até uns dez anos possam 
entrar, bater as asas e se sentir em pleno voo.  

*  

Design na Aviação Brasileira  

Museu da Casa Brasileira. Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.705, Jardim Paulistano. De ter. a dom., das 10h 
às 18h. Ingr.: R$ 10 (meia entrada, R$ 5). Fim de semana e feriado: grátis  

 
Caros Amigos 
  
Tive a oportunidade de visitar o Museu da Casa Brasileira em S. Paulo, Av Faria Lima, 2705 (ao lado do 
Edifício DACOM na Av Cidade Jardim), e estar na mostra que o Guto Lacaz, com enorme carinho e 
cuidado, fez uma exposição da trajetória da produção de aviões brasileiros, desde Santos Dumont. 

http://guia.folha.uol.com.br/passeios/museus/museu-da-casa-brasileira-jardim-paulistano-2440494291.shtml


Confesso que fiquei emocionado por ver o quanto se pode fazer, mesmo com as dificuldades do Brasil 
de hoje!  Pensei comigo:  É A EXPOSIÇÃO DE QUEM PENSA GRANDE!!!  E nosso país, hoje, precisa 
fugir da crítica constante e trabalha duramente para o sucesso! 
  
Nós, que temos o privilégio de trabalhar na ÂNIMA, sob o nosso lema de TRANSFORMAR PELA 
EDUCAÇÃO, poderemos ver na exposição um exemplo vivo do que Educação e  Trabalho podem fazer 
para mudar o nosso país. Os que puderem e desejarem não percam essa oportunidade e pode ser 
qualquer dia da semana, inclusive sábados, domingos e feriados, até 20 de Agosto. 
  
Conversei com o Guto e estamos pensando como preparar algo etinerante, com prioridade para as 
Escolas, e não privar os nossos jovens de verem algo que pode mexer com o coração de qualquer 
um!!! 
  
Obrigado 
  
Ozires Silva 
 
Querido Guto 
 
A exposição no MCB está sensacional!!! Que parede impactante a da entrada, 
com uma comunicação visual absolutamente clara e bem feita! Só de ver ali já 
valeu, daí a gente entra na mostra e no jardim e se surpreende mais e mais! 
Achei a interatividade na dose certa e adorei, numa mostra que fala de 
tecnologia, a vitrine com as velhas e boas (atuais) ferramentas de desenho. 
Fiquei muito feliz de ver. Estou indo para Portugal sábado, na volta te 
procuro para combinarmos uma visita guiada. 
Beijos e parabéns, 
 
Adélia Borges 
 
 
Ethel Leon 
7 de julho às 11:21 ·  

A exposição sobre a aviação brasileira no Museu da Casa Brasileira está um primor.  

Com curadoria de Guto Lacaz, a mostra apresenta as miniaturas da produção aeronáutica brasileira 
desde as tentativas individuais e heroicas até a organização da Embraer, a partir de 1968, como 
empresa de capital misto e toda sua produção até hoje. 

São aviões destinados a vários usos – militar, agricultura, jatinhos para executivos, planadores 
diversos. Além das miniaturas expostas em linha do tempo, constam da exposição desenhos técnicos, 
fotos da fabricação das aeronaves e uma vitrine com os instrumentos simples de desenho anteriores 
à era da informática. 

Há também um pedaço completo do interior de um avião e um vídeo interessantísismo com o 
depoimento do ex-presidente da Embraer, Oziris Silva. Num certo momento, ele diz que pesquisou 
com a equipe por que tantas iniciativas da área haviam fracassado no Brasil. E descobriu que o que 
havia de comum entre elas é que todas imitavam ou reproduziam o que se fazia nos EU e na França. 

Era preciso encontrar outros caminhos e esse grupo percebeu que havia espaço mundial para a 
produção de aviões menores, que exigissem campos de pouso possíveis de existir em cidades 
medianas.  

Desse modo, não só atenderiam o mercado interno como o externo.  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014135911590&hc_ref=ARTwLyr0JSokoIM1r_TO7tPfnk7d9GyVrc4ig3lELcihkqic5yWIvquH-VX3yhT8uzw&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=263529570794905&set=a.109042466243617.1073741827.100014135911590&type=3


A exposição mostra um momento promissor, em que o Brasil parecia caminhar para uma autonomia 
tecnológica. Muito diferente de hoje, em que a Embraer é uma empresa privada e que nossa 
produção é de commodities – gado com antibióticos que come ração cheia de agrotóxicos, soja e 
minérios. 

Como ganhar espaço no design , concebido de forma alargada e não como lifestyle, com um cenário 
desse tipo? 

Parabéns a Guto Lacaz e ao Museu da Casa Brasileira pela iniciativa! Aliás, a gestão de Miriam Lerner 
e Giancarlo Latorraca vem promovendo mostras pensantes e muito boas – inesquecível a dos modos 
de expor de Lina Bo Bardi, entre outras. 

 

Guto, tudo bem? 
 
Estou pra te mandar um email desde quando te encontrei na abertura da exposição "Design da 
aviação brasileira". No fim, passou o tempo e hoje soube que ia falar com o Arte 1 e não podia deixar 
passar. 
 
A expo já está a um mês do fim, né, mas está incrível!!! Parabéns por mais esse trabalho! Todos os 
modelos, documentos dos projetos, "pedaços" dos aviões e terminando com uma aeronave inteira no 
jardim, é surpreendente!! Lembro que na abertura todo mundo estava se perguntando como foi 
parar ali! hahaha deu um nó na cabeça de todos. 
 
Obrigada pelo seu trabalho, sempre bonito, estimulante e curioso. 
 
Saí do Arte 1 há 1 mês. Decidi que estava na hora de seguir meu caminho, me arriscar e trabalhar em 
outros projetos e com outras pessoas. Mas hoje queria estar lá, na entrevista, pra ouvir a aula que 
deve ter dado... 
 
Enfim, continuamos em contato! Se precisar de algo, gravar, registrar, editar, algum 
desenvolvimento, ou a exposição sendo montada, ou pronta... Ou se a ideia do canal ainda estiver 
pairando na sua cabeça, estou à disposição!!! Agora sou freelancer e tenho mais tempo. Pode contar. 
 
Abraços, 
Natália Miguel 
 

Guto 
Olha quem amou a exposição 

Levei  meu sobrinho de Sorocaba e ele contou sobre a exposição na escola como destaque das férias 
dele 

Parabéns e muito obrigada por proporcionar essa experiência incrícvel para adultos e crianças 
Aliás fui e vezes e me emocionei 3 vezes nãp para viu, nunca. Um grande abraço Luciana Mara 

 

Olá, Guto Lacaz! Tudo bem? 
 
A Ester, a Andrea e eu fomos visitar a exposição Design na Aviação Brasileira. Adoramos! Parabéns 
pelo trabalho! É muito interessante a ideia de juntar design e tecnologia dessa maneira! Arte e ciência 
são criação, cada uma a seu modo. Enviamos as fotos que tiramos lá. 
 
Obrigada! 
 
Um abraço, 
 
-- 



Sharine Machado C Melo 

 
Olá Guto,tudo bem? 
Eu não havia concluído o envio das fotos para você ontem, devo ter apertado uma tecla qualquer e a 
mensagem foi incompleta.Segue aqui mais algumas. 
Meu pai,Newton Soler Saintive, foi aluno da primeira turma do Ita, em 1950. 
Nasceu em 1928, tem 89 anos e está lúcido e ativo. 
Fiquei emocionada ao vê-lo entrar na exposição. Imediatamente começou a observá-la nos mínimos 
detalhes, me chamando para explicar algumas imagens. Havia um senhor na exposição que o abordou 
por perceber o quanto ele entendia de tudo o que estava exposto. Ele foi uma referência na aviação, 
tem quatro livros publicados na área. 
Parabéns a você por ter trazido esta exposição ao Museu da Casa Brasileira. Miriam me disse que a 
realização dela foi possível somente pelo seu empenho.Ela está trazendo um público numeroso à 
casa. Todos nós,que te conhecemos, sabemos que na sua mão a exposição despertaria grande 
interesse . 
Um grande abraço, Elisa Saintive 

 

Oi Guto,  
encaminho e-mail de pai com a relação dos  5 livros publicados por ele.  
Bjs  
 
 
--------- Mensagem encaminhada --------- 
De: newton soler saintive <newtonsaintive@hotmail.com> 
Data: dom, 13 de ago de 2017 às 10:42 
Assunto: Nome dos meus livros 
Para: Elisa Maria Americano Saintive <elisa.saintive@gmail.com> 
 
 
1) Aerodinâmica de Alta Velocidade 

2) Performance de aviões a jato  

3)Teoria de Voo 

4) Exercícios de Teoria de voo 

5) Motores a Jato 

 

Caro Guto, 
 
Acompanhei, de longe é verdade, notícias sobre a Expo na MCB. 
Pelo que ví, está um grandessíssimo barato! Parabéns! 
 
Hoje recebi e-mail de uma amiga, e no site, pode-se ver o Catálogo. 
Adorei!  
 
Gostaria de saber como fazer para adquirir um exemplar. 
Não achei nenhuma referência no site. 
 
Abração, 

javascript:;
javascript:;
mailto:newtonsaintive@hotmail.com
mailto:elisa.saintive@gmail.com


Flávio Lins de Barros 
 

Boa tarde! 
Fui ontem na exposição... 
F-E-N-O-M-E-N-A-L ! 
Parabéns!!! 
 
ALEXANDRA C WAHL 

 

 

 


