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Resumo 

A Mão do Povo Brasileiro foi a primeira mostra temporária da nova sede do Museu de Arte de 

São Paulo (MASP). Organizada por Lina Bo Bardi e idealizada por Pietro Maria Bardi, a mostra 

apresentou em 1969 um panorama da cultura material brasileira em um dos museus mais 

importantes da América Latina. Tenho, assim, por objetivo analisar como a A Mão do Povo 

Brasileiro narrou sobre a cultura material do Brasil. Defendo que a compreensão dos argumentos 

curatoriais e expográficos sustentados na exposição possibilitam a compreensão das narrativas 

sobre uma identidade cultural do país. Ainda, entendo que as articulações entre design e 

materialidade popular - encenadas na exposição – permitem reflexões sobre os discursos que 

tratam do processo de modernização brasileira. 

Palavras-chave: MASP; A Mão do Povo Brasileiro; Cultura Popular; História do Design. 

 
 
 
Introdução 

No final dos anos 1960 o Museu de Arte de São Paulo - MASP, sob gestão de Pietro Maria Bardi2 

(1900-1999), mudou de endereço. Antes alocado em um prédio neoclássico, a instituição foi 

                                                           
1
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instalada em uma edificação modernista3, localizada no centro econômico do Brasil: a Avenida 

Paulista. A arquitetura do novo prédio, idealizada pela italiana Lina Bo Bardi (1914-1992), 

marcou, para além da mudança na estrutura física do museu, o processo de consolidação do 

discurso conceitual do MASP. 

Em 1968 ocorreu a inauguração oficial do edifício, com a abertura da exposição permanente, 

fixada na pinacoteca do museu. No pavimento superior foram apresentados, sob os cavaletes de 

cristal4, um dos acervos de arte erudita mais significativos do hemisfério sul. A solenidade de 

apresentação do espaço foi tamanha que contou com a presença da rainha da Inglaterra 

Elisabeth II5. 

No ano seguinte, mais um ambiente do museu foi aberto para visitação. Dessa vez, o espaço 

dedicado às exposições temporárias. A Mão do Povo Brasileiro, então, foi a primeira mostra 

apresentada na sala Horácio Lafer6. Na mesma ocasião dessa inauguração, foram expostos, no 

vão livre do museu, os Playgrounds de Nelson Leiner7. 

Durante alguns meses, de junho a agosto, o Museu de Arte de São Paulo teve em cartaz um 

conjunto de exposições que representavam o projeto que Pietro Maria Bardi, diretor artístico do 

museu, tinha idealizado para a nova sede da instituição. O MASP de 1969 apresentava uma 

cartela de exposições que dialogavam com a ideia de ‘contramuseu’ defendida por Bardi desde a 

década de 19508.  

                                                                                                                                                                               
2
 Italiano nascido em 1900 em La Spezia, foi marchand, crítico de arte e colecionador. Em 1947 fundou, 

junto com Assis Chateaubriand o Museu de Arte de São Paulo, onde foi diretor de 1947 a 1989. 

3
 Antes da mudança para Av. Paulista, o museu localizava-se na rua 7 de abril, no centro da cidade de São 

Paulo. 
4
 O aparato expositivo foi criado no final da década de 1950 por Lina Bo Bardi para ser peça central na 

expografia do Museu de Arte de São Paulo (AGUIAR, 2015). O sistema de cavaletes propõe que o visitante 
tenha maior autonomia ao vislumbrar uma obra. As obras, penduradas ao vidro, podem ser vistas de 
frente, de trás e podem também ser circundadas pelos visitantes (PEDROSA, 2016). Segundo Pedrosa 
(2016) a a revelação do verso, permitida pela vidro, dessacraliza a obra.  
5
 A presença de Elisabeth II é referenciada em arquivos disponíveis no acervo da biblioteca do MASP, bem 

como em publicações que tratam da abertura, como Latorraca (2015). 
6
 O nome da sala homenageava o empresário e politico brasileiro falecido em 1965. 

7
 Playgrounds incluía obras participativas dispostas ao ar livre que podiam ser interagidas pelo público que 

transitava próximo ao museu (Pedrosa, 2016). Segundo Pedrosa (2016) a exposição de Nelson Leirner 
“apontava o desejo do museu para se abrir para cidade, para a rua, através da arte, retirando-a dos 
confinamentos do museu tradicional, e oferecendo uma nova maneira de interação do público com a arte 
– mais aberta, permeável, democrática, participativa e, portanto, com um caráter político e 
emancipatório” (Pedrosa, p.10). 
8
 P. M. Bardi propôs a ideia de ´contramuseu´ em um texto publicado em 1951 na revista Habitat nº 4 

(Pedrosa e Oliva, 2016). No artigo, posteriormente traduzido para o português, ele defende a concepção 
“de novos museus, fora dos limites estreitos e de prescrições da museologia tradicional: organismos em 
atividade, não com o fim estreito de informar, mas de instruir; não uma coleção passiva de coisas, mas 
uma exposição contínua e uma interpretação de civilização” (Bardi, 2016). Bardi propõe nesse texto um 
museu inclusivo, que interessasse para todos e que não servisse apenas aos especialistas e ‘a distração de 
turistas. 
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Ao mesmo tempo em que o edifício abrigava no piso superior obras clássicas, de natureza 

erudita, figurava, na sala de exposições temporárias, artefatos do ordinário, de origem popular. 

Na parte externa do museu, as instalações de Leiner se encarregavam de aproximar o público 

comum da instituição museológica. 

A Mão do Povo Brasileiro, deste modo, marcou a presença da produção popular no centro 

financeiro do país, a Avenida Paulista. A exposição foi apresentada em diálogo, no mesmo 

cronograma expográfico, que obras consagradas da produção erudita nacional e europeia. A 

exibição de artefatos populares em relação/contraposição à produção hegemônica fazia parte do 

projeto que Pietro Maria Bardi e Lina Bo Bardi haviam idealizado para o novo MASP da Paulista. 

Cabe, agora, analisar qual o discurso do diretor e da arquiteta que dava embasamento para essa 

iniciativa dentro de um museu de arte9.  

Sendo assim, este artigo tem como objetivo analisar como a A Mão do Povo Brasileiro narrou 

sobre a cultura material do Brasil. Defendo que a compreensão dos argumentos curatoriais e 

expográficos sustentados na exposição possibilitam a compreensão das narrativas sobre uma 

identidade cultural do país. Ainda, entendo que as articulações entre design e materialidade 

popular - encenadas na exposição – permitem reflexões sobre os discursos que tratam do 

processo de modernização brasileira.  

Para acessar as materialidades e narrativas da/sobre a mostra que ocorreu em 1969, foram 

utilizadas fotografias da exposição, desenhos elaborados por Bo Bardi e documentos acessados 

nos arquivos do Museu de Arte de São Paulo e Instituto Lina Bo e P.M. Bardi. Os discursos sobre a 

mostra, como cartas enviadas e recebidas por P. M. Bardi e publicações oficiais do museu, 

também serviram como material para compreensão dos argumentos sobre a cultura material 

brasileira. 

 

A Mão do Povo Brasileiro e o Brasil da década 1960 

A contribuição do MASP para a construção do campo do design no Brasil se deu forma singular e 

inédita. No que se refere às exposições, no período em que P. M. Bardi esteve afrente da 

instituição, entre 1947 e 1989, foram encenadas mais de 100 mostras relacionadas direta ou 

indiretamente à discussão da temática (Cara, 2013).  Outro acontecimento encabeçado pelo 

museu que ganhou destaque na historiografia do design brasileiro foi a criação do Instituto de 

                                                           
9
 Esta não foi a primeira exposição sobre a temática apresentada pelo museu. O MASP da 7 de abril já havia 

colocado em cartaz a mostra Arte Popular Pernambucana em 1949. 
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Arte Contemporânea (IAC) em 1951 que, apesar da breve duração, teve relevância no processo 

de institucionalização da disciplina no país10. 

Vale ressaltar que o modo como o museu articulou as exposições dedicadas ao design permite 

pensar como a instituição propôs o discurso a respeito de uma estética moderna brasileira. Na 

contramão de outras iniciativas empreendidas no período, que fomentavam a prevalência de um 

modelo estético germânico como linguagem para o desenvolvimento da área no país, o museu 

disseminava um pensamento preocupado com uma linguagem industrial e artística originalmente 

brasileira (Cara, 2013). No MASP, o design – entendido como manifestação artística – estava em 

relação com o uso de materiais e técnicas disponíveis em seu tempo e não, necessariamente, 

com a adoção de uma linguagem modernista. O museu defendia a consolidação de uma 

produção industrial brasileira apoiada nos conhecimentos das tradições técnicas, estéticas e 

históricas do Brasil como forma de desenvolver uma produção original desde 195111 (Cara, 2013). 

A criação de um repertório sobre arte popular, artesanato e indústria – tema de diversas 

exposições de Lina Bo Bardi12 – tornou-se um caminho possível, do ponto de vista da arquiteta13, 

para o desenvolvimento original da indústria brasileira, de modo que este se atentasse as reais 

necessidades do país. Esta problemática já havia motivado Bo Bardi em sua atuação no nordeste 

brasileiro, em especial com a tentativa de criação da Escola de Desenho Industrial e Artesanato 

na Bahia14, projeto que acabou não sendo implementado.  

Alinhada a essa temática, no final da década de 1960 foi encenada A Mão do Povo Brasileiro, que 

colocava em pauta o debate entre o processo de industrialização vigente no período e as 

tecnologias tradicionais disponíveis no interior do país.  

A exposição apresentou, então, um inventário da materialidade popular do Brasil que servia 

como fundamento para o desenvolvimento de uma produção popular brasileira original que 

incluía, dentre as mais variadas manifestações, o design (Cara, 2013). A Mão do Povo Brasileiro 

foi organizada por Lina Bo Bardi, arquiteta italiana que assinou a expografia da mostra, com a 

                                                           
10

 Cauduro (1964) citado em Cara (2013). 
11

 Cara (2013) cita como exemplo a Exposição Max Bill de 1951. 
12

 Em 1949 a arquiteta organizou a mostra Arte Popular Pernambucana, apresentada no MASP. No ano de 
1959 a exposição Bahia no Ibirapuera foi organizada por Bo Bardi em parceria com Martim Gonçalves e 
Glauber Rocha. Na década de 1960 foram encenadas as mostras Nordeste, no Solar do Unhão, e houve 
também a tentativa de reapresentar a exposição na Galleria Nazionale em Roma, em 1965. 
13

 Bo Bardi defendeu que a busca pelas bases culturais do país não significa apenas conservar as formas e 
materiais presentes na cultura popular, por exemplo, mas avaliar as possibilidades criativas originais. A 
ideia principal é que os modernos sistemas de produção conservem a estrutura de possibilidades 
apontados por esse contexto ‘original’ (SUZUKI, 1994). 
14

 A escola, planejada pela arquiteta em 1962, deveria funcionar no Solar do Unhão, sede do Museu de 
Arte Popular, em Salvador (ROSSETI, 2003). O projeto alinhava-se com expectativas de Bo Bardi em relação 
ao papel estratégico do desenho industrial e do artesanato/arte popular no processo de desenvolvimento 
industrial e econômico do Brasil. 
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colaboração do cineasta Glauber Rocha (1939-1982) e do diretor de teatro Marin Gonçalves 

(1919-1973). Pietro Maria Bardi (1900- 1999), diretor artístico do museu no período, também 

atuou diretamente na organização e curadoria da exposição.  

A mostra, segundo Pedrosa (2016), teve como objetivo apresentar um panorama da cultura 

material brasileira. Foram expostos cerca de mil artefatos, entre carrancas, ex-votos, roupas, 

tecidos, pinturas, esculturas, objetos utilitários, etc. Os artefatos expostos foram doados por 

colecionadores particulares e instituições públicas e privadas. Além disso, o Museu de Arte de 

São Paulo lançou uma chamada pública para empréstimo de artefatos da ‘produção utilitária ou 

de arte popular brasileira’.  

Os artefatos selecionados para integrarem a mostra, em sua maioria, eram de autoria  e datação 

desconhecida e haviam sido cedidos por galerias, museus e colecionadores de São Paulo e de 

outras partes do país. Pietro Maria Bardi também emprestou, de seu acervo privado, parte das 

obras que compuseram a exposição. 

A montagem proposta para a espaço expositivo relacionava-se com a linguagem expográfica que 

Lina Bo Bardi vinha aplicando em outras mostras de sua autoria15. A arquiteta optou por utilizar 

mobiliário em madeira crua, iluminação difusa, objetos pendurados ao teto e nas paredes do 

ambiente. À sala expositiva, que dispunha de um amplo salão, não foi acrescentada qualquer 

divisória. Ao adentrar no ambiente a audiência podia avistar todos as peças expostas, sem 

qualquer barreira espacial. Ainda, os numerosos objetos foram acomodados em estantes que 

circundavam a sala.  

O trajeto pela mostra não era imposto pela expografia. O visitante realizava a deambulação pelo 

espaço contornando os 25 tablados de madeira que amparavam os artefatos. As obras não 

estavam organizadas cronologicamente. A classificação apresentada era temáticas, os temas 

definidos, segundo minuta publicada pelo museu em 1969, eram: mobiliário, instrumentos de 

trabalho, transporte de uso comum, ferragens, tecidos e rendas, adornos litúrgicos e profanos, 

brinquedos, vestuários, cerâmica, vidro, tipográfica (artes gráficas), diversões, amostras, armas. 

Além disso, a classificação previa uma seção dedicada às pinturas e esculturas, como carrancas, 

ex-votos e quadros. 

Os tablados, assim como as estantes, organizavam e reuniam os objetos a partir dos temas 

previamente estabelecidos. Em uma estante, por exemplo, estavam peças fundidas de ferro 

utilizadas nos rituais e cerimônias de religiões afro-brasileiras. Afrente, sob tablado, foram 

enfileiradas esculturas católicas de ex-votos. Artefatos de moinhos, peças de origem indígena, 

                                                           
15

 O mobiliário de madeira sem tratamento e os caixotes que acomodam artefatos – ao modo como 
emprega em feiras populares - densamente reunidos, já haviam sido explorados pela arquiteta em Bahia 
no Ibirapuera e Nordeste, encenada no Solar do Unhão. 
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móveis e esculturas de barro estavam dispostos ao longo de todo o percurso, agenciando uma 

narrativa sobre a materialidade da cultura brasileira. 

 

Figura 1. Mostra A Mão do Povo Brasileiro de 1969. 

Fonte: Revista Select (2015). 

 

Lina Bo Bardi, ao justificar a apresentação da mostra, rechaça que a montagem, que privilegiava a 

apresentação de objetos de origem popular, pretendia apresentar um olhar romântico sobre as 

misérias que afligem as camadas populares. Em carta datilografada disponível no acervo do 

Instituto Lina Bo. e P.M. Bardi a arquiteta elabora o seguinte argumento: 

Não é uma exposição de Arte como consolação, não queríamos que fosse interpretada 

neste sentido, não é tampouco um convite à sobrevalutação [SIC] de uma produção que 

exprime difíceis condições de vida. Estamos convencidos de que tudo aquilo que pode 

compatibilizar a miséria deve ser destruído.  

A exposição é apenas uma apresentação de criatividade e de possibilidades (Bo Bardi, 

1969).
16 

Neste texto, Bo Bardi reforça sua opinião sobre a necessidade de que os sistemas de produção 

modernos deveriam atentar-se à uma produção ‘autóctone’ brasileira. É claro que a perspectiva 

defendida pela italiana se distancia da visão folclorista acerca das produções populares, 

formuladas no período. A crítica ferrenha de Lina ao ‘folklore’ e ao romantismo populista já vinha 

sendo difundida desde a década anterior. O caminho para o desenvolvimento nacional, para a 

arquiteta, deveria basear-se na construção de uma arquitetura e desenho industrial mais 

preocupada com os ‘cacos, fiapos e pequenas lascas e pequenos restos que torna possível 

reconstruir, nos milênios, a história das Civilizações” (SUZUKI, p.24). 

                                                           
16

 O trecho, datilografado após a exposição e com anotações da autora está disponível no acervo do 
Instituto Lina Bo e P.M. Bardi. É possível encontrar sua reprodução, também, no catálogo da mostra A Mão 
do Povo Brasileiro, publicado em 2016. 
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Ao olhar para a expografia da mostra, que classifica tematicamente e apresenta denso volume de 

objetos, é possível pensar que a intenção da montagem da A Mão do Povo Brasileiro era 

apresentar um panorama dos diversos objetos e sistematizar as tecnologias que figuravam no 

interior do país. Contudo, a exposição, quando interpretada a partir do ponto de vista de Lina – 

acessado a partir de documentos -, parecia preocupar-se mais em evidenciar as lascas e fissuras 

dos saberes populares, desprezados pelo desenvolvimento da disciplina do design no Brasil, do 

que com a preservação/sistematização dos artefatos em si. Os ‘pequenos restos’ expostos na 

mostra apresentavam, no centro do país, uma estrutura de possibilidades técnicas e artísticas 

para um Brasil que enfrentava crises de desenvolvimento, com uma indústria em pleno processo 

de expansão17. 

Do mesmo modo, havia por parte de Lina Bo e P. M. Bardi, como descreve Cara (2013), a 

preocupação em criar um inventário da cultura popular brasileira como fundamento para o 

desenvolvimento de uma produção nacional original, inclusive no campo do design. A Mão do 

Povo Brasileiro, neste contexto, era a primeira ação do museu que apresentava documentação 

para construção de um embasamento histórico que possibilitava a formalização da história do 

povo brasileiro (Cara, 2013). Ainda, vale ressaltar, que a exposição alinhava-se com as 

perspectivas de Bardi em criar um museu da tecnologia brasileira. A mostra de 1969, para ele, 

deveria contribuir para a elaboração da história da industrialização no Brasil. 

Em carta enviada por P.M. Bardi à Paulo Machado Campos, então diretor do Instituto Mauá de 

Tecnologia, fica evidente a interpretação de Bardi acerca dos objetos. Bardi descreve, nesse 

documento, a exposição como “quase a pré-história da industrialização". A seleção de objetos 

expostos privilegiava, para o diretor, uma temporalidade e recursos tecnológicos que antecediam 

o então vigente processo de industrialização. 

A chamada pública lançada pelo museu a fim de se obter objetos para exposição também 

explicitou o desejo em coletar artefatos do passado: “A fim de assegurar uma exposição das mais 

completas o Museu solicita a todos os que possuam objetos de produção utilitária ou arte 

popular brasileira, especialmente antigas, o seu empréstimo”18. 

                                                           
17

 A política industrial adotada pelo governo brasileiro, que deu início ao processo de industrialização no 
país, revelava não estar engajada com o desenvolvimento social da população (Cara, 2008). “Enquanto o 
país vivia um dos seus períodos políticos mais tenebrosos, o governo alcançava êxitos na área econômica. 
[…]. Houve uma forte recuperação industrial em 1968, liderada pelas indústrias automobilísticas, de 
produtos químicos e de material elétrico. A construção civil expandiu-se bastante, graças principalmente 
aos recursos fornecidos pelo Banco Nacional de Habilitação (BNH). Em 1968 e 1969 o país cresceu em 
ritmo impressionante, registrando variações, respectivamente, de 11,2% e 10% do PIB. […] Começava 
assim o período do chamado “milagre econômico”” (Fausto, 2006 como citado em Cara, 2008). 
18

 Minuta A Mão do Povo Brasileiro, documento datilografado de autor desconhecido. O original encontra-
se disponível no arquivo da biblioteca do MASP. 
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Pode-se refletir, então, se P.M. Bardi, ao contrário do que propõe Lina Bo Bardi, acreditava que o 

desenvolvimento industrial corrompia as práticas das camadas populares. A visão pessimista 

acerca da tecnologia pode ser vista também em outros textos de autoria do diretor. Bardi chega 

a afirmar que na exposição era possível vislumbrar a capacidade artesanal e nível de gosto 

daqueles que “nestes últimos decênios em que o Brasil, no Nordeste, resiste ao fatal alvorecer da 

tecnologia”. 

No que se refere a visão de Lina Bo Bardi acerca da tecnologia, é possível intuir que a crítica da 

arquiteta voltava-se não ao desenvolvimento industrial e tecnológico, e sim a alienação e 

descolamento desse desenvolvimento em relação aos processos culturais e artísticos vigentes na 

realidade brasileira. A intenção, deste modo, não era a preservação isoladas dos saberes ‘pré-

artesanais’, mas que estes servissem de subsídio histórico e prático para embasar um projeto de 

desenvolvimento nacional. 

Outro ponto que chama atenção na narrativa de Bardi foi o slogan selecionado para mostra. Em 

cartas e textos publicados o diretor afirma que a frase “quem não pode caçar com cão, caça com 

gato” acompanharia o título da exposição. A sentença foi questionada por Helio Dias Moura 

(1920-2007), conselheiro do MASP com quem P.M. Bardi trocava correspondências, por parecer 

depreciativa. Após essa recomendação, a ideia foi abandonada com a justificativa que tinha sido 

elaborada por uma jornalista. 

Como pondera Julieta Gonzáles (2016), o caso do slogan supracitado revela algumas das tensões 

da esfera cultural brasileira, num período em que o processo de modernização alavancado nas 

décadas anteriores estava perdendo força e suas limitações tornavam-se mais evidentes. As 

perspectivas do projeto desenvolvimentista apresentavam suas falência pela duradoura exclusão 

de grande parte da sociedade do crescimento econômico, do avanço tecnológico e do acesso à 

educação e cultura. Da mesma maneira, o processo de modernização vigente passou a ser visto 

por muitos19 como uma forma de neocolonialismo, uma vez que parecia consolidar as mesmas 

estruturas sociais assimétricas do passado (Gonzáles, 2016).  

Ainda, para Gonzáles (2016), a objeção de Moura à utilização do slogan representa o desconforto 

de uma elite em utilizar uma alusão à pobreza material que atingia as camadas populares. Mais, a 

própria encenação da mostra poderia gerar um desconforto àqueles que, enquanto minoria 

elitista, excluíam das instituições culturais ocidentalizadas a produção cultural das classes 

populares. 

 

                                                           
19

 Segundo Gonzáles (2016) as referências à modernização como forma de neocolonialismo aparecem em 
filmes e obras de artistas, sociólogos e teóricos desde a década de 1960. Como exemplo, a autora cita o 
filme La Hora de Los Hornos, de Glauber Rocha.  
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Considerações finais  

A apresentação da A Mão do Povo Brasileiro no contexto de inauguração do Museu de Arte de 

São Paulo possibilita reflexões, para além da materialidade popular, sobre as ideologias e 

conflitos sociais e econômicos vigentes na década de 1960. A mostra tensionou, ao apresentar 

uma seleção de artefatos populares em um museu de arte, as narrativas hegemônicas da história 

da arte e da tecnologia no Brasil. A iniciativa da exposição, conforme afirma Gonzáles (2016), 

colocava o MASP em consonância com uma onda de experimentação cultural em curso no 

período, que buscava incorporar outras formas de saberes20 que não aquelas que reeditavam o 

processo colonial.  

Na exposição, o processo de olhar para dentro – e, também para as margens -, e então encenar 

uma narrativa sobre as materialidades e saberes brasileiros, significava construir embasamento 

histórico e crítico – não saudosista e romântico – sobre as possibilidades de desconstruir um 

pensamento colonial e avançar, socialmente e economicamente, em direção a ‘possibilidades 

criativas originais’. 
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