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Resumo 

O objetivo desse estudo é realizar uma investigação acerca da divulgação do design 
escandinavo moderno no Brasil, de 1955 a 1976, por meio de exposições sobre o 
tema em museus no país. Para seu desenvolvimento, foram adotadas as abordagens 
quantitativa e qualitativa, no contexto do método dialético, e fez-se uso da 
pesquisa bibliográfica e documental para a coleta de dados. A partir daí foi feito 
um mapeamento das exposições mencionadas e estabelecido um panorama da 
proporção desses eventos, assim como foram identificadas características do design 
escandinavo moderno e do contexto histórico internacional e nacional no qual se 
desenvolveu e foi difundido. Por fim, é relatada a Exposição de Desenho Industrial 
da Escandinávia, de 1970 e 1971, e contexto que ocasionou sua realização no país.  
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Introdução 

A região da Escandinávia engloba os seguintes países: Dinamarca, Suécia, Noruega. 

Contudo, ao tratar sobre o design escandinavo moderno — tema desta pesquisa — 

faz-se referência também à produção de desenho industrial desenvolvida na 

Finlândia (FALLAN, 2012). Essa vertente de design, desenvolvida no século XX, é 

caracterizada por sua associação ao Funcionalismo e ao Estilo Internacional, 

segundo os quais há a simplificação da forma e a eliminação de elementos 

vernaculares (GLACEY, 2001). Além disso, esses países mantiveram em sua 

produção de design industrial uma cultura de fabricação de produtos de qualidade 

decorrente de sua tradição manufatureira artesanal (SCHNEIDER, 2010). Tais 

características do design escandinavo moderno contribuíram para que esse fosse 
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difundido de forma a tornar-se mundialmente reconhecido a partir de 1950, sendo 

disseminado em países da América do Sul, como o Brasil. Neste último, teve como 

principal forma de divulgação exposições em museus e eventos culturais. 

Destas exposições, aquelas realizadas entre 1955 e 1976 são abordadas 

neste artigo, o qual trata do design escandinavo moderno e de como tal vertente, 

especialmente por meio desses eventos, foi divulgado no Brasil no período 

mencionado. Para isso, fez-se necessário o mapeamento dessas exposições e a 

descrição de um panorama de quantidade, da proporção e da localização desses, 

além da explanação em maior profundidade de um exemplar que seja 

representativo do todo. Isto é, foram identificados em bibliografia seis eventos que 

correspondem a descrição dada e, desses, foi eleita a Exposição de Desenho 

Industrial da Escandinávia como representativa das demais, de modo que houve um 

aprofundamento da bibliografia dedicada à sua descrição e ao seu entendimento, 

bem como da explanação do contexto no qual esse foi concebido e realizado. 

Visando ainda auxiliar a compreensão desses eventos, objetivou-se 

identificar características dessa vertente de design e o contexto na qual essa se 

desenvolveu e foi difundida, assim como traçar um breve panorama histórico do 

desenho industrial no Brasil no período em questão.  

 

Metodologia 

Para a realização deste estudo e, consequentemente para o atendimento do 

objetivo proposto, foi adotada uma metodologia de que emprega tanto a 

abordagem quantitativa quanto qualitativa, englobadas pelo método dialético de 

pesquisa, uma vez que esse, segundo Lakatos & Marconi 2010), assume como lei 

fundamental a influência de elementos quantitativos em fatores qualitativos. Isto 

é, o estudo visou não apenas quantificar os eventos mencionados, como também 

objetivou a explanação desses de forma que fosse possível melhor compreender a 

divulgação do design escandinavo no Brasil.  

Empregou-se ainda o método de procedimento histórico e a técnica de 

coleta de dados adotada foi a pesquisa bibliográfica e documental, tendo sido 

consultados livros, notas publicadas pela imprensa na época e materiais de 

divulgação produzidos pelas próprias exposições, consultados na Biblioteca e 

Centro de Documentação do Museu de Arte de São Paulo (MASP). Esse 
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levantamento contribuiu tanto para o entendimento preliminar do conteúdo já 

existente sobre o tema, como também permitiu a identificação dos eventos, a 

descrição desses e a explanação em maior profundidade de um deles, considerando 

a amostragem do estudo. Tal amostragem foi determinada de forma não 

probabilística por tipicidade ou intencional, ou seja, com base em informações 

disponíveis no estudo. 

 

O Funcionalismo e o Estilo Internacional 

No início do século XX, pôde ser observada a emergência de movimentos artísticos 

que fundamentalmente renunciaram a criação pictórica de uma realidade ilusória e 

o uso de elementos decorativos, as denominadas vanguardas europeias 

(SCHNEIDER, 2010). Essas, segundo Cardoso (2008), com exceção parcial do 

surrealismo, apresentavam como valores estéticos a ordem matemática, a 

abstração formal e o racionalismo. Uma vez que tais valores correspondiam à 

ideologia vigente na sociedade, a qual visava impor padrões industriais científicos, 

houve a manutenção desses movimentos (CARDOSO, 2008). Tal fato, por sua vez, 

contribuiu significativamente ao desenho industrial por introduzir nesse universo 

um questionamento da relação entre indústria e a produção de design a ela 

direcionada (SCHNEIDER, 2010). Isso tudo, ainda, corroborou no advento de 

tendências de design com ideários racionalistas de concepção de projeto associados 

à produção industrial e que possuiam, segundo Cardoso (2008), o Funcionalismo 

como princípio máximo.  

Essa vertente de pensamento, o Funcionalismo, apresentou como 

premissa básica a função do objeto como determinante de sua forma ideal, e, para 

o atendimento dessa, propunha a adesão à racionalidade, à eliminação de 

elementos supérfluos e à adoção de formas abstrato–geométricas universais em 

detrimento ao uso de formas vernáculas associadas ao regionalismo (CARDOSO, 

2008).  

A ideologia funcionalista ainda deu origem a outras tendências tanto de 

design quanto de arquitetura, das quais podemos citar o Estilo Internacional 

(CARDOSO, 2008). Sobre o último, considera-se importante mencionar que esse é, 

de acordo com Cardoso (2008), primeira e genericamente associado à escola alemã 
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Bauhaus. Contudo, houveram vertentes contemporâneas à bauhausiana, como o 

design escandinavo moderno.   

A adesão e a propagação do Estilo Internacional e, consequentemente, 

do Funcionalismo foi, em certa medida, consecutivo do contexto político e 

econômico do período. A ocorrência das duas Grandes Guerras Mundiais (1914–

1919/1939–1945) e a eclosão da Guerra Fria (1945–1991) contribuiu para que 

organizações internacionais aderissem à essas tendências de design. Segundo 

Cardoso (2008), essas o faziam com o intuito de dissociar-se das tensões 

nacionalistas decorrentes de tais conflitos ao assumir valores como neutralidade e 

austeridade, os quais reconheciam no Funcionalismo.  

Associado a isso, houve ainda a ampliação, a partir da década de 1940, 

da internacionalização econômica e a expansão das multinacionais europeias 

(SCHNEIDER, 2010). Ou seja, mais empresas, nesse perísodo, adotaram os valores 

estéticos e os ideais propostos pelo Funcionalismo e pelo Estilo Internacional, 

enquanto outras os reafirmaram, em ambos os casos, contribuindo para propagação 

das diversas vertentes a esses associados, como, por exemplo, o design 

escandinavo moderno.  

 

O design escandinavo moderno e sua difusão  

Geograficamente, a Escandinávia é composta pela Dinamarca, Suécia e Noruega. 

Contudo, quando faz-se referência ao design funcionalista escandinavo, alude-se, 

também, à Finlândia. Tal situação decorre de 1950, quando, na literatura norte–

americana, cunhou-se como design escandinavo elementos de design advindos dos 

quatro países citados (FALLAN, 2012). Ademais, é importante mencionar que, de 

acordo com Fallan (2012), no período analisado, também houveram nesses países 

manifestações de design divergentes à tendência funcionalista. Contudo, dado o  

contexto político, econômico e social do período, essa coloca-se como tema de 

estudo e análise deste artigo. 

À associação entre o design advindo da Escandinávia e o Estilo 

Internacional é atribuido o termo design escandinavo moderno, o qual pode ser 

caracterizado, segundo Alf Boe (1970), como a somatória da satisfação baseada na 

simplicidade com o planejamento cuidadoso da relação entre objeto e usuário. Essa 
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vertente da produção foi formalmente introduzida ao mundo sob tal denominação 

em 1930, em uma exibição realizada em Estolcomo, na Suécia (GLACEY, 2001), 

cujos mobiliários apresentados são caracterizados de acordo com Landim (2010) 

por sua objetividade e simplicidade.  

Tal combinação entre Estilo Internacional e design escandinavo pode ser 

considerado o primeiro dos fatores que corroboraram na difusão da tendência 

funcionalista do último entre 1930 e 1970. Isto pois o Funcionalismo e suas 

vertentes foram amplamente adotadas pelas empresas e organizações 

contemporâneas a seu surgimento e apogeu crítico (CARDOSO, 2008), contribuindo, 

portanto, para que tendências associadas, como o design escandinavo moderno, 

fossem adotadas e mundialmente apresentadas. 

Outro fator de difusão refere-se à implementação do Plano Marshall de 

1950, um projeto de investimento financeiro norte–americano responsável por 

auxiliar na restauração do capitalismo europeu e que corroborou no aumento da 

produtividade e do lucro das empresas, bem como na elevanção do salários dos 

funcionários (SCHNEIDER, 2010). Essa proposta econômica não apenas contribuiu na 

difusão de vertentes funcionalistas por impactar no desenvolvimento da indústria, 

como também influenciou a demanda. Tal projeto alterou o modo como os 

produtos eram consumidos de maneira que a sociedade passou a se organizar tendo 

a família como principal unidade de consumo (SCHNEIDER, 2010). Dessa forma, a 

demanda direcionou-se para elementos que auxiliassem na composição de um lar 

aconchegante e moderno, contribuindo para o consumo e, assim, para a 

visibilidade de vertentes de design voltadas à produção de bens de uso rotineiro, 

como o design escandinavo moderno, o qual, segundo Boe (1970), sempre 

direcionou seus esforços à habitação.  

O terceiro fator relacionado a difusão desta tendência de design 

estudada trata de sua característica de associação do funcionalismo com a tradição 

de produção artesanal escandinava (SCHNEIDER, 2010). Ou seja, houve a adaptação 

de materias, formas e texturas do artesanato à produção industrial (BOE, 1970), de 

modo que simplicidade e tradição manufatureira de qualidade fossem preservadas 

no design escandinavo moderno. Isso contribuiu para sua visibilidade, uma vez que 

o diferenciava de outras vertentes contemporâneas, tendo em vista que, segundo 
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informou a própria revista Habitat (n.50, 1958), o processo de industrialização 

fazia com que o artesanato e a manufatura fossem pensados com menos interesse.  

Segundo Landim (2010), outro fator que contribuiu para a disseminção 

do design escandinavo moderno corresponde às “suas características intrínsecas: 

sua autenticidade, originalidade, essenialidade exótica e qualidade” (LANDIM, 

2010, p.70). Isto é, considera-se como fator as particulariadades formais e técnicas 

do design escandinavo moderno, dentre as quais podemos mencionar uma paleta 

cromática composta por preto, branco, vermelho e castanho, o emprego de formas 

orgânicas — um diferencial em relação às demais vertentes do Estilo Internacional 

— e a adoção de materiais com madeira, metal, plástico, vidro e tecido (SIMÃO, 

2010). 

Também é possível citar uma prática do período que contribuiu para a 

difusão internacional da tendência escandinava de design e suas características: a 

visita de membros e representantes de organizações estrangeiras a lojas e fabricas 

internacionais com o intuito de obter referências quanto à produção arquitetônica, 

de design e relativa à composição do ambiente doméstico. A exemplo disso temos a 

empresa brasileira de móveis Mobilínea. Segundo Hugerth (2015), Georgia Hauner, 

responsável pela ambientação e pelas fotografias de divulgação da empresa, 

enfatizou o impacto da produção finlandesa — com a qual teve contato em viagem 

realizada em 1967 — em suas reflexões sobre o que poderia ser produzido no Brasil.  

Outro elemento a ser considerado para a compreensão da difusão da 

tendência no período refere-se a existência de organizações cujo objetivo era a 

promoção do design escandinavo, como, por exemplo, a Sociedade Sueca para o 

Desenho Industrial. Segundo Boe (1970), essas instituições eram responsáveis por 

escolas de design, pela promoção de publicações e pela realização de exposições. 

As últimas, não somente quando associadas às instituições mencionadas, 

representam mais um fator que contribuiu para a difusão internacional do design 

escandinavo moderno, apresentando-o em países da América Latina, como o Brasil. 

Acrescenta-se ainda que tais eventos, muitas vezes, ocorreram em associação aos 

nomes e às obras de seus expoentes. Isto é, a partir da contribuição de designers 

associados ao funcionalismo escandinavo para a realização e a divulgação de 

exposições, é possível depreender que houve a colaboração desses profisionais para 

a disseminação do design moderno da Escandinávia. Dentre eles, podemos citar 
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Tapio Wirkkala, renomado designer finlandês, famoso por sua versatilidade de 

escolha de materiais, de campos de atuação e de soluções para projetos de 

produto (http://www.wirkkala.fi/e_wirkkala/Biography/Biography.html, em 

inglês). Os últimos apontam a adoção do funcionalismo por Wirkkala ao mesmo 

tempo em que indiciam raízes do artesanato e da manufatura (Habitat, n.50, 

1958). Suas obras foram internacionalmente apresentadas por meio tanto da 

comercialização associada à empresas como Iittala Glassworks quanto através de 

exibições, em ambos os casos alcançando o público brasileiro.   

 

Design no Brasil 

Para o entendimento da divulgação do design escandinavo moderno no Brasil nas 

dédacas de 1950 e 1970, primeiramente faz-se necessária a compreensão do 

contexto do design no país. Isso contribuirá ao entendimento dos fatores que 

motivaram e corroboraram na realização das exposições estudadas, fornecendo, 

ainda, dados que auxiliam no entendimento dessas.  

A partir da década de 1920, observou-se no Brasil um processo de 

expansão da indústria (CARDOSO, 2008). Tal fato mostra-se importante para o 

desenho industrial brasileiro, uma vez que, dada a relação entre esses campos, 

pode-se dizer que o crescimento da última teve como consequência favorecer o 

processo da introdução do desenho industrial no país. Esse processo, por sua vez, 

durante seu desenvolvimento, cooperou na promoção de vertentes internacionais 

da área, dentre as quais podemos citar o design escandinavo.   

O início da experiência democrática brasileira, em 1945, (CARA, 2008); o 

governo Juscelino Kubitschek, em 1956 (LANDIM, 2010), e até mesmo a 

instabilidade política, entre 1962 e 1963, resultante da renuncia à presidência por 

Jânio Quadros (CARDOSO, 2008). Esses correspondem a uma sequência de eventos 

que ou favoreceram ou não impediram a manutenção do processo de 

industrialização iniciado em 1920 no país, bem como as consequências por ele 

apresentadas. Essa manutenção ainda propiciou o estabelecimento do campo de 

desenho industrial no Brasil e promoveu reflexões acerca do conceito de design, as 

quais contribuíram na divulgação de vertentes internacionais.  

Até o início de 1960, embora já houvessem atividades projetuais 

relacionadas à produção industrial, o termo e o conceito de design ainda não 
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estavam estabelecidos no país (CARDOSO, 2005). Pode-se considerar que o cenário 

cultural brasileiro começou a mudar de modo a possibilitar tal estabelecimento a 

partir de 1950, quando iniciativas acerca do desenho industrial foram 

empreendidas. Muitas dessas estavam associadas ao contexto de expansão do 

parque industrial nacional mencionado e às reflexões por essa instauradas.  

Dentre essas iniciativas, pode-se mencionar a fundação de instituições 

de ensino cuja ênfase era o desenho industrial. A exemplo disso, temos o Instituto 

de Desenho Industrial do MASP (IAC), ativo de 1951 a 1953 (CARDOSO, 2008) e a 

Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI), fundada no Rio de Janeiro, em 1963 

(CARA, 2013b).  

Outra iniciativa observada no período corresponde à existência de 

instituições cujo objetivo era a realização de atividades expositivas para a 

formação de um discurso sobre o conceito de design (CARA, 2013a) e para a 

construção de um pensamento sobre a proximidade entre as artes e a produção 

industrial (CARA, 2008). Dessas, podemos citar o Museu de Arte de São Paulo 

(MASP) e o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM–RJ). Tal iniciativa é de 

suma importância ao design escandinavo, uma vez que, dentre essas atividades 

expositivas por elas promovidas, houveram aquelas cujo tema abordava a produção 

de um ou de diversos dos países da Escandinávia, contribuindo para sua divulgação 

no Brasil, entre 1955 e 1976.   

 

As Exposições de Design Escandinavo Moderno no Brasil 

Dadas as iniciativas para a construção do conceito de design e para a consolidação 

do campo do desenho industrial no Brasil, aquelas que mais impactaram sobre a 

disseminação do design escandinavo moderno no país foram as atividades 

expositivas propostas por diversas instituições. Foram identificadas as ocorrências 

de seis atividades desse caráter no período de 1955 e 1976.  

A primeira dessas corresponde a Exposição de Arte Decorativa Finlandesa 

que ocorreu no final de 1958 e início de 1959 no Museu de Arte Moderna do Rio de 

Janeiro e, em seguida, transferida para o Museu de Arte Moderna de São Paulo 

(MÓDULO, n.13, 1959, p.22-29).  

No ano de 1965, de acordo com Cara (2013a) foi realizada a Exposição de 

Desenho Industrial Sueco, no Rio de Janeiro, durante a Semana Sueca, em 
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homenagem ao 4º Centenário da cidade. Ainda segundo Cara (2013a), a exposição 

então transferiu-se à cidade de São Paulo, onde, devido à solicitação de Erik 

Svedelius, Cônsul Geral Sueco no Brasil, foi exposta no Museu de Arte de São Paulo. 

Cinco anos mais tarde, por iniciativa e organização do Instituto de 

Desenho Industrial (IDI), no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, foi realizada 

a exposição Talher Contemporâneo (LEON, 2012). Segundo Souza e Steinberg 

(1978), o evento ocorreu entre março e abril de 1970 nesse local e foi 

posteriormente transferido para o Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, 

para o Palácio das Artes de Belo Horizonte e para o Instituto de Arquitetos do Brasil 

de Porto Alegre. Essa exibição foi composta por garfos, facas e colheres advindos 

de oito países diferentes como Alemanha, Áustria, Grã-Bretanha, a antiga 

Tchecoslováquia, e os países escandinavos Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia, 

além de apresentar produtos do gênero de criação brasileira (MAURÍCIO, 1970). 

Ainda de acordo com Maurício (1970), desses países, a maior participação em 

quantidade é atribuída à Dinamarca, com 21 objetos distintos expostos.  

Houve também a presença de produtos escandinavos na II Bienal de 

Desenho Industrial, que ocorreu no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 

1970. Esse evento apresentou uma representação nacional e uma internacional, 

para a qual foram convidados a expor os países escandinavos, além de ter contido 

um setor didático, sob a responsabilidade da Escola Superior de Desenho Industrial, 

e de ter promovido um concurso para desenhistas industriais brasileiros (CORRÊA, 

2010). Em relação a representação internacional, de acordo com Corrêa (2010), 

foram exibidos equipamentos domésticos, produtos de uso pessoal, ferramentas, 

máquinas, equipamentos para escolas, hospitais e transporte produzidos na 

Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia. Corrêa (2010) ainda afirma que a 

exposição dos produtos escandinavos na II Bienal de Desenho Industrial introduziu o 

interesse pela comercialização desses produtos no Brasil. Outro dado importante 

sobre essa exposição é o fato da parte da exposição correspondente ao setor 

internacional ter sido, posteriormente, exposta em Brasília e em São Paulo 

(CORRÊA, 2010). Nesta, a exibição, sob a denominação Exposição de Desenho 

Industrial da Escandinávia, foi acompanhada da exibição do setor didático da II 

Bienal de Desenho Industrial a pedido de Carmem Portinho, então diretora da 

Escola Superior de Desenho Industrial (CARA, 2013a).  
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Em 1973, objetos escandinavos foram exibidos na XII Bienal de São 

Paulo. Tal evento dispôs de representações de diversos países, dentre eles Noruega 

e Finlândia (FUNDAÇÃO BIENAL DE SÃO PAULO, 1973). Contudo, apenas a última 

dessas representações mostrou-se significativa para a divulgação do design 

escandinavo moderno, visto que, segundo a Fundação Bienal de São Paulo (1973), a 

representação norueguesa exibiu obras de artes plásticas, enquanto a 

representação finlandesa, além de conter obras desse caráter, apresentou projetos 

de produtos desenvolvidos em cristal por Tapio Wirkkala.  

Por fim, a última das seis exibições sobre design escandinavo moderno 

realizadas no período determinado refere-se à exposição o Desenho Industrial 

Finlandês, de 1976. Primeiramente apresentada no Museu de Arte Moderna do Rio 

de Janeiro, dada à celebração do Centenário da Sociedade Finlandesa de Artes e 

Desenho Industrial, a exposição foi organizada por Bardi no Museu de Arte de São 

Paulo com o intuito de, por meio de obras de trinta designers finlandeses, dentre 

eles, Tapio Wirkkala, apresentar uma produção internacional com raízes na 

tradição manufatureira de seu país de origem (CARA, 2013a) e, assim, proporcionar 

o debate anteriormente mencionado.  

Visto isso, é possível resumir as exposições sobre desenho industrial 

escandinavo moderno realizadas no Brasil entre 1955 e 1976 da seguinte forma:  
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Figura 1 – Linha do tempo: exposições de design escandinavo moderno ocorridas no Brasil de 1955–

1976 
Fonte: elaborada pela autora 

 

A Exposição de Desenho Industrial da Escandinávia 

Após a identificação das exibições realizadas no Brasil entre 1955 e 1976 que 

contribuiram para a divulgação do design escandinavo moderno, considerou-se que 

a Exposição de Desenho Industrial da Escandinávia é representativa do todo, sendo 

o último correspondente aos eventos mapeados. Isso uma vez que essa foi realizada 

em três diferentes estados brasileiros — número superior ao da maioria dos eventos 

identificados e que, portanto, corrobora em maior capacidade de influência na 
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divulgação estudada — e apresentou produtos advindos de todos os países 

escandinavos, sendo considerada, dessa forma, representante da produção daquela 

região e não apenas de um dos países que a compõe. Isto posto, faz-se válido uma 

explanação mais aprofundada desse evento como forma de possibilitar a melhor 

compreensão do tema desse artigo através da exploração bibliográfica em maior 

profundidade de uma amostragem selecionada.  

O evento em questão, a Exposição de Desenho Industrial da 

Escandinávia, originou-se, no Brasil, na II Bienal de Desenho Industrial, de 1970. A 

última contou com representações nacionais e internacionais, além de apresentar 

um setor didátido dedicado à Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI) e 

promover um concurso para desenhistas industriais com o patrocínio da 

Confederação Nacional da Indústria (CORRÊA, 2010).  

Isto é, fora dedicado à produção escandinava um setor no segundo de 

uma série de eventos iniciados no país em 1968, ano em que foi instituida a Bienal 

de Desenho Industrial. No período de sua criação, também fora estabelecido que 

haveria, em todas as edições da Bienal, uma representação nacional e uma 

internacional, e, ainda, foram determinados os representantes e responsáveis pela 

organização do evento (LEON, 2012). Foram eles: o MAM–RJ, o Ministério de 

Relações Exteriores, a ESDI, a ABDI, a Fundação Bienal de São Paulo, a 

Confederação Nacional da Indústria e Karl-Heinz Bergmiller, no cargo de chefe das 

exposições (LEON, 2012).   

Ainda segundo Leon (2012), após a realização da primeira edição da 

Bienal, foi fundado no MAM–RJ o Instituto de Desenho Industrial (IDI), o qual, sob a 

coordenação do Karl-Heinz Bergmiller, tinha como responsabilidades a organização 

do evento nos próximos anos e a promoção de exercícios de intercâmbio com 

outras instituições. A primeira dessas responsabilidades corroborou na organização 

do evento que apresentou a Exposição de Desenho Industrial da Escandinávia no 

Brasil pela primeira vez, a Bienal de 1970. Já a última, segundo Cara (2013a), 

corresponde a um dos fatores que possibilitou a ocorrência, no ano de 1971, de tal 

exibição no MASP.  

Desde os primórdios de sua fundação, em 1947, por Assis Chateaubriand  

e Pietro Maria Bardi e (http://masp.art.br/masp2010/sobre_masp_historico.php), 

a instituição paulistana propunha exibições que ilustravam a compreensão apurada 
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de seus fundadores quanto ao desenho industrial (CARA, 2013b). Após a morte de 

Chateaubriand, Bardi busca apoio em outras instituições, como a Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), o que repercute nos eventos promovidos 

pelo Museu, uma vez que, a partir de então, pode-se observar uma série de 

exibições dedicadas à discussão da relação entre arte, indústria e design (CARA, 

2013b). A efetivação de tais exibições está majoritariamente “associada ao 

patrocínio ora da ABDI, do intercâmbio com o MAM–RJ, ou ao patrocínio das 

embaixadas e de indústrias presentes no País” (CARA, 2013a, p.125) 

 Em resumo, a realização do evento em São Paulo atende as motivações 

do MASP ao promover a reflexão sobre design e indústria, além de, 

simultaneamente, cumprir a função de intercâmbio conferida ao IDI do MAM–RJ no 

momento de sua fundação.   

É válido ainda mencionar que, em sua realização em São Paulo, o evento 

também contou com a participação da ESDI, referente ao setor didático da II Bienal 

de Desenho Industrial (CORRÊA, 2010). Vista a importância industrial da cidade de 

São Paulo, Carmem Portinho, então diretora da escola, realizou um requerimento 

junto a Bardi, o qual fora aceito, para que o setor didático, fosse exposto no Museu 

paulistano juntamente aos produtos escandinavos (CARA, 2013a).   

Assim, originou-se a Exposição de Desenho Industrial da Escandinávia, no 

MASP. Evento realizado entre 04 e 21 de março de 1971 (CARA, 2013a). Fora sua 

realização no Museu de São Paulo e a comunicação com Biblioteca e Centro de 

Documentação desse que permitiu o contato do estudo com o material documental 

de divulgação do evento, auxiliando em seu entendimento.   

Figura 2 – Folder de divulgação da produção escandinava no evento 

 Fonte: Biblioteca e Centro de Documentação do MASP (2016) 
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Figura 3 – Cartaz de divulgação da Exposição de Desenho Industrial da Escandinávia no MASP 

Fonte: Biblioteca e Centro de Documentação do MASP (2016) 

 

Deve-se mencionar ainda que essa mostra seguiu ao Palácio do Buriti, em 

Brasília, onde também foi exposta (CORRÊA, 2010). Em todas as ocorrências do 

evento no país, segundo Souza & Steinberg (1978), Finlândia, Noruega, Suécia e 

Dinamarca apresentaram juntas uma variedade de objetos que tinham como ponto 

inicial os utensílios para uso doméstico e pessoal, mas que também abrangia 

ferramentas e maquinários. Isto é, a Exposição de Desenho Industrial da 

Escandinávia permitiu a divulgação de produtos do design escandinavo moderno de 

múltiplas utilidades, apresentando a diversidade da produção industrial da região, 

bem como a possibilitou a difusão de características da vertente de design 

funcionalista produzida por esses países através dos exemplares exibidos.   

 

Considerações finais 

Este estudo propôs a identificação de quais mostras realizadas no Brasil entre os 

anos de 1955 e 1976 fizeram referência direta ou indireta ao design escandinavo, 

isto é, exposições cujo objetivo principal era a apresentação da produção de 

desenho industrial da Escandinávia e eventos que ou se concentravam na exibição 

de produtos advindos de apenas um dos países escandinavos ou continham tais 

produtos embora esses não fossem o propósito central do evento, respectivamente. 

No que diz respeito a essa identificação das exposições, também foram 

investigados o período de sua realização e a instituição que o promoveu ou sediou.  
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Constatou-se, portanto, a existência de seis eventos que adequam-se aos 

parâmetros descritos. São esses: Exposição de Arte Decorativa Finlandesa, de 1958 

a 1959; a Exposição de Desenho Industrial Sueco, de 1965; a Talher 

Contemporâneo, de 1970; a Exposição de Desenho Industrial da Escandinávia, de 

1970 e 1971; a XII Bienal de São Paulo, de 1973; e a Desenho Industrial Finlandês, 

de 1976. Desses, entendeu-se a quarta mostra como representativa do todo 

estabelecido. Essa, então, fora explanada quanto a suas características e aos 

fatores que corroboraram em sua realização no Rio de Janeiro e em São Paulo. 

Além disso, com o intuito de colaborar para a melhor compreensão de 

questões referentes ao tema — o design escandinavo moderno e as exibições sobre 

o mesmo ocorridas no Brasil no período delimitado —, foi realizada a apresentação 

e a descrição do cenário social, politico e econômico no qual esses eventos foram 

realizados, assim como a descrição de características do design escandinavo 

moderno, do contexto no qual esse se desenvolveu e de fatores que contribuíram 

para sua divulgação internacional. Nesse momento do estudo, os seguintes aspectos 

fizeram-se evidentes: a difusão mundial do Estilo Internacional e de tendências 

funcionalistas, em especial a partir de 1940 (CARDOSO, 2008), o funcionalismo e a 

preservação da cultura de produção manufatureira de qualidade como algumas das 

características do design escandinavo moderno (SCHNEIDER, 2010) que auxiliaram 

em sua divulgação internacional, a introdução do desenho industrial no Brasil a 

partir da década de 1950 (CARDOSO, 2008) e como medidas que a essa visavam, por 

exemplo a realização de exposições sobre a produção internacional de desenho 

industrial, acabaram por colaborar na divulgação do design escandinavo no Brasil.  

Em suma, esse panorama contribui para o entendimento do tema proposto: a 

divulgação do design escandinavo moderno, no período de 1955 a 1976, por meio 

de exposições. Uma vez que dados dessa natureza são escassos na historiografia do 

design brasileiro, o conteúdo explorado e apresentado neste artigo contribui aos 

estudos acerca de sua história e seu contato com produções internacionais. 
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