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No século XIX, os europeus se acostumaram a visitar grandes mostras não somente para ver 
obras de arte, mas para acompanhar as maravilhas do progresso. Após a Revolução Industrial, 
as máquinas, e as mudanças que elas traziam, tinham um irresistível poder de atração. Um 
dos mais famosos eventos deste tipo é a Exposição Universal de 1889, realizada em Paris, que 
legou à Cidade Luz um símbolo daqueles tempos de avanços técnicos, a Torre Eiffel.  
 
Guardadas as devidas proporções, lembrando que as Exposições Universal eram (e ainda são) 
eventos milionários, Brasília também oferece ao público uma amostra do desenvolvimento 
tecnológico no Brasil, com foco na questão do design. Trata-se da segunda edição da Bienal de 
Design, em exibição no Museu Nacional do Conjunto Cultural da República até 5 de novembro.  
 
Com curadoria geral de Auresnedes Pires Stephan e Fábio Magalhães, este último também 
responsável pela primeira edição, realizada em São Paulo, na Oca, em 2006, o evento foi 
concebido, desde o início, não para ser uma exposição artística, mas para revelar ao público a 
relação entre arte e tecnologia, manifestada claramente no design. Mais ainda, pretende ser 
um dos meios utilizados para conscientizar o empresariado nacional da importância da 
aplicação do design em seus produtos que, com este diferencial, podem ter uma maior 
aceitação no mercado interno e externo.  
 
Não por acaso a idéia de produzir um evento bienal dedicado ao design surgiu no Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e ganhou apoio do Movimento Brasil 
Competitivo, ONG criada em 2001 por empresários, cujo objetivo é ajudar empresas a se 
tornarem mais produtivas, a partir de uma gestão eficiente.  
 
Embora não seja no sentido mais estrito uma exposição de arte, as peças escolhidas pelo 
curador dialogam deliberadamente com este conceito. Outra proposta é discutir sobre o que é 
realmente design. A seleção apresenta diversos objetos de última geração criados pela 
indústria nacional. Dispostas a poucos metros delas, estão peças de artesanato, escolhidas 
pelo curador José Roberto Nemer, no módulo Design Popular: A Mão do Povo em Três Tempos. 
Ali estão brinquedos e objetos, como lamparinas e um curioso "guarda-vassouras" de tijolo, 
que mostram como a criatividade popular, mesmo sem aplicar o termo sofisticado, busca 
soluções para adaptar objetos do cotidiano à idéia de beleza.  
 
Design, enfim, não é uma especialidade da qual usufruem apenas artigos de luxo, embora as 
revistas deste segmento pareçam provar isso. O trabalho do designer está no cotidiano de 
todos, e muitas vezes está presente em objetos banais, como uma simples cafeteira.  
 
Quando se fala em design, é importante ressaltar a questão da funcionalidade. O curador 
questiona: "Quais são os objetos que realmente utilizamos dentre todos os que possuímos?". A 
verdade é que quanto melhor o design de um objeto, mais ele é utilizado. Quando a questão 
da funcionalidade parece distante, a arte parece falar mais alto.  
 
A mostra apresenta objetos que se aproximam do artístico, como o módulo dedicado a jóias, 
ou mesmo o design moveleiro, que apresenta soluções absolutamente criativas e muito típicas 
do design brasileiro, que sempre busca uma aproximação com a cultura do País, como a 
Chaise Tuwalole, de Hugo França, confeccionada a partir de um barco de madeira. São peças, 
porém, produzidas em pequena quantidade, por suas próprias características artesanais.  
 
O que a mostra ressalta de fato é a aplicação do design em produtos fabricados em larga 
escala pela indústria. Ou simplesmente projetos com grande potencial para tal. Pode parecer 
estranho para uma exposição de design, geralmente associada a objetos deslumbrantes (e 
caríssimos), mas nesta Bienal as estrelas são carros, máquinas agrícolas, equipamentos 
hospitalares, como a cadeira de rodas que permite ao usuário ficar em pé (criação do EquipHos 
do Centro de Tecnologia da Rede Sarah Kubitschek), eletrodomésticos como a lavadora de 
roupa Super Pop, da Mueller, ou o fogão Celebrate, da Electrolux, que possui dois fornos.  
 



Tudo isso é criação 100% nacional, reconhecida e premiada no exterior. A Bienal prova que o 
design do Brasil tem condições de competir com o mercado internacional e fazer crescer este 
segmento. Segundo a organização do evento, hoje o setor movimenta US$ 150 milhões por 
ano e há projeções de investimentos de US$ 500 milhões nos próximos dois anos.  
 
É uma meta possível, e o que é melhor, sem que os designer percam de vista nossa 
"brasilidade", que é sem dúvida um grande diferencial que atrai interesses para a Marca Brasil. 
"É a partir de nossos meios de produção, de nossa singularidade, que iremos atingir expressão 
com identidade própria, característica que nos dará destaque na competição internacional", diz 
Magalhães.  
 
Não se trata, porém, de olhar somente para a nossa realidade. O diálogo com o resto do 
mundo é fundamental. Prova disso é a opção de ter na mostra um módulo dedicado ao famoso 
design italiano, com móveis, luminárias, carros, motos e o projeto de um iate. Há ainda uma 
seção com obras do designer italiano Roberto Sambonet, que viveu alguns anos no Brasil.  
 
Com um projeto muito mais amplo que uma simples exposição, a Bienal de Design não poderia 
estar circunstrita à mostra em Brasília. Eventos paralelos foram criados para dar amplitude à 
exposição. Paralelamente, está sendo realizado, em parceria com o Senac São Paulo, um ciclo 
de palestras em cidades do interior paulista - o próximo acorre em Ribeirão Preto, entre 4 e 7 
de novembro. E a Fiat, uma das apoiadoras do evento, faz, no dia 29, o Seminário 
Internacional de Design, que irá debater as novas tendências do setor. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 24, 25 e 26 out. 2008, Fim de Semana, p. D4. 


