


"Nós adaptamos o mundo dos objetos ao mundo das 
pessoas desde 1969", afirma o estúdio Ergonomics, 

cujo trabalho eles definem como "a arte de alargar os 
limites do design por meio de um conhecimento profundo da 
ergonomia emocional, física e cognitiva". 
Problemas básicos resolvidos, pesquisas e tecnologias de produ
ção avançadas, a Suécia é um país que pode se dedicar a "esti
mular o prazer e a natural curiosidade das crianças", como dese
java a escritora e educadora Ellen Key. Mas com ênfase total na 
segurança, como provam os produtos e temas escolhidos para a 
mostra Swedish Seeds, que esteve no Museu da Casa Brasileira, 
em São Paulo, até janeiro deste ano. 
Convidadas pelo Swedish Institute [Si.] para conhecer esse univer
so, junto com Mara Gama iniciamos nosso roteiro em Estocolmo 
pela Design Torget. Mais do que uma loja especializada em pro
dutos infantis (mas não apenas), ela é um conceito: introduz a cada 
semana novos itens enviados por designers conhecidos ou no
vatos, os quais são selecionados por um grupo de especialistas. Os 
produtos devem ser funcionais e inovadores, com um toque de hu
mor... e inéditos. E eles incluem da divertida embalagem para uma 
banana a suportes para usar o computador na cama ou no colo. 



Ao lado, detalhe da exposição no Museu da Casa 

Brasileira, com carrinho da empresa Brio em primei

ro plano e a Pick Up, brinquedo com rodas, design 

Alfredo Haberli para a Offecct. Abaixo, o carregador 

de bebês com superconforto, inclusive apoio frontal 

para a cabeça, é um projeto de Hakon Bergkvist, da 

Ergonomidesign. No pé da página, Ruff, carneiro 

com estrutura metálica e grossos fios de algodão, 

instalado em um dos parques infantis, criação de 

Anita Oskarsson e Thomas Nordstroem 

Próxima parada, a cidade de Malmo e seus parques temáticos. 
São 17, nesta pequena cidade, e cada um - com tema específico -
mistura design e arte visando estimular a criatividade infantil. E 
todos são absolutamente seguros. 
Dentre as empresas suecas do segmento brinquedos, é mundial
mente conhecida e emblemática a Brio, com 125 anos de existên
cia, e famosa por seus produtos em madeira, e a mesma tônica... 
segurança. Hoje, além dos brinquedos, a Brio oferece os excelen
tes carrinhos de bebê, muitos desenvolvidos pela Ergonomi
design, além de móveis infantis. 
Mágicas foram duas visitas, à "Room for Children", espaço plane
jado como um grande parque de diversões no prédio do Centro 
Cultural, destinado ao convívio das crianças com seus pais, ou 
acompanhantes. Primeiro cuidado: tira-se o sapato ao entrar, em 
respeito às crianças que "rolam" pelo chão. Elas estão livres no 
espaço, interagindo com os brinquedos. 



Magia maior, no entanto, que recomendamos a 
crianças e adultos quando em Estocolmo, o 
Junibacken, espaço/instalação criado pelo artis
ta e cenógrafo Tor Svae. Entra-se no universo da escri
tora Astrid Lindgren, ídolo de todas as gerações, 
Monteiro Lobato sueca, mas com grandes doses da fantás
tica mitologia escandinava. Senta-se em um pequeno banco, o 
qual corre por trilhos e todas as histórias e paisagens vão surgin
do, cenografadas, em tamanho natural. A viagem termina com a 
sensação de sairmos de um espelho mágico. 
Produzida pelo Instituto Sueco e a Svensk Form, organismos esta
tais, com curadoria de Margarita Bergfeldt Matiz, a exposição 
Swedish Seeds se insere em uma das principais temáticas do pro
jeto contemporâneo, a que fala do design de serviços, portador de 
uma qualidade essencial - a de satisfazer uma necessidade e ter 
uma finalidade, seja ela objetiva ou subjetiva. 
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