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DESIGN BRASILEIRO: 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Na época em que o ensino formal de design foi implantado no 
Brasil, já datava de quase um século e meio o conflito sobre o pa-
pel da arte aplicada à indústria como agente de desenvolvimento 
econômico, e a tarefa desenvolvimentista tem continuado a ser um 
desafio constante para o campo do design ao longo da história re-
cente brasileira, com surtos cíclicos de renovação de interesse pelo 
tema a cada geração. A criação, em 1996, do Programa Brasileiro de 
Design1 (PBD) e de programas estaduais congêneres de promoção 
do design insere-se na mais recente etapa dessa longa trajetória, 
afirmando a continuada crença no poder do design como elemento 
estratégico capaz de agregar valor à produção industrial nacional. 
Entretanto, ao longo dessa evolução histórica tem permanecido 
pouco claro de que maneira o design iria servir de alavanca para as 
transformações almejadas.

Começando nos anos 1940 até o final do século XX, pode-se 
distinguir duas grandes tendências: a primeira é constituída daque-
les que trabalhavam como se estivessem na Europa, e a segunda, 
daqueles que entenderam que ser brasileiro quer dizer alguma coisa 

 1 Disponível em: <http://www.designbrasil.org.br/portal/index.jhtml>. 
Acesso em: set. 2008.
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de muito especial, mas que não conseguiram dizer em que consis-
tem os elementos dessa diversidade.

Havia ainda a mentalidade de que não adiantava o Brasil investir 
em design, por ser um país periférico no sistema econômico mun-
dial e cuja função dentro de uma divisão de trabalho internacional 
seria de servir como exportador de matérias-primas e, no máximo, 
de produtos industriais de baixa tecnologia. Trata-se também de 
uma tese antiga, datando pelo menos do século XIX, quando mui-
tos argumentavam que o Brasil nem deveria tentar se industrializar 
por ser um país de vocação eminentemente agrícola. 

Entretanto, segundo Moraes (2006), com a industrialização ma-
ciça dos últimos cinquenta anos, a tese da “vocação agrícola” teve de 
ser alterada significativamente para dar conta da nova realidade. E de 
tanta alteração, acabou sofrendo uma inversão, e em vez de ser utili-
zada para combater a industrialização, suas premissas fundamentais 
foram aproveitadas por outros segmentos ideológicos para promo-
ver uma intensificação da evolução industrial. A partir da voga por 
teorias de sistemas mundiais nos estudos sociológicos das décadas de 
1960 e 1970, surgiu uma série de críticos propondo que países como o 
Brasil não conseguiriam passar para o chamado estágio desenvolvido 
porque eram mantidos propositalmente em uma situação de atraso 
industrial e dependência tecnológica. Para esses críticos, a grande 
questão política mundial seria a transferência de tecnologia dos paí-
ses mais avançados para os países mais atrasados, o que resultaria 
em uma explosão de crescimento destes últimos e uma maior igual-
dade entre todos, e essa ideia da transferência de tecnologia exer-
ceu uma influência bastante importante sobre o campo do design. 

Não se deve, nesse contexto, subestimar o papel das empresas 
multinacionais junto ao modelo de modernidade consolidado no 
Brasil. Essas empresas, por meio da transferência de suas práxis 
produtivas do norte para o sul do planeta, trouxeram também dife-
rentes elementos para o quebra-cabeça brasileiro, e isso teve conse-
quências tanto negativas quanto positivas.

No Brasil, onde boa parte da produção industrial fica a cargo de 
empresas multinacionais, tem existido, desde há muito, uma nítida 
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insatisfação por parte da comunidade dos designers com a política 
da maioria dessas empresas de importar projetos diretamente da 
matriz estrangeira, o que poderia ser considerado uma demonstra-
ção clara da relação de dependência em ação. 

Todo o esplendor do boom econômico e da forte industrialização 
alcançada pelo Brasil no final dos anos 1970 não se estendia para o 
âmbito do design industrial local, não obstante a evolução em seto-
res que despontaram isoladamente. A situação geral do desenvol-
vimento industrial no Brasil não correspondia ao desenvolvimento 
do design.

Os empreendedores locais, por vez, considerando suas condi-
ções de fornecedores ou partners (através da produção associada) 
das multinacionais instaladas no Brasil, enxergavam nas empresas 
centrais o melhor exemplo a ser seguido e faziam-se valer do de-
sign local somente por meio das imagens gráficas e dos catálogos 
promocionais de seus artefatos industriais. Uma aplicação bastante 
reduzida, diante da grande expectativa existente por parte dos de-
signers brasileiros, que se propunham a operar dentro do âmbito do 
design, no sentido mais amplo e alargado possível do termo. Esse 
fenômeno também explica, em parte, a maior evolução no território 
brasileiro da atividade de design gráfico (visual design) em detri-
mento do design industrial (product design).

O conceito de produto vernacular ou autóctone disseminado 
mediante o conceito de tecnologia alternativa já existia no Brasil an-
tes mesmo dos ideais dos ecologistas. O que sucedeu, na realidade, 
como fator de inovação, no âmbito do design brasileiro, foi a absor-
ção e promoção dos ideais da tecnologia alternativa de forma mais 
ordenada e como uma resposta contra o modelo de industrialização 
ocidental. Ou seja, a tecnologia alternativa foi, então, elevada à 
condição de instrumento de protesto contra o modelo “colonialista 
industrial” predominante.

As variadas características e as diversidades regionais nitida-
mente presentes poderiam ter sido tomadas como possíveis refe-
rências projetuais. Mesmo que algumas tentativas nesse sentido 
tenham ocorrido no Brasil, o modelo racional-funcionalista venceu 
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e tornou-se predominante como modelo único e de base para a ins-
tituição do design em praticamente todo o país.

Nesta análise sobre o fenômeno funcionalista na realidade do 
design brasileiro, desponta um outro componente bastante inte-
ressante: a frágil presença ou quase negação do espírito lúdico, car-
navalesco e festivo local, da ingenuidade e da utopia, do sacro e do 
profano existentes como fortes características da cultura brasileira, 
bem como dos dramas e das imperfeições da cultura latino-ameri-
cana. Optando de maneira generalizada pelo modelo racionalista, 
o design brasileiro inibiu as referências locais em sua constituição, 
que deveriam, de outro modo, fundamentar a criação de uma lin-
guagem própria. 

O design brasileiro sustentou, então, desde o início da institui-
ção oficial de seu ensino, o modelo racional-funcionalista moderno 
como referência maior para guiar o país rumo à industrialização 
e, mais importante ainda, para fora de sua condição de periferia, 
subdesenvolvimento e pobreza. Mas, na realidade, seguir o rumo 
racional-funcionalista dificultou a inserção dos ícones da cultura 
local brasileira em sua cultura material e em seus artefatos indus-
triais. E ainda, ironicamente, não foi esse modelo racionalista que 
colocou a produção nacional no cenário mundial, e sim aquele que 
valoriza nossas características locais.

Assim, é importante, neste contexto, observar-se com atenção 
a natureza híbrida do design. Conforme salienta Loschiavo dos 
Santos (1995) em seus estudos sobre o processo de modernização 
do móvel no Brasil, apesar das inegáveis influências trazidas à pro-
dução de mobiliário por meio da importação de móveis de outros 
países e de correntes como as do “bom desenho” da Bauhaus e 
da Escola de Ulm, entre outras, é possível identificar-se, no caso 
do design brasileiro de móveis, soluções técnicas e estéticas com 
características “mais brasileiras”, que se manifestaram sobretudo 
a partir do final da Segunda Guerra Mundial. O design do móvel 
brasileiro conjugou ideias e conceitos do Movimento Moderno e 
de elementos nacionais, como, por exemplo, “os tecidos, as fibras 
naturais e o uso de outros materiais da terra”.
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Após o pioneirismo das décadas de 1920 e 1930, notadamente 
na figura de Gregori Warchavchik,2 a década de 1940 viu surgirem 
profissionais que realizaram desenhos de móveis e outros equi-
pamentos de habitação, com propostas para a indústria nacional, 
principalmente após a Segunda Guerra Mundial, preocupados em 
produzir móveis com características mais brasileiras – principal-
mente em relação ao clima e aos materiais empregados –, gerando 
pesquisas em torno das matérias-primas nacionais – madeiras e/ou 
tecidos – até chegar à produção em série.

A partir da década de 1950, o Brasil viveu um progresso singu-
lar. Sob o slogan “cinquenta anos de progresso em cinco”, de Jusce-
lino Kubitscheck, surgiram Brasília3 e outros projetos ambiciosos. 
Esse cenário econômico favorável incentivou a abertura de novas 
empresas e propiciou o aparecimento das primeiras iniciativas de 
design, tais como a Móveis Preto & Branco, a Unilabor, a Oca, en-
tre outras (Figura 25). Assegurados os novos princípios do móvel, 
por meio de uma produção praticamente artesanal, inicia-se uma 
série de experiências de desenho/execução industrial que trouxe 
ao móvel moderno brasileiro uma maturidade que o colocou em 
destaque no panorama internacional. 

O Movimento Moderno no Brasil foi, por muito tempo, sinô-
nimo de industrialização e prosperidade, mas com o golpe militar 
de 1964, interrompeu-se o sonho socialista do projeto modernista, 
identificado com a resolução dos problemas sociais do país.

Diante dessas considerações, segundo Moraes (2006), pode-se 
levantar a hipótese de que a experiência da tecnologia apropriada 
surgiu primeiro na periferia, desenvolveu-se como conceito nos 

 2 Arquiteto de origem russa que se radicou no Brasil a partir de 1923, conhecido 
como o introdutor da arquitetura moderna no Brasil. Reconhecia a impor-
tância do design e suas relações com a Arquitetura. Exemplo disso é a Casa 
Modernista, onde ele lançou bases para a reformulação dos espaços, dos pro-
gramas arquitetônicos e do próprio móvel com a implantação de uma nova 
concepção estética arquitetônica que incluía também o móvel.

 3 Oscar Niemeyer projetou não apenas os edifícios para a então nova capital do 
país, mas também o mobiliário para os edifícios públicos.
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países de industrialização mais madura e retornou como modelo 
projetual para o design da periferia, passando a se apresentar tam-
bém como panaceia para os problemas produtivos e tecnológicos 
dos países periféricos.

A proposta de uma política tecnológica voltada para o uso de 
materiais e mão de obra locais, respeitando condições existentes 
de aplicação e dependendo de baixos custos de investimento, logo 
ganhou adeptos no meio intelectual brasileiro, ainda mais porque 
contrastava com a política tecnocrática agressiva dos governos mi-
litares, que apostavam crescentemente em aviões, satélites e rea-
tores nucleares como símbolos do progresso nacional. Na década 
de 1980, com o reconhecimento gradativo do fracasso da proposta 
modernista para a transformação da sociedade brasileira, começou 
a ganhar destaque uma preocupação mais explícita com a ideia de 
um “design social”, mas permaneceram incipientes as experiências 
nesse sentido. A experiência brasileira da tecnologia alternativa e 
apropriada, não obstante o debate sociopolítico e humanístico, não 
trouxe solução para os problemas e os desafios que precisavam ser 
enfrentados pelo design local.

Uma das áreas mais problemáticas para a afirmação do papel 
social do design no Brasil tem sido a relação dos designers com o 
Estado como foco de atuação e como parceiro. O Estado brasileiro 

a b c

Figura 25 – Poltrona Mole (1961), de Sérgio Rodrigues (a). Projeto de Geraldo de Barros 
para a Unilabor (b). Projeto de Carlos Millan para a Móveis Preto & Branco (c).
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tem exercido uma forte influência como agente de fomento e de 
transformação da nossa realidade social e cultural. Aliás, quase to-
das as grandes mudanças nessas áreas têm passado pela intervenção 
estatal, e só muito recentemente começou-se a perceber uma dis-
posição da sociedade civil em intervir mais diretamente na organi-
zação de iniciativas que envolvam pouca ou nenhuma colaboração 
do poder público. Portanto, é natural que alguns designers tenham 
seguido os passos de tantos artistas, arquitetos e engenheiros que 
os precederam e tenham buscado no âmbito estatal oportunidades 
poucas vezes disponíveis no setor privado.

A começar pela criação da própria Escola Superior de Desenho 
Industrial – ESDI 4 e estendendo-se ao estabelecimento de facul-
dades de design em um grande número de universidades públicas; 
uma das áreas mais importantes de colaboração entre design e po-
der público tem sido no campo do ensino. Nessa área, porém, o 
que costuma entrar em questão é mais a relação do Estado com a 
universidade como um todo, em cujos rumos o design tem exercido 
um papel pequeno e geralmente tímido. A outra grande instância 
de colaboração do designer com o poder público tende a ser como 
contratado ou prestador de serviços. Para alguns designers – como 
para alguns publicitários –, o Estado apresenta-se como um impor-
tante cliente, com o poder de distribuir contratos de visibilidade e 
prestígio.

Os ideais da cultura pós-moderna chegaram ao Brasil em mo-
mento de baixa autoestima do design local, que se encontrava entre 
o desprezo das multinacionais e a miopia das empresas locais, que 
não percebiam a importância de sua aplicação para a diferenciação 
dos artefatos industriais. Por isso mesmo não pode ser esquecida, 
mas, ao contrário, deve ser salientada, a importância do fato de que 
os ideais da cultura pós-moderna chegaram ao Brasil justamente na 
década em que terminou o longo período de mais de vinte anos da 
ditadura militar.

 4 Disponível em: <http://www.esdi.uerj.br/>. Acesso em: set. 2008.
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Os designers brasileiros, por sua vez, assumiram o pensamento 
pós-moderno como uma bandeira de protesto contra o estado da 
arte do design local, que não conseguia instituir-se de maneira au-
tônoma e definitiva, mantendo-se sempre como um modelo de es-
perança. Os designers e estudantes brasileiros utilizaram da mesma 
forma os “rumores” do pós-moderno contra a indiferença das mul-
tinacionais, com suas estratégias de fácil lucro e grande desprezo 
pela causa e razão de nosso design local.

Mas os rumores do pós-moderno brasileiro atingiam também os 
próprios empreendedores do país, que não se monstravam sensíveis 
à importância da inclusão do design na produção industrial local. 
As empresas brasileiras, em sua prática de constante mimese do 
exterior, não tomaram como desafio decodificar os valores culturais 
locais e inseri-los, por meio da atividade do design, na produção de 
massa dos nossos artefatos industriais. Esse fato contribuiu para 
alargar ainda mais a distância entre estes últimos e os diversos as-
pectos da identidade cultural brasileira.

Por tudo isto, pode-se afirmar, de acordo com Moraes (idem), 
que a condição pós-moderna no design brasileiro reflete-se também 
como uma manifestação política em favor da liberdade de expressão 
e contra a insatisfação então vivida. Entenda-se: o regime militar e 
as fortes influências do exterior sobre o sistema de produção indus-
trial local. No Brasil, podemos afirmar que esse movimento não se 
prefigurou somente como sendo pós-moderno, mas também como 
pós-militar, pós-autoritário e de pós-austeridade.

É claro que a cultura pós-moderna, por si só, não era capaz de 
resolver todos esses problemas de grande complexidade e acentua-
da relevância. Não pretendia o pós-moderno nem mesmo ser um 
novo modelo de produção industrial local em um cenário já previa-
mente definido pelas próprias multinacionais. Mas o movimento 
manifestava-se como um desafogo de uma inteira geração de de-
signers que se encontrava enclausurada e submetida a um modelo 
visivelmente não mais condizente com a realidade então vivida. 
Recorda-se que, nesse sentido, o percurso do Movimento Pós-
Moderno no Brasil torna-se mais próximo da prática contestatória 
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da contracultura surgida precedentemente nos Estados Unidos e 
na Europa, justamente pelo fato de que entre as propostas do pen-
samento pós-moderno – europeu, principalmente – encontrava-se 
aquela de contraposição ao modelo de produção industrial conven-
cional vigente.

Assim, o design brasileiro do modelo pós-moderno dos anos 
1980 não produziu em quantidade significativa, mas iniciou um 
novo processo para o reconhecimento de uma estética brasileira 
multicultural e mestiça. Foi aberta, então, uma nova e possível es-
trada para o design por meio da decodificação do próprio pluralis-
mo étnico e estético local, cujo modelo, em sua forma mais madura, 
desponta somente a partir da segunda metade dos anos 1990.

A nova realidade conduziu a esse novo modelo, que começou a 
pôr em evidência uma estética múltipla, em que se nota uma forte 
presença dos signos híbridos e de uma energia particularmente 
brasileira. A heterogeneidade local desta vez é aceita no design bra-
sileiro como aspecto positivo, um espelho do mix social existente. 
Um design plural, que tem origem nas diversas culturas existentes 
dentro do país.

Entretanto, o ideal pluralista do design brasileiro continua a 
apresentar muitos desafios, uma vez que se desenvolve em uma 
sociedade cujos maiores conflitos foram, e ainda são, gerados pela 
complexidade de decodificação da grande diversidade existente 
internamente.

É importante perceber que mesmo essa nova estrada tomada 
pelo design brasileiro traz consigo, ainda que de maneira quase 
inconsciente, as referências do pensamento racional-funcionalista, 
por mais de quarenta anos mantidos como dogma no âmbito local. 
Parte das referências racionalistas sobrevivem, ainda hoje, princi-
palmente por meio de um modelo que aponta para a facilidade da 
produção industrial. Esse aspecto racional que continua presente 
no atual design brasileiro permanece como uma espécie de consci-
ência local (herança do projeto de modernidade) sobre a realidade 
do país, o dilema brasileiro da desigualdade social que ainda não 
foi de todo resolvido. Ressaltando, entrentanto, que a prática deste 
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modelo projetual brasileiro não se coliga mais ao dogmático rigor 
metodológico predominante no modelo racional-funcionalista até 
então vigente.

O design brasileiro inserido nesse cenário entre a Pós-Moder-
nidade e o modelo de globalização iminente começa a ter como 
referência maior a riqueza e a expressividade das próprias manifes-
tações culturais do país. Toma a cultura popular e o carnaval como 
fantasia coletiva, reconhece o kitsch como gosto popular de massa 
e as telenovelas como referência ética e estética local. Todas essas 
transformações que aconteceram dos anos 1980 em diante no Brasil 
estão muito próximas do pensamento e das referências de uma cul-
tura múltipla que se encontram presentes no modelo pós-moderno 
e neste atual modelo de globalização.

As transformações ocorridas no Brasil no âmbito do design e 
da tecnologia produtiva, a partir do período do advento da cultura 
pós-moderna e da era Pós-Industrial, tomaram forma singular e 
marcante. Essas novas referências, por um lado, possibilitaram evi-
denciar os aspectos positivos da multiculturalidade local brasileira, 
e por outro, preanunciaram o nascimento do modelo de globaliza-
ção que começou a definir-se somente a partir dos anos 1990.

Neste contexto, segundo Nascimento (2001), a abertura do 
mercado nacional estimulou empresas a lançarem novos produtos 
com maior frequência. A revisão das leis de patentes, reflexo da 
globalização do mercado, teve fortes consequências no processo 
de desenvolvimento tecnológico nacional. A partir da percepção 
da necessidade de aumentar a utilização do design como forma de 
melhorar a competitividade dos produtos brasileiros, foi criado, em 
1995, o PBD, uma iniciativa de mobilização dos diversos setores 
que podem contribuir para uma maior utilização do design.

O fenômeno da globalização, como modelo impreciso e contro-
verso, possibilitou, por meio dos meios tecnológicos e informáticos, 
uma maior interação entre diferentes povos do planeta, mas tam-
bém colocou em xeque as especificidades da cultura local, disse-
minou a incerteza e promoveu radicais transformações no contexto 
comportamental.
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Com o novo cenário que se estabelece, grande parte dos proble-
mas que existiam somente na esfera local tornou-se global. A nova 
realidade promoveu o surgimento de novos modos produtivos e de 
novos bens industriais, desta vez não mais no âmbito apenas de um 
mercado regional, mas no âmbito de um mercado de abrangência 
global.

Dentro desse cenário, de acordo com Moraes (2006), o design 
brasileiro começa a se distanciar da prática de mimese e das referên-
cias provenientes do exterior e começa a apontar (fruto, na verdade, 
do seu percurso e do seu amadurecimento) em direção à uma refe-
rência própria como modelo possível. Começam então a surgir, por 
meio do multiculturalismo e da mestiçagem local, novas referências 
projetuais que, de forma correta, colocam em evidência e refletem a 
vasta gama de elementos da cultura híbrida e das nuances de nosso 
próprio país.

O multiculturalismo brasileiro posiciona-se desta vez como um 
novo e possível modelo para o desenvolvimento do design local. 
Esse modelo que se apresentou incipiente e imperfeito por toda a 
década de 1980 vem se harmonizar com o modelo de globalização 
que é estabelecido por todos os anos da década de 1990 como últi-
mo estágio de um percurso rumo à segunda modernidade que se 
prefigura no mundo ocidental. Essa nova realidade exige também 
dos designers a consideração do tríplice aspecto: design, cultura e 
território. Exige, de igual forma, que seja seriamente contemplada a 
questão ambiental no projeto, o excesso de produtos disponíveis no 
mercado e também o problema do consumo desenfreado e da pro-
dução – o design para a sustentabilidade). Exige que seja observada 
a causa social – hoje muito diferente daquela debatida no início dos 
anos 1980 – que coloca no centro do teorema design a questão da 
terceira idade e das minorias de usuários ainda não contemplados 
pelas benesses da indústria. Exige a consideração sobre os novos 
fatores de uso, que se transformaram radicalmente através dos tem-
pos, uma consequência da mudança do comportamento humano 
dentro da realidade sociocultural circunstante. Da mesma maneira, 
deve ser considerado o surgimento de novas tecnologias e de novos 



120  PAULA DA CRUZ LANDIM

materiais, o conhecimento sobre a cadeia de valores agregados ao 
design, como o valor de estima e a qualidade percebida dos artefatos 
industriais.

Enfim, como bem coloca Cardoso (2004), hoje, o maior proble-
ma para o design brasileiro é libertar-se de uma vez por todas do 
complexo de inferioridade que os velhos racionalistas europeus lhe 
transmitiram através de um modelo errôneo de desenvolvimento 
dentro da modernidade e da ordem. Os designers brasileiros devem 
adquirir consciência de si mesmos como portadores de uma realida-
de criativa de todo autônoma e original, por meio da qual os velhos 
defeitos podem se tomar extraordinárias oportunidades.




