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3
DESIGN FINLANDÊS: 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

O princípio básico do Funcionalismo – “forma segue a fun-
ção” – é o mesmo das formas definidas há séculos de acordo com as 
necessidades práticas de uso. Isso explica a naturalidade da funcio-
nalidade estética tanto na arquitetura como no design desenvolvido 
na Finlândia. A percepção do design finlandês é objeto-específico. 
O objeto carrega uma mensagem de cultura, mesmo além de seu 
meio ambiente original. O resultado é que, no ambiente cotidiano, 
pureza formal e funcionalidade acabaram por se tornar sinônimos 
de design finlandês, em uma tendência a enfatizar seu internacio-
nalismo. Isto se tornou um paradoxo interessante, porque tais ob-
jetos tornaram-se representativos do design internacional, embora 
continuem a falar com um acento finlandês.

A natureza fornece o motivo místico para o discurso do design. 
O “sentimento finlandês para com a natureza” é, provavelmente, 
um mito, mas como a maioria dos mitos, é simultaneamente verda-
deiro e não verdadeiro. Não é apenas uma questão de apropriação 
de formas, mas é também gerado por um aparentemente ingênuo 
naturalismo ligado ao temperamento dos finlandeses, que deriva-
ram suas ideias na criação de objetos, texturas e cores da natureza. 
As formas da natureza têm inspirado a construção de uma identi-
dade cultural e artística desde a época do Romantismo Nacional, no 
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fim do século do XIX. Na Finlândia, “natural” ou “não forçado” 
também são palavras associadas ao Funcionalismo, cujo design 
ideal é honesto em relação aos materiais, limpo, com formas reco-
nhecíveis e com contato visual com a natureza.

Sempre é dito que os finlandeses encontram inspiração no gelo, 
na água e nas árvores. Eu amo a natureza apaixonadamente, mas 
eu realmente não posso me recordar onde eu apanhei aquela gota 
de criatividade. Eu não me apoio numa pinha e tenho ideias disto. 
Eu certamente amo pinhas, depois de ter trabalhado na indús-
tria florestal quando jovem. Eu fui embora, então, para a Karelia 
para pintar aquarelas, como Akseli-Gallen-Kallela e Louis Sparre 
fizeram. Tive a mesma orientação básica, como fizeram eles. Real-
mente não pode ser explicado. É moldado pelo fascínio da natureza 
finlandesa, o fascínio do selvagem, algo todo que se alonga da terra 
para cima no paraíso. (Sarpaneva, s. d., tradução nossa)

A forma “orgânico-natural” também providenciou um atalho 
para o formalismo avant-garde, entendido nos círculos internacio-
nais como uma expressão estética “nacional”, moderna e escultural. 
Ainda que abrandado pelas associações com a natureza, embre-
nhava como que despercebido para dentro do reino da abstração 
moderna e era uma referência aos elementos nacionais trabalhados 
para legitimar as novas formas experimentais. Isto foi verdadeiro 
tanto na Finlândia como em outros países. Para os finlandeses, o 
contexto nacional evocava sentimentos de segurança conectados 
com continuidade cultural e independência, enquanto fora enfati-
zava-se o exotismo, “um algo a mais” concedendo pontos para uma 
alternativa moderna.

A combinação de formas dinâmicas, inequívocas cores e textu-
ras e a clareza dos objetivos dão ao objeto uma simplicidade pró-
pria, em que o senso de contexto é um processo de design definido 
em termos de forma/função, e formas funcionais são escolhidas fre-
quentemente por seu apelo universal. O uso da madeira, material 
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tradicionalmente empregado, alia funcionalidade e plasticidade. 
O significado dos materiais é caracterizado pelo equilíbrio entre 
ideia, técnica, (industrial e/ou artesanal) e material, e a indústria 
finlandesa responde com controle de qualidade e técnicas de pro-
dução. Da união de forças da criatividade dos artistas com a expe-
riência da indústria surgiram soluções atrativas para os problemas 
de uma moderna sociedade design-consumidor (good design, good 
business).

As artes plásticas, assim como a literatura, são frequentemente 
interpretadas como expressões diretas do estado da mente de seu 
criador, mas isto não se aplica ao design. Entretanto, a mentalidade 
finlandesa, com sua ênfase na cultura coletiva ou unificada, tem, 
sem sombra de dúvida, deixado sua marca nos ideais conceituais e 
estilísticos do design finlandês moderno.

Os objetos não são variações de outros objetos ou “histórias 
sobre história”, mas são lidos como “histórias” sobre pessoas mo-
dernas e são interpretados como produtos da realidade finlandesa, 
que por sua vez reflete a personalidade de seus autores. Os objetos 
do design moderno finlandês devem ser destacados em relação à 
paisagem finlandesa, pois esta tem papel como a maior fonte de 
criatividade.

O mais atemporal dos objetos é aquele que se sucede sempre em 
termos estéticos e sociais. Carrega o significado, recorda o obscu-
rantismo da vida diária. Na realidade contemporânea da Finlândia, 
os significados pré-modernos dos objetos vivem certamente não 
somente no design moderno, mas também nos novos usos dados à 
forma pela vida social, ou seja, não apenas retomam sua natureza, 
mas tornam-se parte dela.

Por exemplo, a faca pukko (Figura 4) e seu significado como 
uma ferramenta historicamente conhecida como essencial para 
a sobrevivência no meio ambiente hostil, e a comparação com os 
telefones celulares da Nokia. Na Finlândia, mesmo quem não era 
urbanizado até a década de 1960, agora envia mensagens verbais e 
textuais por meio de suas “pukkos” de sua cultura contemporânea.
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Figura 4 – Modelo da tradicional faca pukko finlandesa.

A arquitetura rural vernacular medieval da Finlândia foi uma 
das fontes de inspiração quando, no final do século XIX, os artistas 
e os arquitetos finlandeses foram motivados a redescobrir uma 
identidade cultural distinta. Estes “revivals nacionalistas” eram a 
tônica na Europa de então, mas na Finlândia foi um episódio único, 
gerando um revolucionário movimento artístico: o Romantismo 
Nacional.1 Esse revival, apesar de motivado pelos mesmos impul-

 1 Todas as formas de arte foram inspiradas nos valores nacionais – por exemplo, 
a obra do poeta Eino Leino, do compositor Jean Sibelius, do pintor Akseli Gal-
len-Kallela, do escultor Emil Wikström e do arquiteto Eliel Saarinen –, sobre-
tudo no Kalevala (épico nacional da Finlândia que consiste em uma coletânea 
das tradições mitológicas e cantos populares montada por Elias Lönnrot, no 
século XIX, em um exemplar de conteúdo basicamente do período medieval. 
É onde se encontra toda a narrativa mitológica da criação do mundo, dos ho-
mens e deuses, bem como a cosmologia específica das culturas balto-fineses). 
Essa obra, ainda hoje, é a pedra angular da arte finlandesa. O uso do Kalevala 
pelos artistas da atualidade não se resume apenas à transcrição dos textos ou 
à sua ilustração. Procura-se, sobretudo, tratar as eternas questões da huma-
nidade – vida, morte, amor e a labuta diária – através de seu mundo místico, 
e, portanto, ainda desempenha um papel ativo na vida cultural finlandesa. 
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sos que tinham inspirado Morris e seus associados na Inglaterra – 
com forte influência da Red House, em Hvïtträsk2 (Figura 5), cons-
truída por Gesellius, Lindgren e Saarinen), foi também um produto 
da situação política e dos sentimentos envolvidos. Uma profunda 
necessidade de senso de identidade nacional, fortalecida pela re-
pressão do regime de dominação da Rússia, que naquela época ne-
gava ao país seu grande grau de autonomia (o qual, teoricamente, 
possuía desde 1809), chegando mesmo a negar ao povo o uso de 
sua língua nativa. Desta maneira, eles expressaram primeiramente 
esse impulso em termos arquitetônicos, construindo casas no estilo 
tradicional. A partir de 1890, o Romantismo Nacional é reconhe-
cido nos círculos internacionais com a construção do Pavilhão de 
Exibição Finlandês na Exposição Mundial de Paris, em 1900, se-
parado do pavilhão Russo. O mesmo impulso para uma identidade 
nacional encontrou expressão na música de Sibelius e nas pinturas 
de Akseli-Gallen-Kallela, mas era mais evidente na Arquitetura 
e nas artes aplicadas, e não demorou para que tivesse um signifi-
cado político.

  Em uma perspectiva de quase duzentos anos, o importante é ver como as 
várias gerações têm interpretado o Kalevala, aproveitando o antigo para criar 
algo novo, continuando a ter um lugar importante no cerimonial e no cotidiano 
dos finlandeses. Disponível em: <http://www.finlandia.org.pt/doc/pt/info-
fin/kalevala.html#page_top>. Acesso em: 11 set. 2008.

 2 Datado entre 1901 e 1903, o edifício principal, construído de madeira e pedra, 
foi, durante algum tempo, estúdio e casa em comum para Eliel Saarinen e 
Armas Lindgren. Durante esse mesmo período, Gesellius morou na cabana 
construída ao lado, depois na ala norte do edifício principal, quando Lindgren 
mudou-se para Helsinque. Os arquitetos eram visitados por figuras importan-
tes no cenário artístico finlandês, tais como Jean Sibilius, Axli Gallen-Kallela 
e Korac Gorki. Os empregados do escritório também viviam em Hvïtträsk, 
e foi onde os projetos para a Estação Central de Helsinque e para o Museu 
Nacional da Finlândia, entre outras grandes obras, foram feitos. Hvïtträsk foi 
também onde o famoso arquiteto Eero Saarinen passou a infância. De nacio-
nalidade finlandesa, fez sua reputação, principalmente nos Estados Unidos, 
projetando edifícios e monumentos como o Gateway Arch, em St. Louis, 
Missouri. Disponível em: <http://www.finnguide.fi/sightguide/attractions.
asp?a=2&p=182&t=5 >. Acesso em: 11 set. 2008.
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Figura 5 – Vista externa e vistas internas de Hvïtträsk.

O Modernismo surgiu na primeira década pós-independência, 
a qual aconteceu em 1917. O novo Estado precisava de novos edifí-
cios, objetos e símbolos, tornando-se assim mais “compreensível” 
ao restante do mundo do que os pinheiros e ursos do Romantismo 
Nacional, o qual era muito alegórico. E significava também a ideia 
que se cristaliza no fim dos anos 1920 no discurso progressista do 
design sobre objetos utilitários. Particularmente após a Segun-
da Guerra Mundial, o Modernismo foi considerado em sintonia 
com os ideais da democracia ocidental e com os valores nacionais 
de liberdade individual, com estreita relação entre a tradição e as 
tendências modernas. Os conceitos contrastantes de tradicional/
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moderno foram associados também com temas tais como clássico/
moderno, finlandês/sueco e romântico/racional.

Em 1930, com os efeitos devastadores da depressão associados 
a problemas de urbanização e rápida industrialização, os designers 
expressaram sua preocupação sobre os objetivos do funcionalismo, 
o significado da indústria enquanto uma força social e cultural e a 
mudança de uma sociedade baseada no artesanato para uma socie-
dade manufatureira economicamente viável. Exemplo disto foram 
o Pavilhão Finlandês para a Paris World Exposition, em 1937, e 
aquela para a New York World’s Fair, em 1939, projetados por Al-
var Aalto. A discussão era se deveria prevalecer o Funcionalismo 
(proposta de Alvar Aalto: enfatizar a produção para a massa) ou o 
Tradicionalismo.

A Exposição de Estocolmo, em 1930, foi um marco para o de-
sign finlandês, assim como para o design escandinavo de modo 
geral, é reconhecida como a introdução formal do Modernismo na 
Escandinávia, e ajudou a intensificar a discussão na Finlândia sobre 
a qualidade do design para objetos do dia a dia.

O design finlandês foi subvalorizado no contexto escandinavo 
e descrito como algo exótico e primitivo. Segundo a crítica sueca, 
o design na Finlândia era, apesar de não ter sido concebido assim 
conscientemente, “a cultura da forma”, de proporções calculadas, 
apesar de parecer resultado de um inocente jogo infantil com os 
materiais.

A recepção crítica do design finlandês na Escandinávia foi gran-
demente influenciada pela concepção finlandesa de sua própria 
cultura de design. A repetição da metáfora de juventude e inocência 
na recepção escandinava das artes aplicadas finlandesas significou 
uma nova e revigorante força, mas também indicou a posição da 
Finlândia na hierarquia nórdica.

As artes aplicadas finlandesas tinham uma relação ambivalente 
com os “objetos cotidianos” filosoficamente propostos pela demo-
cracia nórdica, e sua cultura em design fora longamente mantida 
por uma elite artística. A crucial questão sobre o papel do artesa-
nato dentro do campo do design como um todo tem sido discutida 
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na Finlândia desde a virada do século XIX para o século XX. Os 
conceitos de “socializar os gostos” e “mais beleza para objetos coti-
dianos” tornaram-se populares mesmo nos círculos finlandeses de 
arte aplicada.

O princípio do design como forma, função ou métodos de pro-
dução não figura nesse tipo de contextualização. O design finlandês 
fez sucesso internacionalmente principalmente por suas caracterís-
ticas intrínsecas: sua autenticidade, originalidade, essencialidade 
exótica e qualidade. E assim, por sua vez, é como os finlandeses 
aprenderam e aceitaram mostrar seu design internacionalmente.

A forte identidade das modernas artes aplicadas finlandesas 
pode ser reconhecida na tendência da crítica em estabelecer para-
lelos entre design e artes aplicadas, música e poesia. Essas compa-
rações revelavam convenções em crítica de arte e design, mas eram 
também estratégias para a promoção do valor artístico das artes 
aplicadas.

Individualidade, criatividade, artesanatos, humanidade e niti-
dez regional, em oposição aos produtos em massa e à globalização 
anônima, eram os fatores por trás dos produtos da Finlândia na 
década de 1950. Em um mundo em transformação, a produção 
finlandesa ainda mantinha sua resistência e a alta qualidade de seus 
projetos.

Os produtos finlandeses podiam, então, ser analisados em rela-
ção aos objetos produzidos na Escola de Ulm e sua filosofia: pro-
dução de objetos de alta qualidade e para todos por meio de uma 
produção industrial em massa. Objetos mais bonitos para o uso 
diário, caminho para a cultura contemporânea em design.

O primeiro sucesso finlandês internacional pós-guerra foi na 
Milan Triennale, de 1951, e ajudou a incrementar a crença nos de-
signers como parte da indústria das artes aplicadas, o que por sua 
vez resultou em maiores oportunidades para aqueles. Seus triunfos 
também transformaram os designers em heróis públicos, conside-
ravelmente ajudados pelas vendas.

A mostra Design in Scandinavia, nos Estados Unidos, de 1954 
até 1957, foi claramente para enfatizar o sentimento de solidarieda-
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de entre os países nórdicos, o que foi importante do ponto de vista 
dos desentendimentos sobre a posição política da Finlândia nos 
Estados Unidos. Na Europa do pós-guerra, a segurança econômica 
era vista, particularmente pelos Estados Unidos, como essencial 
para a prevenção de descontentamentos sociais e políticos do tipo 
que poderiam levar a outra guerra. O design – primordialmente 
de objetos para a casa – tinha um papel essencial na economia para 
a Finlândia. Enquanto o mundo movia-se rapidamente através do 
que se tornou conhecido como a Guerra Fria, o design tornou-se 
parte de um esforço diplomático para promover o comércio finlan-
dês, assim como a imagem da Finlândia no estrangeiro.

As décadas de 1950 e 1960 representaram o sucesso internacio-
nal do design finlandês, assim como na virada do século XIX para 
o século XX, quando a arquitetura finlandesa e as artes aplicadas 
também eram foco da atenção internacional. Em ambos os perío-
dos, os elogios estrangeiros elevavam e aumentavam o status e a 
importância desses campos e de seus representantes no contexto 
doméstico, apesar de a imagem do sucesso pós-guerra no design 
da Finlândia ser principalmente associada a artefatos artesanais ou 
objetos feitos em pequenas séries que eram identificados como arte.

Assim como a economia nacional e o setor cultural, o design e 
a artes aplicadas na Finlândia durante o pós-guerra eram um ar-
ranhão em uma situação limitada pelos severos termos de paz e 
ressarcimentos da guerra com a então União Soviética. Mas essa 
situação também permitiu a realização de habilidades derivadas 
dos anos do pré-guerra, adaptadas das visões igualitárias implícitas 
no modernismo nórdico. Agora havia demanda para esses valores 
enquanto um desenvolvimento material e cultural que havia sido 
criado com recursos limitados da melhor maneira possível, apesar 
de a Finlândia ainda ser uma sociedade predominantemente rural.

O design finlandês nos anos 1950 não deve ser discutido apenas 
com referência ao brilhante sucesso na Milan Triennale em 1951, 
1954 e 1957, mas também considerando como muitos lares fin-
landeses beneficiaram-se da desafiadora perícia do design dentro 
da indústria. A conexão industrial foi de prima importância, pois 
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apenas por meio dela grandes grupos de consumidores domés-
ticos puderam ser alcançados. Para esses consumidores, objetos 
de arte exclusivos ou de arte em vidro produzidos em pequenas 
séries representavam um papel secundário em suas necessidades 
domésticas.

A partir da década de 1950, as artes aplicadas finlandesas e o de-
sign tornaram-se internacionais em dois níveis: na esfera da expo-
sição pública e reputação profissional, e na atual industrial baseada 
no design. Isto não foi uma realização insignificante do ponto de 
vista da modesta economia da Finlândia, geograficamente localiza-
da à margem e com baixo nível de industrialização. O design tam-
bém encontrou apoio em uma tendência política que soube tornar 
isso claro para a comunidade internacional, o que, em termos de 
sociedade e cultura, mostrava que a Finlândia pertencia ao “Mundo 
Livre”. Isto conduziu à modernização rápida da comunidade de 
design, envolvendo os designers, suas organizações, sua promoção, 
sua indústria e seu marketing.

Assim como a indústria incrementou o uso de profissionais 
de design, o mercado doméstico, aproveitando-se dos benefícios 
das tarifas protecionistas, criou oportunidades para responder à 
demanda desencadeada pelo aumento do poder aquisitivo dos fin-
landeses, fazendo produtos segundo as doutrinas do Modernismo, 
ou ao menos adaptados aos seus princípios, especialmente em jogos 
de jantar e/ou chá e café de cerâmica, e várias peças de mobiliário 
que tinham ganhado prêmios internacionais e que agora estavam 
disponíveis aos consumidores da classe média. Isto não passou 
despercebido nos Estados Unidos e em parte da Europa, onde pro-
dutos similares estavam disponíveis apenas para a elite.

Depois da Segunda Guerra Mundial, o ensino em design passou 
por reformas mais completas, direcionadas mais explicitamente para 
a indústria. Enquanto o setor industrial crescia, diversificava-se, 
e os mercados e demandas cresceram durante os anos 1950. O siste-
ma educacional preparou um crescente número de pessoas com ní-
vel e treinamento elevado para ir ao encontro dessas necessidades. 
O design de produto tinha, não há muito, saído do tradicional “ba-
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seado no material” educacional e na imagem profissional das artes 
aplicadas. Na Finlândia, isso era confirmado pela diversificação de 
produtos industriais e de materiais.

Entre as décadas de 1950 e 1960, um modernismo de alto pa-
drão internacional em arquitetura e design foi estabelecido na cria-
ção e na formação do ambiente em contextos públicos e também em 
algum grau no contexto privado. A educação em design, a prática 
profissional e a indústria utilizando isso, todos eram influenciados 
pela rápida industrialização da nação e, de modo mais geral, pela 
concepção de indústria baseada no progresso tecnológico enquanto 
um dos principais fatores determinantes da sociedade e cultura. 
Na profissão de design, esses desenvolvimentos conduziam para 
o surgimento da indústria do design enquanto setor separado da 
atividade e, muito depois, da educação. Designers profissionais ti-
nham trabalhado para a indústria desde sempre, mas baseando seus 
trabalhos em materiais específicos. Essa nova situação envolvia 
a produção em geral, o equipamento e o design ambiental, assim 
como o gerenciamento de uma imagem corporativa projetada.

A indústria finlandesa e suas organizações oficiais tinham gran-
de interesse no potencial de contribuição do design para a vida 
industrial da nação e como um fator para melhoramento da com-
petitividade internacional, e o desenvolvimento finlandês estava 
atento ao cenário internacional.

Nos anos 1950, a imagem doméstica do design foi sustentada 
pela reputação internacional, notadamente focada em indivíduos 
por meio dos quais os produtos comercializados eram associados à 
aura artística de famosos nomes do design.

Na década de 1960, o design industrial finlandês assumiu um 
grande status. A crítica ao culto da personalidade que se desen-
volveu em torno dos designers individuais durante os anos 1950, 
combinada com uma opinião otimista no potencial da indústria, 
tinha afastado o interesse das artes aplicadas. Isto correspondeu a 
uma crise difundida nas artes aplicadas finlandesas. Com a recessão 
global, a indústria não podia mais fornecer emprego para todos os 
novos designers por muito tempo. Essas considerações figuraram 
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na discussão internacional e foram debatidas, mas ofuscadas pelo 
foco no design individual na Finlândia, apesar da extensa discussão 
sobre o papel do design industrial.

Ao final da década de 1960, o campo do design industrial e do 
design de objetos expandiu-se para produtos em geral e para o de-
sign ambiental, que incluía, entre outras coisas, o trabalho am-
biental, o tráfego e o espaço urbano. Os estudantes adotaram o 
conceito da responsabilidade ecológica e social para o design e suas 
utilizações. A forte identidade artística do design profissional, que 
a indústria tinha promovido, agora começava a não ser necessária 
como pré-requisito para a indústria, e o clima ideológico mudou.

Esse fenômeno não foi único na Finlândia. Envolveu a gera-
ção baby-boom do pós-guerra como participantes e atores, os quais 
questionavam as figuras que estavam no poder desde a Segunda 
Guerra Mundial. Por exemplo, em arquitetura, a nova geração des-
ses anos enfatizava generalizações e pré-fabricação, obscurecendo 
os antigos proeminentes designers.

Apesar do debate em design, suas especificidades, responsabi-
lidades e seu papel do designer individual terem adquirido cores 
radicais exageradas e terem se tornado odiados no final dos anos 
1960, a comunidade de design, a indústria e os exportadores coo-
peravam. As aplicações industriais do design continuavam a se ex-
pandir, resultando em um crescimento das exportações nos campos 
e setores competentes.

A indústria finlandesa ainda tinha o ousado costume de investir 
em design de destaque, que em anos passados tinha provado que 
podia ser lucrativo. A fundamentação que tinha sido diminuída 
depois da Segunda Guerra Mundial e concentrado esforços em 
várias partes ainda tinha condições de sustentar o design tanto na 
Finlândia como no exterior. Durante esses anos, a Finlândia tinha 
se desenvolvido de uma nação predominantemente agrícola e po-
bre, à margem da Europa, para um Estado bem industrializado, 
com um alto padrão de vida e com atividade internacional. Dentro 
desse contexto periférico de desenvolvimento, as oportunidades de 
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design tinham sido aplicadas tangencialmente ao benefício do de-
sign profissional e industrial e, indiretamente, para o bem da nação 
como um todo.

Na Finlândia, assim como em outras partes do mundo, os anos 
1960 foram um período excitante sob vários aspectos. Diversão e 
fantasia eram expressos por meio de variados canais estéticos. O 
design na Finlândia era, talvez, um pouco mais contido em razão de 
sua tradição artesanal de uma sociedade agrícola em que os objetos 
eram feitos para serem usados e a decoração era considerada supér-
flua. Mas a pureza da forma, da clareza e da funcionalidade ineren-
te a suas tradições sustentou os designers em uma boa posição.

A década de 1960 viu o nascimento de sub-organizações dentro 
da Ornamo, a Associação Finlandesa de Designers. Novas associa-
ções foram estabelecidas para designers de moda (1965) e designers 
industriais (1966), que se juntaram às associações já existentes para 
arquitetos de interiores (1949) e designers têxteis (1956). A Orna-
mo, agora uma associação central de designers, começou a receber 
anualmente suporte financeiro do Ministério da Educação para 
cobrir as despesas de expansão de suas atividades.

Outra característica do design finlandês em geral, e particular-
mente nos anos 1960, era a extraordinária versatilidade dos desig-
ners. Muitos eram capazes de lidar com diferentes materiais, ser 
artesãos e designers industriais, mover-se livremente de um campo 
do design para outro.

No final da década, o espírito revolucionário do resto da Europa 
afetou a Finlândia. Havia uma efervescência na School of Industrial 
Arts.3 Depois do Congresso de Design, em 1968, os princípios 
do design foram criticados pela primeira vez. O culto ao designer 
individual foi considerado inapropriado, e o design anônimo era a 
nova senha.

A década de 1970 vê surgir o interesse pela ergonomia e a ênfase 
social como sinônimo de bom design, semiótica (em função da crise 

 3 Escola de Artes Industriais, em uma tradução livre. No caso, a University of 
Art and Design Helsinki.
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do Funcionalismo) e valores simbólicos, e gradualmente tornou-se 
um período para experimentação, pesquisa e aperfeiçoamento, ba-
seando-se no que havia se iniciado nos anos 1960. Os anos 1970 po-
dem ser caracterizados como um período de transição, um período 
de autocrítica com debates frequentes.

A consciência social da população em geral, incluindo os de-
signers, estava exacerbada na década de 1970, agravada pela crise 
do petróleo na primeira parte da década, e mais importância estava 
sendo dada aos fatores humanos. O design ergonômico estava na 
moda, e a recessão na indústria em geral contribuiu para a tentativa 
de desenvolver novos designs ecológicos, para o bem do meio am-
biente e de países com recursos limitados, como a Finlândia.

A década foi ajustada para a produção em massa, mesmo a Fin-
lândia sendo um país jovem em termos industriais e sendo as peças 
únicas consideradas apenas para uma elite e para exibições. Por 
exemplo, no departamento de cerâmica da Universidade de Artes 
Industriais, os alunos eram formados para desenvolver suas pe-
quenas, mas independentes, produções. Eles produziam objetos 
cerâmicos parte artesanal e parte industrial, mas logo perceberam 
que era impossível competir com a indústria convencional, e muitos 
começaram a fazer peças únicas, mais artísticas e menos funcionais 
(Figura 6).

Figura 6 – Exemplo da cerâmica-arte da década de 1970.
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Os anos 1970 introduziram um estilo mais casual e com ênfase 
no conforto e na ergonomia no design de vestuário. O mundo 
fashion não era fashion. A popularização do jeans e a ideia de igual-
dade significavam que todos deveriam parecer-se. Parecia haver 
uma aparente contradição entre o culto ao indivíduo e a quase total 
uniformidade de aparência. Pela primeira vez o design e a manu-
fatura de roupas para o trabalho e uniformes tornaram-se parte da 
indústria (Figura 7).

Figura 7 – Exemplos de indústria de vestuário da década de 1970.

O design de mobiliário era baseado nos princípios do funcio-
nalismo e ergonômicos. Considerações ecológicas tendiam para a 
minimização de materiais e cores. O design era um processo lógico 
e científico, baseado na pesquisa. O período pode ser classificado 
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como “design for need”,4 quando as peças eram feitas para interiores 
institucionais, transporte e espaço público, e o indivíduo foi esque-
cido (Figura 8).

A profissão de designer de modo geral foi estimulada quando 
a School for Industrial Arts5 foi elevada à categoria de universida-
de, em 1973. Internacionalmente, a reputação do design finlandês 
continuava baseada na pureza formal, “uma brisa vinda do Norte”.

 4 “Design para necessidade”, em uma tradução livre.
 5 Escola de Artes Industriais, em uma tradução livre. No caso, a University of 

Art and Design Helsinki.

Figura 8 – Metrô de Helsinque.
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A partir de 1980, o design tornou-se mais pluralista e, sob al-
guns aspectos, iniciou uma relação com as “artes puras”, inclusive a 
poesia, em uma abordagem semântica, free design e/ou experimental 
design, e as preocupações com a ecologia e com projetos de restaura-
ção, tanto em termos de arquitetura como nas tradições do design, 
afetaram a percepção geral do design.

Os anos 1980 foram uma década de maturidade em design na 
Finlândia. Quando ergonomia e meio-ambiente tornaram-se um 
assunto óbvio, designers transformaram o princípio de “a forma 
segue a função” em “a forma segue a função e a fantasia”.

Na primeira metade da década, os designers foram influencia-
dos pelo Pós-Modernismo, e sua liberdade e fantasia refletiram no 
design de mobiliário finlandês (Figura 9). Várias peças experimen-
tais foram feitas para exibições, e ao final da década, pequenas e 
recém-fundadas firmas apresentavam ideias com um caráter ino-
vador, para serem usadas em interiores tanto institucionais como 
privados.

Figura 9 – Influência pós-moderna no mobiliário finlandês.

Outra característica foi a reedição de obras de designers moder-
nos consagrados, como Eliel Saarinen (Figura 10).
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Figura 10 – Reedição de obras de Eliel Saarinen.

O design de roupas esportivas teve sua melhor década e teve 
vários projetos experimentais em novos materiais. As formas eram 
sofisticadas, e as peças de vestuário não eram cópias de marcas da 
moda, e sim criadas com sua própria expressão de moda (Figura 11).

Figura 11 – Design de roupas esportivas.

A ergonomia era um elemento importante do design, assim como 
as considerações estéticas. Até então se prestava mais atenção aos 
aspectos estéticos de uma cadeira ou de um vaso do que à aparência 



DESIGN, EMPRESA, SOCIEDADE  81

de uma ferramenta, por exemplo. O desenvolvimento da estética do 
design industrial para ferramentas, nos anos 1980, avançou conside-
ravelmente e tinha nível internacional. O conforto e a aparência de 
um trator recebiam a mesma atenção que os de um carro (Figura 12).

Em outros países existia uma separação clara entre design in-
dustrial e artes decorativas, mas, na Finlândia, artesãos e desig-
ners industriais estavam sob a mesma associação até 1983, quando 

Figura 12 – Exemplo da estética industrial para os mais diversos produtos.
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foi fundada uma associação específica para os artesãos. O design 
tornou-se, então, mais especializado nos anos 1980.

A conferência da Icsid, a principal associação mundial de design, 
aconteceu em Helsinque, em 1981, e ajudou a comunicar a mensa-
gem dos designers finlandeses ao mundo. O design finlandês em 
geral chegou à maturidade nos anos 1980.

No design contemporâneo, esses ideais promoveram uma inter-
pretação diferente, adaptando técnicas e materiais novos aos temas 
tradicionais do projeto. Naturalismo, linhas retas, minimalismo, 
elegância e acabamento cuidadoso continuam a serem expressos na 
produção atual. Mudanças tecnológicas consideráveis ocorreram 
entre 1980 e 1990, com influência no design, tanto em termos de 
produção como em novos objetos, principalmente com os novos pro-
dutos eletrônicos e o uso de computadores na concepção projetual. 
Aconteceu em outros países, mas não com a magnitude que acon-
teceu na Finlândia, a preocupação com a racionalização da matéria-
prima e a ecologia, presente desde os anos 1930 devido às limitações 
do clima. Madeira e metal são utilizados até hoje na vida cotidiana.

É evidente no design finlandês contemporâneo o produto em um 
contexto cultural e histórico, o Modernismo revisitado. Novas inter-
pretações do Modernismo, em um contexto social que seja mais amplo 
do que um contexto real do uso. Os produtos de design podem ser in-
terpretados como representações da cultura finlandesa e, desse modo, 
ligados a suas raízes históricas e aos vários pontos de vista sociais.

Vidro

As principais fábricas, iittala6 (vidro) e Arábia7 (cerâmica), são 
mais antigas que o discurso moderno-funcionalista. Existem desde 
meados do século XIX e estavam abertas a novas possibilidades.

 6 Disponível em: <http://www.iittalagroup.com/web/iittalagroupwww.nsf/
pages/AFC99AC242564B2FC22571E600458792>. Acesso em: mar. 2007.

 7 Disponível em: <http://www.arabia.fi/web/arabiawww.nsf/pages/E0BEF2D
BAAC88F9FC2256C07002DF996!OpenDocument>. Acesso em: mar. 2007.
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A modernização da produção não necessariamente requereu 
algum esforço por parte dos designers. A indústria de vidro pro-
duzia simples artigos utilitários, fáceis de eliminar da produção de-
corativa com itens que eram formalmente complexos e requeriam 
acabamentos sofisticados. Criaram, então, uma coleção que era 
“moderna” e “funcional”.

A produção era voltada principalmente para a exportação, mas 
apesar de exemplos de projetos intencionais para a produção em 
massa poderem ser encontrados em meio à produção em vidro fin-
landesa dos anos 1930, a vasta maioria dos projetos desse período 
era para objetos de arte caros e sem nenhuma intenção de serem 
produzidos em larga escala.

A linha “i”, da iittala (Figura 13), tentou preencher o vazio entre 
a arte em vidro e os objetos utilitários, e foi considerada como de 
“qualidade fina” para peças domésticas do dia a dia. 

Figura 13 – Linha “i”, da iittala.
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Joalheria e trabalhos em metal

A joalheria moderna finlandesa, tanto a em ouro e prata quanto 
aquela com trabalhos em metal, tem uma característica em comum: 
a simplicidade.

Além de uma moderna representação dos ornamentos ances-
trais, ela tem outra importante característica: seu desenvolvimento 
recente. Setenta anos atrás, os primeiros sinais do atual e impressio-
nante florescimento não eram nem aparentes. No começo dos anos 
1930, a demanda por um vocabulário de design original e nacional 
passou a ser sentida no campo dos trabalhos em metal.

Os trabalhos em metal finlandeses tornaram-se “respeitáveis” 
quase da noite para o dia. Essa mudança foi aparente tanto no re-
vival das produções pequenas e de alta qualidade como na nova 
colaboração entre indústria e designers. Os consumidores tinham 
acesso aos aperfeiçoamentos em joalheria e em objetos domésticos 
cotidianos.

Até a metade do século XX, trabalhos em ouro tinham um papel 
bastante marginal no desenvolvimento do Modernismo. Esse atraso 
explica apenas em parte o gosto fora de moda de seus clientes. Em 
adição ao persistente conservadorismo do gosto do consumidor, 
outra razão para a duração da popularidade dos modelos tradicio-
nais é a formação dos ourives. No final do século XX, apesar das 
novas técnicas apreendidas das outras artes aplicadas, não existia 
ainda o ensino formal para trabalhos com metais preciosos. Críticos 
e designers, os quais abraçaram o Funcionalismo em outras áreas 
das artes aplicadas, tinham dificuldades sobre como se sentiam em 
relação às abordagens modernas para a prata.

Em 1935, com o centenário da publicação de Kalevala, o épico 
finlandês, surgiram réplicas e variações de joias da joalheria da 
Idade do Ferro e Bronze finlandesa dentro do espírito de naciona-
lismo (Figura 14). Em 1947, surgiu uma competição para encorajar 
novos designers e o design inovador. Talvez o resultado mais im-
portante da competição tenha sido incitar a colaboração entre os 
jovens designers e a indústria, mas foi apenas em meados dos anos 
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1950 que novos trabalhos em metal e joalheria receberam a atenção 
que os vidros e cerâmicas finlandesas recebiam e que os produtos 
têxteis tinham aproveitado desde o começo da década. Os críticos 
aplaudiam seus esforços e reclamavam a eles igualdade aos outros 
campos no design moderno finlandês.

Figura 14 – Exemplo de joalheria Kalevala.

Como forma de ser aceita completamente, a joalheria teve de de-
monstrar mais do que nova estética. Foi apenas com a combinação 
de materiais locais que uma joalheria distintamente finlandesa foi 
criada. Até então, ela orgulhosamente exibia aos vizinhos suas joias 
funcionalistas com gemas estrangeiras, mas agora ela mostrava seus 
próprios designs finlandeses, confeccionados com ouro finlandês 
e decorados com gemas finlandesas. E ela tinha mesmo razão para 
estar orgulhosa pela linha pura, simplicidade e beleza estilística 
dessas joias.

Em meados da década de 1980, havia um importante novo de-
senvolvimento no design de joias, estimulado pelo uso de novos 
materiais antes desconhecidos dos joalheiros finlandeses e com 
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uma nova abordagem conceitual. Entretanto, o campo, de modo 
geral, mantinha a mesma estética baseada nos materiais que carac-
terizaram a joalheria finlandesa desde os anos 1950.

Produtos têxteis

O design moderno não é uma entidade unificada na Finlândia, 
apesar das várias manifestações existentes. Por exemplo, nas artes 
têxteis, a tradição e o progresso na arte e na indústria têm existido 
lado a lado, e parece que continuará sendo assim. A indústria têxtil 
tem uma tradição relativamente longa na Finlândia, desde o século 
XVIII, mas como tradição folclórica, embora a relação entre o de-
sign têxtil e a produção em série esteja mais centrada nas modernas 
artes aplicadas. Os produtos têxteis modernos finlandeses podem 
ser considerados em três áreas específicas: design para indústria, 
com a intenção de atender uma grande audiência; produção artesa-
nal, que incorporara a produção serial manual; e arte, com atrativos 
para um pequeno grupo de elite.

A arte ryijy deve ser entendida como parte de um passado pres-
tigiado que une isso com a tradição finlandesa e com as artes apli-
cadas modernas do começo do século XX. Os primeiros designers 
têxteis eram inspirados pelas cópias de antigas peças têxteis étnicas 
finlandesas adaptadas ao uso em interiores de residências do final 
do século XIX.

Durante os anos 1920 e 1930, os têxteis tornaram-se um campo 
atrativo como conexão entre designers e indústria, reforçando a no-
ção de que a arte aplicada moderna podia existir, transformando-se 
na chave para o discurso do design e dos designers modernos, assim 
como a união da arte e da indústria. Ao mesmo tempo em que a 
relação com a indústria estava sendo discutida, houve o “renas-
cimento” das tradições folclóricas, que teve um amplo impacto 
na sociedade e cultura finlandesas. A cooperação entre artistas de 
indústria começou a ser objeto de discussão nos círculos da arte 
aplicada, e depois da Segunda Guerra Mundial, as escolas conecta-
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das com negócios e indústria expandiram-se novamente, embora os 
estudantes da arte têxtil por si só tivessem pouco contato com a in-
dústria. Projetar para a indústria têxtil não era visto como uma pos-
sibilidade real, e os parceiros têxteis ainda estavam projetando prin-
cipalmente para a produção artesanal como única forma de trabalho 
em arte têxtil. Entretanto, no começo dos anos 1950, a arte ryijy 
alcançou posição importante no design finlandês moderno, e no 
final dos anos 1960, começo dos 1970, alguns artistas renovaram a 
tradição fazendo relevos tridimensionais em ryijy, experimentando 
novos materiais e novas texturas em formas escultóricas, abrindo 
canais para uma nova e criativa expressão (Figura 15). 

a b

Figura 15 – Arte ryijy tradicional (a). Tapeçaria ryijy em relevo (b).

O quadro unilateral da arte têxtil como uma parte do design 
moderno – como o design de objetos para a indústria ou para pro-
duções artesanais – ignora a forte ligação entre a arte têxtil e a tradi-
ção folclórica. A arte têxtil é, de um jeito especial, associada a uma 
supra-histórica tradição de artesanato folclórico.

As primeiras tentativas, na Finlândia, para entender os têxteis 
como um tipo de arte independente comparável às belas-artes ocor-
reu durante os anos 1960 e o início dos anos 1970, com a elevação 
internacional de arte têxtil.
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Figura 16 – O espírito mágico dos anos 1960 também foi capturado no design têxtil da 
Marimekko.

Apesar das artes têxteis terem se desenvolvido rapidamente e 
atingindo reconhecimento público considerável – principalmente 
quando elas se tornam parte do sistema de apoio financeiro estatal 
para as artes aplicadas –, elas são discriminadas até os dias atuais 
por serem uma atividade eminentemente feminina, apesar de sua 
versatilidade, e, assim como cerâmica, ainda é vista como arte e não 
como design.



DESIGN, EMPRESA, SOCIEDADE  89

O assunto da modernidade em têxteis é complexo e difícil de ser 
definido. Quando a história da arte têxtil finlandesa é revista em 
relação aos ideais da arte e do design modernos, é necessário que se 
reconheça que a arte têxtil “livre” ainda existe. Os artistas têxteis 
não se tornaram designers e a arte têxtil não foi fundida com as belas 
artes. O artista têxtil finlandês tem múltiplas identidades: design 
industrial, artesão e artista.

Cerâmica

A cerâmica finlandesa do século XIX pode ser explicada por 
meio da relação entre a fábrica Arabia e a Uiah (Universidade de 
Arte e Design de Helsinque). É difícil imaginar como o campo pode 
desenvolver-se sem essa inicial e consistente exposição ao moder-
nismo mediante essas duas instituições dominantes.

Até o final do século XIX, os artesãos eram “meros pintores 
decorativos”. Na fábrica eram desenvolvidas tanto esculturas em 
cerâmica como objetos cotidianos. A introdução do Modernismo 
na cerâmica ocorreu no final da década de 1890.

A cooperação entre a Central School of Industrial Arts e a Arabia 
existe desde a década de 1920, mas até então a arte em cerâmica 
na Arabia significava objetos decorativos com aparência de gosto 
burgueses: estatuetas, caixas, queimadores de incenso, luminárias 
e máscaras exóticas no “estilo” Arte Moderna. Em raras oportu-
nidades os artistas podiam ajudar a projetar um objeto para o uso 
cotidiano ou um aparelho de jantar. Geralmente isso era feito por 
uma comissão especial. Entretanto, o ecletismo estilístico que se 
desenvolveu durante os anos 1920 sinalizou a procura por uma 
identidade artística da fábrica em expansão.

Durante a década de 1930, os ceramistas na Arabia tornaram-se 
mais e mais atentos ao exemplo em que eles estavam se transfor-
mando como promotores do ideal de modernidade em cerâmica, e 
logo a política mudou com a introdução de uma nova abordagem 
para a cerâmica moderna, Como resultante, em meados da década 
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de 1940, passou a haver um encorajamento da livre expressão do 
artista, exemplificado na abertura, em 1944, no 9° andar do prédio 
da fábrica, o Departamento de Arte e Museu.

No final dos anos 1940, o design crítico questionava a baixa (em 
termos de projeto de objeto, não do material em si) qualidade da 
cerâmica utilizada nos objetos cotidianos na Finlândia e a exclusiva 
e elitista natureza da cerâmica artística finlandesa. Mas o ensino 
(treino) em instituições educacionais privava os estudantes de um 
foco em objetos de uso cotidiano.

Isso tinha implicações positivas para os artistas e industrialistas. 
A noção de um museu evocava status e prestígio cultural do tipo que 
foi calorosamente bem-vindo pela jovem fábrica, e por seus artistas 
em particular, que com esses estúdios espaçosos, teve no 9° andar 
a evolução para um oásis de livre criatividade. Como resultado, em 
1950 ocorreu uma exposição particular da Arabia em Milão.

O departamento de arte da Arabia era um empregador ideal, 
com capacidade técnica e organização em marketing, e todos os 
ceramistas sonhavam em trabalhar lá. Era difícil construir uma 
carreira em cerâmica fora da Arabia, em um campo em que os mé-
todos de produção complexos e uma boa capacidade de marketing 
fixaram os limites do padrão de trabalho e afiançaram a imagem 
pública do artista. Graças à Arabia a indústria cerâmica parado-
xalmente tornou-se a principal fonte de apoio para os studios de 
cerâmica, fábrica essa que se institucionalizou e se transformou em 
uma ferramenta de marketing simbólica desses mesmos studios, um 
modelo que funcionou bem durante aproximadamente trinta anos.

Apesar das críticas feitas à produção da Arabia depois da guerra, 
o esforço em criar objetos cotidianos para produção em massa não 
teve resultados positivos. Um exemplo era um jogo de jantar que 
era produzido intencionalmente para habitações rurais. Era pro-
duzido pela Arabia em colaboração com a Finnish Population and 
Family Welfare Federation, uma agência governamental que melho-
rava residências rurais padrão. As formas, selecionadas dessa par-
ceria, que já estavam em produção, foram decoradas com motivos 
florais populares.
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A série “Kilta” (Figura 17) tornou-se um símbolo do ressurgi-
mento do design finlandês durante a reconstrução do pós-guerra. 
Com um preço razoável e versátil e enquanto proposta múltipla 
para jogo de jantar, disponível em diferentes acabamentos, a série 
“Kilta” oferecia ao consumidor grande flexibilidade e a oportu-
nidade de combinar as peças de acordo com suas necessidades e 
gostos individuais.

Figura 17 – Exemplo da série “Kilta”.

O sucesso do departamento de arte da Arabia, o qual servia de 
cartão de visitas da fábrica em exposições internacionais, encorajou 
a companhia a manter a clara divisão entre a produção de bens de 
consumo em massa e o departamento de arte de peças únicas.

Nos anos 1960, o currículo em cerâmica no Institute of Industrial 
Arts mudou dramaticamente, enquanto se acirrava o debate sobre 
encontrar (identificar) as necessidades da indústria. Também na 
produção a situação mudou. A competição internacional e a ênfase 
maior em um marketing comercial eficiente mais do que em aspi-
rações estéticas minaram os ideais que tinham caracterizado o acla-
mando departamento de arte nos primeiros anos da Arabia. Com o 
apoio de uma política mais comercial e o interesse em padronizar a 
produção e os procedimentos de marketing, os jovens designers não 
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mais consideravam a Arabia um paraíso para os artistas cerâmicos. 
O termo “moderno”, o qual tinha previamente se associado com in-
tegridade estética e cultural, começou a significar industrialização 
banal. Com a crise da energia, seguida pela recessão internacional, 
a cerâmica finlandesa enfrentou uma crise profunda. Muitos pro-
dutos foram descontinuados. A fábrica parou de usar a tradicional 
tecnologia copper printing, E o design moderno era agora reduzido a 
uma estratégia de marketing.

Mobiliário finlandês moderno

A história do design do século XX na Finlândia – especialmente 
desde a década de 1930 – é apenas uma parte da história do Moder-
nismo, assim como o mobiliário e o design de interiores são apenas 
um aspecto desse fenômeno. Para melhor entender essa questão, 
é primeiramente necessário entender qual é o papel específico do 
mobiliário e do design de interiores no campo das artes aplicadas 
em relação à arquitetura finlandesa. Em termos gerais, a arquite-
tura finlandesa incorporou o Modernismo internacional desenvol-
vido pela Bauhaus e introduzido por Le Corbusier na década de 
1920. E desde o mobiliário desenvolvido por Alvar Aalto para suas 
construções, o ideal modernista vem influenciando igualmente o 
design de mobiliário.

O melhor nos primeiros funcionalistas era a habilidade de não 
apenas ter um repertório de ideias consistente sobre funcionalidade 
e praticidade do mobiliário, mas também saber usá-lo para projetar 
uma bela mobília. 

O mobiliário de Alvar Aalto marca o início de um período em 
que o móvel é encarado como um objeto próprio das artes aplica-
das, e mais tarde produto de um design. Ou seja, é a partir daí que 
começa a ser manufaturado em série pelas artes aplicadas para a 
residência moderna e uso em geral, pois anteriormente era parte do 
design de interiores, geralmente feito para uso único e individual.
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Alvar Aalto humanizou a relação do Funcionalismo com a natu-
reza e transformou as estruturas e soluções estéticas do mobiliário. 
A técnica de laminação por ele desenvolvida possibilitou a produ-
ção de peças em conformidade com a estética internacional do Mo-
dernismo. Essa inovação importante no design do mobiliário mo-
derno tornou possível combinar a matéria-prima e os métodos de 
produção finlandeses com a estética e o design internacionalmente 
reconhecidos. O mobiliário moderno finlandês surgiu então da ma-
nufatura seriada dos móveis projetados por ele, feitos com madeira 
prensada. Suas linhas minimalistas têm sido um dos pontos básicos 
iniciais da indústria de mobiliário moderno finlandês desde 1930 
até os dias de hoje (figuras 18 e 19).

A Finlândia, no período entre as duas guerras mundiais, era um 
país essencialmente agrário, sem possibilidade de gerar uma urba-
nização resultante de uma classe média cosmopolita e com recursos, 
ou seja, de gerar um mercado em potencial para o design moderno. 
A carpintaria tradicional coexistia com a tendência emergente de 
processar a madeira industrialmente para a construção civil e para a 
fabricação de mobiliário. A madeira e seus derivados constituíam-se 
na maior riqueza do país, tanto em termos de construção civil como 
de fabricação de objetos, e a produção de mobiliário foi caracteriza-
da por esses modelos históricos vernaculares. Em geral, a mobília 
modernista era exceção nas casas finlandesas, e o é até hoje, apesar 
de, ironicamente, o design de mobiliário estar mais ligado ao Mo-
dernismo do que a cerâmica, por exemplo.

Os pré-requisitos da modernidade frente à produção seriada 
correram paralelos ao crescente desenvolvimento de uma indús-
tria baseada em um material barato e de aplicação direta como a 
madeira. Pode-se dizer que, desde o final da década de 1930, a mo-
dernização geral das tendências do consumidor, o nível tecnológico 
alcançado pela indústria da madeira e a melhora dos métodos de 
produção e distribuição haviam servido de base para o advento da 
modernidade na Finlândia.

Enquanto o Modernismo internacional no período entre as 
guerras mundiais estava expresso na arquitetura e no design de 
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Figura 18 – Exemplos da produção de Alvar Aalto.
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Figura 19 – Museu Alvar Aalto, em Jyväskylä, Finlândia.

interiores, após a guerra tornou-se mais ligado aos eventos coti-
dianos. Agora era possível entender o ideal social do Modernismo 
nórdico. As regulamentações governamentais para a construção de 
moradias, por exemplo, seguiam os princípios de saúde, de função 
e de higiene desenvolvidos por arquitetos e designers na década 
de 1930. A modernização (geralmente padrão) das cozinhas em 
apartamentos pequenos introduziu o modernismo no ambiente co-
tidiano em dois níveis: enquanto manifesto ideológico e como uma 
estética funcional que rapidamente se tornou comum. Em termos 
de projetos individuais de mobiliário, a manufatura tinha de levar 
em consideração a necessidade de se fazer produtos que servissem 
a várias funções e ocupassem pouco espaço. A questão não era se a 
mobília representava os padrões internacionais de design, mas se 
era conceitualmente moderna e, de qualquer forma, não necessaria-
mente moderna na sua aparência.

Paralelamente, a sociedade encontrava-se em condições de ado-
tar as mudanças na qualidade de vida promovidas a partir da pro-
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dução estandardizada de mobiliário adaptável e racional e, ainda, 
em termos de mobiliário e design, do diálogo que se iniciou entre a 
educação em design e a indústria. 

As casas sem dúvida haviam se convertido no principal terreno 
de experimentação de um racionalismo europeu, mas que objeti-
vamente não se desenvolveria na Finlândia até o final da Segunda 
Guerra Mundial. Agora havia um entendimento maior em termos 
de arquitetura e de design, e consequentemente um entendimento 
do ambiente (casa e mobília) como um todo, e isso era válido desde 
a classe média baixa até a elite. Ironicamente, ao mesmo tempo a 
mobília passou a ter influências vernaculares, a abordagem mais 
dogmática do Modernismo dos anos 1930 foi suavizada e tornou-se 
mais romantizada, em uma espécie de reação ao período de aus-
teridade da guerra. Desta forma, os designers de mobiliário não 
se tornaram parte do culto nacional aos designers no pós-guerra, 
apesar de o mobiliário ter tido um papel significativo em termos do 
volume de exportações. Apesar dos prêmios recebidos em exposi-
ções internacionais, parece que aquele não tinha a áurea mística 
de outras áreas das artes aplicadas, particularmente a da arte em 
vidro.

A indústria finlandesa de mobiliário, que tinha tido sucesso em 
exportações durante os anos 1930, ficou em uma posição compli-
cada com o final da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, 
como modelo de êxito e prosperidade, converteram-se no modelo 
cultural de uma Europa rota e empobrecida, e a Finlândia viu-se 
em uma complicada situação geopolítica, lutando para não ser mar-
ginalizada pelas potências aliadas. Desta forma, foi de suma impor-
tância estabelecer relações comerciais com os Estados Unidos. A 
situação começou a se alterar quando as restrições impostas foram 
gradualmente sendo derrubadas no final da década de 1940. Com 
o poder de compra da população melhorado, a indústria podia ofe-
recer o mobiliário tradicional de acordo com os padrões conven-
cionais dos consumidores, assim como os produtos de pequenas 
fábricas carregados das tendências de modernização que haviam 
sido interrompidas pela guerra. Como exemplo temos o mobiliário 
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projetado por Alvar Aalto, até hoje em produção e comercializado 
com exclusividade pela Artek.8

Um dos melhores exemplos do sucesso do design finlandês pós-
guerra – baseado no conceito moderno “bom, bonito, barato” – é a ca-
deira Domus (Figura 20), projetada em 1946 por Ilmari Tapiovaara. 
Versátil, com várias versões, para locais privados, públicos ou insti-
tucionais, para ser produzida em massa e com baixo custo de produ-
ção. Produzida em partes, era fácil de ser montada e barata para ser 
transportada. Consequentemente, tinha baixo custo de exportação. 
A cadeira, parte de um projeto de desenho de interiores realizado em 
meio à escassez do pós-guerra, cristalizou e provou a validade das 
metas abordadas por Tapiovaara a partir de meados dos anos 1940, 
e começou a distanciar-se de seu contexto original até converter-se 
em uma verdadeira peça de referência, inclusive no mercado inter-
nacional, transformando-se em um sucesso. Foi comercializada nos 
Estados Unidos a partir de 1951 com o nome de Finnchair. A expe-
riência também significou a constatação de que se podia criar o dis-
curso de todo um projeto ao redor de uma peça básica de mobiliário.

Figura 20 – Cadeira Domus.

 8 Disponível em: <http://www.artek.fi/en/about.html>. Acesso em: abr. 2007.
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O mobiliário para escritórios tem sido constantemente ignorado 
nas análises da relação entre modernização e o design finlandês de 
móveis. Várias companhias de móveis surgidas no pós-guerra e que 
se expandiram nos últimos anos começaram produzindo mobiliário 
para escritórios durante a reconstrução. Por meio da aplicação de 
técnicas de gerenciamento que enfatizavam eficiência, o trabalho 
nos escritórios estava bem próximo da modernização da indús-
tria, da força de trabalho e dos procedimentos administrativos. Por 
exemplo, a companhia Asko (Figura 21), responsável pela produ-
ção da cadeira Domus, começou suas operações fazendo mesas para 
escritórios, e depois mudou o foco para o mobiliário residencial.

Figura 21 – Exemplos atuais do mobiliário produzido pela Asko.

Outro exemplo é a Skanno,9 uma companhia pequena, com uma 
reputação de moderna, e que começou suas atividades em 1946 com 
a manufatura de mobiliário para escritórios e depósitos.

A separação definitiva do design moderno de mobiliário das ou-
tras áreas do design na Finlândia veio nos anos de 1950. A produção 
para exportação cresceu significativamente durante esse período, 
principalmente para a então Alemanha Oriental, o que durou até o 
final da década de 1990, sendo as principais companhias a Asko e a 
Isku (Figura 22).

 9 Disponível em: <http://www.skanno.fi/index_en.html>. Acesso em: fev. 
2007.
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Figura 22 – Exemplos atuais do mobiliário produzido pela Isku.

Ambas as companhias produzem até hoje em larga escala, e 
principalmente em termos modernos, ou projetos que tenham sido 
adaptados à estética moderna. Entretanto, sem nenhum entendi-
mento do papel do design e do designer. Por outro lado, algumas 
das companhias já citadas, pequenas, mas de alta qualidade, como 
a Artek, a Skanno e a Avarte,10 mediante o sucesso internacional 
em exposições como a Design in Scandinavia, de 1954 até 1957 nos 
Estados Unidos e no Canadá, e na Milan Triennials nas décadas de 
1950 e 1960, fizeram a reputação finlandesa de inovação em mobi-
liário e a prosperidade do mercado doméstico nos anos 1960 e 1970. 
Nesse período, muito pouco mobiliário foi importado, e os produ-
tos disponíveis no mercado internos facilitaram a modernização 
dos lares finlandeses, ajudando a criar uma imagem coerente entre 
a Arquitetura e outras áreas do design.

A evolução do mobiliário, de lâmpadas, de objetos utilitários 
e de elementos de decoração de interiores para produtos das artes 
aplicadas, com um valor intrínseco independentemente do design 

 10 Disponível em: <www.avarte.fi>. Acesso em: abr. 2007.
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de interiores em geral, foi particularmente sublinhado nos anos da 
década de 1950. A classe média urbanizada estava, então, pronta 
para mobiliar suas casas com os itens do repertório formal que ficou 
conhecido como os “anos dourados” do design finlandês. A arqui-
tetura, a mobília e outros objetos domésticos seguiam claramente a 
estética das formas funcionais.

Desde os anos 1960, o mobiliário finlandês e seu design têm 
claramente refletido dois pontos de partida ou abordagens. Por um 
lado, havia o mobiliário projetado como elemento do design de in-
teriores, e por outro, havia os itens individuais do design de móveis. 
O mobiliário baseado em objetos individuais é caracterizado por 
suscetibilidade a tendências afinadas com o espírito dos tempos, e 
alguns dos modelos acabaram, mais tarde, por se transformar em 
clássicos.

Desde a década de 1930, são os mesmos materiais e tecnologia 
de produção que estão disponíveis tanto no design como na manu-
fatura de mobiliário moderno na Finlândia. Em termos de legado 
do design moderno, nenhuma inovação significante foi introduzida 
desde os anos 1960. 

Uma peça de mobília finlandesa deve ser prática, bem construí-
da, despretensiosa e elegante. Pode misturar-se naturalmente em 
qualquer tipo de ambiente. Assim, o “look” finlandês em mobiliá-
rio nos anos 1960 não foi um estilo rígido, ditado pela moda. Mani-
festou um desejo de produzir mobiliário sem ideias preconcebidas, 
mobiliário o qual pudesse satisfazer a demanda variada daqueles 
dias. A produção preocupava-se basicamente em disponibilizar um 
mobiliário de qualidade dentro do alcance econômico de qualquer 
cidadão.

Ao mesmo tempo em que os novos materiais e o plástico de-
ram aos designers a oportunidade de fazer formas flexíveis e usar 
praticamente todas as cores imagináveis, a história dos materiais 
sintéticos, particularmente do plástico, ilustra como os designers 
finlandeses eram limitados por restrições internas da tecnologia e 
da produção industrial. Logo após o término da Segunda Guerra 
Mundial, os designers finlandeses Eero Saarinen e Charles Eames 
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– assim como os norte-americanos – começaram a usar o plástico de 
uma forma única, sem emendas, para fazer os assentos, encostos e 
braços das cadeiras que projetavam. Mas na Finlândia, no final dos 
anos 1940 e início dos anos 1950, esse material não estava de fato 
disponível, e os designers experimentaram o uso do compensado 
curvado para chegar ao mesmo resultado formal de seus contempo-
râneos norte-americanos, mas baseando-se em uma técnica com-
pletamente diferente. Quando o plástico finalmente tornou-se um 
material viável, este apareceu primeiramente apenas sob a forma 
de acrílico, cujas propriedades físicas e o alto custo limitavam o 
uso. Entretanto, quando era combinado com uma malha metálica, 
tornava-se perfeito para a estética ditada pelo Modernismo. Mas 
ainda assim a técnica da fibra de vidro laminada ou o uso do polies-
tireno requeriam um extensivo trabalho manual. Foi apenas com a 
introdução do uso de poliuretano (que era menos caro e podia ser 
prensado num molde) que o plástico começou a ser usado, a partir 
de meados da década de 1960, para fabricar cadeiras com um preço 
mais acessível. 

a b c

Figura 23 – Peças como Pastilli (a) e Ball Chair (b), de Eero Aarnio, e Karuselli (c), de 
Yrjö Kukkapuro, eram inovadoras e expressões distintas de seu tempo – assim como a 
maioria das cadeiras modernas de plástico do final da década de 1950 e início dos anos 
1960 – e foram bem recebidas internacionalmente, mas eram caras e passíveis de serem 
produzidas apenas em pequenas séries. 

Apesar de ser insignificante em termos de produção, a manufa-
tura recebeu bem esses designers, porque eles tinham um valor de 
imagem, uma qualidade experimental. O início do uso dessa mobí-
lia inovadora em interiores institucionais foi lento, e apenas no final 
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da década foram feitos interiores coloridos e imaginativos, parti-
cularmente em restaurantes, escolas, livrarias e pequenos bancos.

Duas décadas após a cadeira Domus, a cadeira Polaris (Figura 
24), de Eero Aarnio e produzida pela Asko em 1966, da qual foram 
produzidas mais de um milhão de unidades, repete em plástico o 
que Ilmari Tapiovaara tinha criado antes em madeira sólida e ma-
deira compensada: um design moderno e ergonômico.

Figura 24 – Cadeira Polaris.

Produzindo cadeiras com pernas metálicas tubulares, com as-
sento e encosto em plástico, como um anônimo objeto utilitário, vá-
rias manufaturas de móveis realizaram um dos principais objetivos 
do Modernismo: nova tecnologia combinada com uma forma mo-
derna que era produzida em grande escala e a baixo custo. O sonho 
dos primeiros modernistas de produzir um ambiente residencial 
padronizado tinha finalmente se tornado realidade. Mas o grande 
número de cadeiras de plástico que surgiu no mercado contribuiu 
para o anonimato do design. Cadeiras de plástico tornaram-se ob-
jetos cotidianos da cultura de massa, isenta dos ditames ideológicos 
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que tinham contribuído para sua realização e até pouco associada 
com designers famosos.

A popularização dos plásticos na indústria moveleira na Finlân-
dia durou até meados da década de 1970. A próxima geração de de-
signers de mobiliário moderno começou sua carreira no final dessa 
década, durante os anos da crise de energia. Plástico e metal esta-
vam fora de uso, e a madeira local novamente voltou à cena. O de-
sign finlandês tornou-se mais regional e interessado em um revival 
do estilo de vida rural e étnico. Novas e mais avançadas técnicas de 
laminação gradualmente permitiram à madeira substituir o plástico 
no mobiliário para espaços públicos. As exportações focavam-se 
na antiga União Soviética, fato que foi também responsável pelo de-
clínio do investimento em design. Tendo um mercado fechado com 
um cliente, as manufaturas finlandesas não tinham necessidade 
de ser inovadoras.

No final da década de 1960, o vocabulário formal minimalista 
e as cores claras, normalmente entendidas como a natureza própria 
das tendências estilísticas largamente adotadas em mobiliário, abri-
ram caminho para uma mobília inspirada no pop internacional, com 
o emprego de formas irregulares e/ou geométricas e cores fortes e/
ou contrastantes. Essa tendência, expressada por meio da informa-
lidade e rebeldia contra os valores da classe média, refletia as mu-
danças no design finlandês e as respectivas técnicas de produção. O 
divisor de águas no final da década envolveu tanto mudanças ideo-
lógicas como de geração. Os ideais da era pós-guerra estavam sob 
severa crítica. De modo geral, a dimensão social do Modernismo 
voltava à cena novamente, e o design oficial era criticado por esque-
cer esses princípios. Em outras palavras, os modelos adotados eram 
acusados de heresia ideológica. Visto dessa perspectiva – a ênfase do 
design de mobiliário nos anos 1970 no consumidor e nos princípios 
de igualdade social, economia e ecologia –, dava continuidade ao 
grande projeto do Modernismo, embora externamente alterado em 
suas formas. Entretanto, a cruzada ideológica e o boom econômi-
co conduziram a uma divisão entre o designer de elite – com seus 
princípios – e os consumidores. As mudanças eram manifestadas 
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no retorno à noção tradicional de uma sala finlandesa com estantes 
e armários históricos e sofás barrocos, e nas cozinhas, mesas inspi-
radas nas formas vernaculares.

Esse fenômeno era associado a mudanças socioculturais na so-
ciedade finlandesa, tais como a extremamente rápida urbanização e 
o crescimento da influência internacional nas escolhas locais. A cul-
tura do Modernismo, que por um momento pareceu tão permanente 
e transcendia as classes sociais, tinha mudado fundamentalmente. 
Desde os anos 1970, o mobiliário que ganha prêmios e é elogiado 
como o novo design finlandês tem muito pouco a ver com o mo-
biliário adquirido pelos consumidores finlandeses para suas casas.

O que se notou nos anos 1980 foi uma forte e consistente oposi-
ção na arquitetura e no mobiliário finlandeses a tendências como o 
Neo-Historicismo Norte-Americano ou o Neo-Clássico e o Grupo 
Memphis, da Itália. Contudo, entre a tentativa de retorno aos ideais 
modernistas e a proposta dos designers da década de 1980 houve 
uma lacuna, pelo menos em parte. A geração que estava agora no 
comando era aquela que se posicionara contra os líderes do pós-
guerra nos anos 1960 e 1970. A nova geração dos anos 1980 tentou 
iniciar seu próprio protesto, mas a estrutura social vigente não os 
apoiou da mesma forma que em outros momentos. Cegado pelo 
boom econômico, e com uma orientação extremamente comercial 
e individual, o mobiliário industrial dos anos 1980 procurou pro-
duzir estrelas do design à la Philippe Starck. Assim, uma nova 
era de individualismo começou em meados da década de 1980. O 
Pós-Modernismo que vinha da indústria de mobiliário italiano in-
troduziu a experimentação, uma busca por coisas novas e uma nova 
imagem de cor e forma. Os materiais locais eram característicos, e 
apesar desse natural ponto inicial, o resultado foi definitivamente 
uma imagem contemporânea e original, a qual, na melhor das hipó-
teses, estava apta a competir em pé de igualdade com as tendências 
internacionais das manufaturas. A imagem da fresca luminosidade 
nórdica, acentuada por texturas coloridas, em um espírito contem-
porâneo, gerou grandes elogios, assim como o interesse de vários 
usuários e compradores, e grandes quantidades de mobília finlan-
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desa foram exportadas nos anos 1980. O mobiliário para espaços 
públicos, em particular, assim como mobiliário para escritórios, 
tiveram de um novo boom com a construção civil e a decoração de 
muitos prédios públicos novos, centros culturais, prefeituras e pré-
dios de escritórios.

Quando o mercado da antiga União Soviética desapareceu, a 
indústria finlandesa de mobiliário enfrentou problemas. A Escan-
dinávia e a Finlândia não tinham mais a mesma reputação de good 
design nos mercados europeus integrados ao novo contexto global. 
Assim como nos anos pós-guerra, a indústria moveleira finlandesa 
não demorou a assumir os riscos e/ou recrutar designers para criar 
produtos inovadores. Mas, em vários aspectos, o design finlandês 
moderno de móveis e sua produção, cuja história do pós-guerra ha-
via aproximado, criando um estado de prosperidade, tinham che-
gado a um divisor de águas. A sociedade e a economia que tinham 
inspirado, sustentado e guiado seu desenvolvimento encontrava-se 
em uma encruzilhada similar.

A década de 1990 testemunhou um retorno parcial à manu-
fatura artesanal de mobiliário em pequenas séries, especialmente 
em madeira maciça. Materiais locais, naturais e simples, e formas 
práticas constituíram a linha mestra do mobiliário em madeira dos 
anos 1980,e, particularmente, na década de 1990, com uma grande 
variedade de materiais, formas, cores e técnicas. O mobiliário ex-
perimental e conceitual, apresentado por jovens designers, como 
protótipos ou autoprodução em pequenas séries, recebeu grande e 
significativa atenção, especialmente da imprensa internacional. O 
mobiliário finlandês foi “redescoberto” depois da recessão e moro-
sidade do início dos anos 1990.

Com a ajuda de subsídios econômicos, educação e de compe-
tições, surgiu uma nova geração de designers de móveis atentos 
às tendências internacionais e familiarizados com os processos de 
fabricação. No final do século XX, o designer freelance, indepen-
dente e autônomo, colaborando com várias manufaturas, tomou 
o lugar da relação de longa data entre designers e companhias. Os 
jovens designers de mobiliário começaram inclusive a produzir e 
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a comercializar seus produtos. As características locais não eram 
mais a temática explorada, mas a globalização, a sociedade infor-
macional, cosmopolita, nômade e urbana forma – entre outros – os 
termos usados como justificativa para unir os jovens designers e 
seus produtos, resultado das mudanças na sociedade, com a rápida 
expansão da informação tecnológica, da globalização da economia 
de mercado e da nova Finlândia europeia. Tudo isso se refletiu no 
modo como os jovens designers criavam, produziam e comercia-
lizavam seus móveis. O conceito do produto particular caracterizou 
o mobiliário do final dos anos 1990.

A era do mobiliário utilitário, manufaturado, seriado, e os ele-
mentos do design de interiores têm dado lugar a itens de mobiliário 
de experimentação individual ou a pequenas séries de produtos 
orientadas para o mercado. A individualidade anterior de design 
de interiores único tem sido agora substituída pela individualidade 
em um sentido experimental, conceitual e até abstrato. Itens 
de mobiliário têm sido objetos de design distintos, sem nenhuma 
ligação com o tempo, lugar ou local. É evidente no design finlandês 
contemporâneo o produto em um contexto cultural e histórico, o 
Modernismo revisitado; novas interpretações do Modernismo, em 
um contexto social que seja mais amplo do que um contexto real do 
uso. Os produtos do design atual podem ser interpretados como 
representações da cultura finlandesa e, desse modo, ligados às suas 
raízes históricas e aos vários pontos de vista sociais.

O ponto de vista finlandês leva em consideração que as pessoas 
podem ter ideias diferentes sobre mobiliário. Algumas têm clara-
mente uma visão utilitária e pensam apenas nas funções práticas 
e na durabilidade do móvel. Outras querem um mobiliário com 
um design moderno, enquanto um terceiro grupo pode enfatizar 
o conforto charmoso associado com uma mobília de estilo mais 
tradicional.

Outra característica da produção finlandesa de mobiliário é que 
esta se desenvolveu em uma frente internacional. Todos os envolvi-
dos tinham trabalhado para a realização da meta “excelência coti-
diana”. Naturalmente, alguns designers atuaram individualmente, 
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mas, como um todo, a produção de mobiliário foi sustentada pela 
combinação dos esforços da manufatura, dos designers, das pes-
quisas, da tecnologia, da conceituação teórica dos interesses do 
público-alvo e, finalmente, pelo interesse do consumidor propria-
mente dito.

A posição bastante especial do mercado de mobiliário finlandês 
depende também da estrutura do mecanismo de produção. Na 
realidade, a mobília é produzida por um número muito grande de 
pequenas fábricas.

Do ponto de vista da eficiência, a divisão em tantas pequenas 
unidades é naturalmente uma desvantagem. Como compensação, 
várias pequenas companhias agrupam-se em torno de uma, mas 
cada qual continua produzindo sua própria especialidade. Mas 
existem vantagens em separar a produção. Por exemplo, elas não 
são completamente dependentes de que um único produto seja 
um grande sucesso de público, e podem experimentar e variar seu 
design, assim, sucessivamente, adaptando-se ao mercado constan-
temente em mudança. Isto acontece sem ninguém dizendo o que 
tentar para acompanhar os ditames da moda. Mas é lógico: é impos-
sível eliminar isso completamente. Observando a produção atual, 
não se pode negar que o sucesso no mercado estrangeiro induziu 
alguma fábrica a especular uma moda, um “estilo” finlandês. Mas 
em princípio, um design deve ser alterado apenas quando novas 
demandas em mobiliário o tiverem tornado obsoleto.

O padrão de se morar é uma forma de cultura a qual necessita 
ser enriquecida, e não deve ser não explorado o modo de viver do 
homem cotidiano. Improvisações no padrão de vida ocorrem muito 
lentamente dentro do confinamento da produção em massa. Uma 
pessoa deve poder determinar seus próprios ambientes de acordo 
com suas necessidades individuais sem perder as vantagens funda-
mentais inerentes à produção em massa. O futuro pertence aos de-
signers, para quem projetar é uma compreensiva missão apontada 
para o avanço do desenvolvimento social.




