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Resumo 

Este artigo tem como objetivo refletir sobre o projeto de uma exposição brasileira de cursos 

industriais, realizada no ano de 1959 na Escola Técnica de Curitiba. Originada em 1909, a 

instituição foi criada com o intuito de fomentar a formação profissional de crianças e jovens por 

meio do ensino prático e teórico de diferentes ofícios relacionados ao trabalho industrial. Como 

forma de divulgar e promover seus cursos, a Escola Técnica realizava periodicamente exposições 

e feiras onde eram exibidos os artefatos fabricados pelos/as alunos/as. Além disso, abertas à 

visitação de familiares e da comunidade, as exposições serviam como um espaço de encontro, 

divulgação e consumo, pois os artefatos expostos, geralmente, ficavam também à venda. O ano 
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de 1959 marca o cinquentenário de criação das Escolas Técnicas Federais. Dessa forma, a Escola 

Técnica de Curitiba promoveu a exposição nomeada “Escola Técnica de Curitiba nos 50 anos de 

Treinamento Vocacional”, na qual apresentava seus cursos por meio de painéis explicativos, além 

da exposição de ferramentas e artefatos produzidos pelos/as estudantes. Vale ressaltar que, na 

década de 1950, predominava no Brasil o estilo denominado Funcionalista, no qual tanto o design 

quanto arquitetura deveriam ser orientados, sobretudo, por demandas de ordem funcional que 

culminavam na abstração de formas, na geometrização dos volumes e na eliminação dos 

ornamentos. Logo, é possível perceber influências do Funcionalismo na proposta da exposição 

promovida pela Escola Técnica em 1959, tendo em vista o mobiliário, os modelos de expositores, 

bem como os padrões tipográficos e diagramação adotados. Entre os cursos apresentados na 

mostra estava o curso ginasial industrial de Corte e Costura, implementado em 1943 e 

direcionado exclusivamente para a formação de meninas. Durante as aulas da disciplina de 

Tecnologia e Prática de Costura e Bordado, por exemplo, as alunas estudavam conteúdos 

relacionados a corte, costura, rendas e bordados, além da confecção de roupas para enxoval, 

indumentárias infantis, trajes femininos para passeio e para festas sociais. Também aprendiam a 

manusear as ferramentas e máquinas empregadas em corte e costura. Sendo assim, a partir do 

estudo de imagens fotográficas registradas durante a exposição de 1959, buscamos analisar a 

representação do espaço planejado para o evento e, especialmente, o espaço reservado para a 

mostra do curso de Corte e Costura como a disposição de artefatos produzidos e utilizados pelas 

alunas. Para investigar as questões elucidadas, recorremos aos aportes teóricos relacionados à 

História do Design e aos estudos da Cultura Material. Por meio deste trabalho, buscamos 

contribuir com a historiografia do design, visto que pesquisar determinados espaços, como o 

arquitetado para a exposição de 1959 e, consequentemente, para o curso de Corte e Costura, 

pode oferecer evidencias da cultura material do passado ao revelar práticas sociais, artefatos e 

formas de ser e agir de uma determinada sociedade em um dado momento histórico. 

Palavras-chave: Design; Funcionalismo; Exposição; Corte e Costura. 

 

Introdução 

Este artigo é resultado de uma pesquisa mais ampla3 e tem como objetivo refletir sobre o 

planejamento de uma exposição realizada no Brasil em 1959 na Escola Técnica de Curitiba. 

Periodicamente, essa instituição organizava feiras e exposições de seus cursos que eram abertas 

                                                           
3
 Este estudo é um recorte de uma pesquisa de doutorado em andamento centrada na investigação das 

práticas sociais, espaços e artefatos do curso ginasial de Corte e Costura a partir da sua imbricação com 
domesticidade na Escola Técnica de Curitiba entre as décadas de 1940 e 1960. 
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à visitação da comunidade e tinham como mote informar, divulgar, promover e dar retorno à 

sociedade sobre o que era ensinado e produzido no âmbito escolar.  

Nos anos 1950, os processos de industrialização e urbanização ganharam um ritmo acelerado no 

Brasil, desencadeando oferta e procura por mão-de-obra especializada. Nesse interim, as Escolas 

Técnicas vinham com a proposta de oferecer ensino qualificado para atender as demandas dos 

setores industrial e econômico brasileiros. 

A exposição de 1959 foi idealizada com o intuito de comemorar o cinquentenário de criação das 

Escolas Técnicas brasileiras e contou com grande envolvimento de professores/as, técnicos/as e 

estudantes, além de ampla divulgação na imprensa local. Sendo assim, o recorte deste estudo 

está centrado no projeto da exposição e em imagens fotográficas registradas durante o evento e 

que nos permitiram observar como os espaços foram delimitados e organizados seguindo 

características funcionalistas.  

O trabalho está dividido em duas partes. Na primeira seção, contextualizamos brevemente o 

momento que vai da criação das Escolas Técnicas brasileiras até o ano de 1959, período no qual o 

evento foi realizado. Na segunda parte, procuramos analisar a exposição alusiva aos cinquenta 

anos da instituição, tendo em vista o projeto dos espaços, bem como a organização dos móveis, 

artefatos e painéis expostos. Por fim, entre os cursos apresentados, focamos nossa análise no 

planejamento do espaço e artefatos referentes ao curso feminino de Corte e Costura, buscando 

perceber como o estilo funcionalista fazia-se presente em todo o projeto do evento. 

 

1. A sociedade brasileira e a Escola Técnica de Curitiba nos anos 1950 

Idealizada em 1909 pelo então presidente brasileiro Nilo Peçanha, a Escola Técnica de Curitiba foi 

criada como uma instituição orientada para a educação profissional de meninos carentes com o 

propósito de educá-los para o trabalho e, assim, afastá-los da marginalidade e da transgressão4 

(Queluz, 2002). 

Inicialmente, a instituição direcionava seus esforços para o ensino e a formação de força de 

trabalho majoritariamente masculina. Todavia, na década de 1940, o estabelecimento de uma 

série de decretos conhecidos como “leis orgânicas” redefiniu o sistema educacional das escolas 

técnicas brasileiras. De acordo com Maria Lúcia Büher Machado (2010), a “Lei orgânica do ensino 

industrial”, estabelecida em 1942, desencadeou três principais mudanças na Escola Técnica de 

Curitiba: 1) o quadro de cursos passou a ser oferecido em dois ciclos, sendo o 1º ciclo destinado 

                                                           
4
 Denominada, inicialmente, de Escola de Aprendizes e Artífices do Paraná, a Escola Técnica de Curitiba era 

direcionada para a educação profissional de meninos pobres seguindo a perspectiva das práticas 
higienizadoras que marcaram o início do século XX, quando um dos caminhos para garantir a adequação 
das classes ditas menos favorecidas e alcançar a “ordem e progresso” seria a educação para o trabalho 
(Queluz, 2002). 
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ao ensino industrial ginasial e o 2º ciclo reservado ao ensino técnico de 2º grau; 2) a exigência da 

formação primária para poder candidatar-se ao ensino industrial básico5; 3) a implantação do 

curso industrial ginasial feminino de Corte e Costura. Dessa forma, pela primeira vez, a instituição 

abria espaço para também escolarizar meninas. 

A partir de 1943, a instituição oferecia no 1º ciclo os seguintes cursos: Mecânica de Máquinas, 

Marcenaria, Artes do Couro, Alfaiataria, Corte e Costura e Tipografia e Encadernação. Já o 2º ciclo 

contemplava os seguintes cursos técnicos: Construção de Máquinas e Motores, Edificações e 

Decoração de Interiores (Machado, 2010). 

Os cursos da Escola Técnica de Curitiba visavam acompanhar as mudanças e suprir as 

necessidades que permeavam os âmbitos econômico e industrial brasileiros. Segundo Maria Alice 

Ribeiro (2005), em meados do século XX, algumas áreas da indústria demandavam a formação de 

trabalhadores em instituições específicas como as de ensino industrial. Entre os setores que 

apresentavam maior desenvolvimento estavam “a indústria têxtil, a indústria da construção civil 

e a indústria metalmecânica, em especial as oficinas mecânicas das ferrovias, que configuraram a 

estrutura da indústria brasileira até os anos 50 e demandavam força de trabalho qualificada” 

(Ribeiro, 2005, p. 210). 

Vale ressaltar que durante o governo do presidente brasileiro Juscelino Kubitschek (1956-1960), 

houve um grande impulso em vários setores industriais com a criação do Plano de Metas, que 

tinha como lema transformar “50 anos em 5”. Logo, outros campos também progrediram como a 

indústria elétrica pesada, a química pesada, a de máquinas e equipamentos mais sofisticados e a 

automobilística (Mello e Novais, 2000, p. 590). 

Os anos 1950 também foram caracterizados como um período de intensa industrialização e 

urbanização, que desencadeou mudanças na vida e nos hábitos da sociedade brasileira. Nessa 

época, o tema da modernidade estava, na maioria das vezes, aliado à ideia de progresso. De 

acordo com Anna Cristina Figueiredo (2003, p. 31): 

  

não havia nos anos 50 e 60 bem de consumo que não se pretendesse “moderno”, “novo” 

ou “inédito”. Estes bens eram oferecidos a homens e mulheres igualmente “modernos”, 

afinados com os “novos tempos” e vivendo em perfeita consonância com o progresso. 

 

Torna-se pertinente comentar que a educação oferecida nas Escolas Técnicas também era vista 

como um alicerce rumo ao progresso brasileiro. Para Mário Lopes Amorim (2004, p. 27), havia a 

crença de que a educação técnica contribuía na “formação do homem prático capaz de se 

                                                           
5
 Os/as estudantes deveriam ter a idade mínima de dez anos e participar do teste de admissão, 

submetendo-se a provas de capacidade física, aptidão mental, português, matemática e desenho. 
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adaptar às transformações que vinham ocorrendo, principalmente no mundo do trabalho”. Além 

disso, segundo o autor, esse tipo de ensino era percebido como “o caminho para a elevação 

social da classe trabalhadora e para o progresso do país” (Amorim, 2004, p. 62). 

Periodicamente, as Escolas Técnicas planejavam feiras e exposições de seus cursos. Esses eventos 

eram organizados pelos/as docentes e estudantes e abertos à visitação do público interno e 

externo. Segundo Gordon Wilber (1954, p. 197), as exposições industriais escolares eram 

significativas, visto que “o público tem grande interêsse e empenho pelas escolas. Mantidas que 

são pelos fundos públicos, não podem viver à margem da comunidade e dos interêsses desta. É 

necessário, portanto, que haja intercâmbio de informações e idéias entre escola e público”. Logo, 

esses eventos serviam como um espaço de encontro, conhecimento e retorno à sociedade do 

que era ensinado e produzido na instituição. Amorim (2004) explica que as exposições visavam 

mostrar à comunidade o que era ensinado e produzido nessas instituições, como também 

procuravam “transmitir a idéia de que o progresso do Brasil passava necessariamente pelo 

desenvolvimento do ensino industrial como fornecedor de mão-de-obra especializada para a 

indústria, tida como a grande propulsora do crescimento econômico do país” (Amorim, 2004. p. 

263). 

Em 1959, as escolas técnicas brasileiras completam cinquenta anos de criação. Para celebrar esse 

acontecimento, a Escola Técnica de Curitiba organizou a exposição nomeada “Escola Técnica de 

Curitiba nos 50 anos de Treinamento Vocacional”, na qual divulgava seus cursos por meio de 

painéis explicativos com a exposição de ferramentas e artefatos produzidos por seus/suas 

alunos/as. É sobre esse assunto que trataremos a seguir. 

 

2. Celebrando o cinquentenário da Escola Técnica de Curitiba  

Na Escola Técnica de Curitiba, a exposição realizada em comemoração aos seus cinqüenta anos 

teve grande repercussão e contou com a mobilização e o envolvimento de professores/as, 

técnicos/as e estudantes. Na reportagem intitulada “Exposição do Cinqüentenário”, publicada 

em dezembro de 1959 no Boletim da Comissão Brasileiro-Americana de Ensino6, podemos 

perceber a ênfase e prestígio atribuídos ao evento: 

 

Comemora-se êste ano o cinquentenário do ensino industrial no Brasil. [...] A Escola 

Técnica não poderia ficar indiferente a data tão alvissareira. Por essa razão, e querendo 

                                                           
6
 Segundo Amorim (2004), os boletins da CBAI circularam pelas instituições industriais no Brasil de 1947 a 

1961 com o intuito de divulgar as atividades desenvolvidas pela assistência estadunidense ao ensino 
industrial brasileiro. 
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comemorar condignamente a grande efeméride, preparou uma grande exposição, que 

não foi grande só em tamanho, mas em importância.  

 

A Figura 1 apresenta duas imagens: um desenho em perspectiva do projeto arquitetônico e, 

abaixo, o registro fotográfico da exposição com o mesmo ângulo e espaço representados no 

projeto do evento. 

 

 

Figura 1. Projeto arquitetônico e registro fotográfico da exposição de 1959. 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI. 

 

Em primeiro plano, podemos observar a forma como os cursos foram organizados e dispostos no 

ambiente planejado. No esquema da exposição, aparece a representação de painéis explicativos 

com desenhos e textos e de alguns artefatos utilizados e produzidos pelos/as estudantes. O 

desenho também conta com a representação de figuras masculinas e femininas com o intuito de 
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mostrar como a exposição poderia ser observada pelos/as visitantes. Na ponta, à esquerda, ainda 

há a representação de um vaso com uma planta. Ao atentarmos para o registro fotográfico, 

percebemos que até os detalhes de arborização idealizados no projeto foram mantidos na 

concretização do evento.  

No segundo plano do desenho, ao fundo, podemos visualizar a continuação da exposição, cujo 

espaço parece ter sido destinado à apresentação do curso de Corte e Costura, visto que os 

desenhos ali representados nos painéis são de indumentárias.  

Observando o projeto da exposição como um todo, é possível perceber que o evento foi 

planejado de maneira racional com expositores funcionais, práticos e despojados de ornamentos.  

Sendo assim, vale ressaltar que a exposição de 1959 apresentava características que a 

qualificavam como um projeto funcionalista. Segundo Rafael Cardoso (2004), o conceito de 

funcionalismo, presente no design e na arquitetura de meados do século XX, tem sua base no 

Estilo Internacional. Conforme explica esse autor, desde a década de 1920, vários designers e 

arquitetos ligados ao Modernismo europeu procuravam soluções formais “internacionais” que 

substituíssem as formas vernaculares – possivelmente associadas a regionalismos e 

nacionalismos –, por “formas gerais e supostamente universais, de preferência redutíveis a 

módulos simples e abstratos que pudessem ser eternamente recompostos de acordo com 

necessidades funcionais” (Cardoso, 2004, p. 152). Os proponentes do Estilo Internacional 

argumentavam que “todo objeto podia ser reduzido e simplificado até atingir uma forma ideal e 

definitiva, a qual seria o reflexo estrutural e construtivo perfeito de sua função” (Cardoso, 2004. 

p. 152). 

Vale ressaltar que, de modo geral, a ideologia do Estilo Internacional se baseava no argumento 

de que a criação de formas universais poderia reduzir a desigualdade vindo a promover uma 

sociedade mais igualitária e justa. Além disso, alguns funcionalistas acreditavam que, por 

exemplo, “se a melhor e mais bonita cadeira fosse também a mais eficiente e mais barata de se 

fabricar, não haveria mais sentido em produzir cadeiras melhores e outras piores” (Cardoso, 

2004. p. 153). Essa proposta tinha a ver com a ideia de “gerar uma sociedade igualitária pela 

solução aparentemente simples de fazer todo mundo pensar, trabalhar, ganhar, consumir e se 

vestir de maneira igual” (Cardoso, 2004, p. 154). Torna-se pertinente comentar que o estilo 

funcionalista, por ser calcado num planejamento racional e estética ordenada e unificadora, 

alinhava-se a projetos políticos e econômicos brasileiros que visavam a ordem estabelecida, a 

moralidade e a racionalidade. 

O evento comemorativo ao cinquentenário da instituição reuniu a exposição de treze cursos 

vigentes nesse período e que seguiam o mesmo padrão de disposição de elementos. Dessa 
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forma, a fim de compreender como as seções foram planejadas, focaremos nossa análise na 

organização da mostra do curso feminino de Corte e Costura (Figura 2). 

Conforme mencionado anteriormente, o curso industrial ginasial de Corte e Costura foi criado em 

1943. As estudantes tinham aula em tempo integral sendo o período da manhã dedicado para o 

ensino de disciplinas de “cultura geral” e o período da tarde para as disciplinas denominadas 

“cultura técnica”, a saber: Tecnologia e Prática de Costura e Bordado, Artes Industriais, Desenho 

Técnico, além da prática educativa de Economia Doméstica. 

 

Figura 2. Exposição do curso industrial ginasial de Corte e Costura. 

Fonte: Núcleo de Documentação Histórica – NUDHI. 

 

Na exposição de 1959, a seção de Corte e Costura privilegiou a exposição dos artefatos e 

indumentárias produzidas especialmente na disciplina de Tecnologia e Prática de Costura e 

Bordado. Por meio de aulas teóricas e práticas, as alunas estudavam conteúdos sobre corte, 

costura, rendas e bordados, além da confecção de roupas femininas e infantis. Também 

aprendiam a manusear as ferramentas e máquinas empregadas durante as aulas.  

Podemos observar na Figura 2 algumas das peças produzidas pelas estudantes. Em primeiro 

plano, aparecem expostos sobre uma mesa retangular modular os seguintes itens: alguns 

vestidos infantis com babados e bordados, uma camisinha para bebê, algumas toalhinhas de 

mesa bordadas, babadores para bebês dispostos sobre a mesa, entre outros objetos.  
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O segundo plano é formado por três expositores modulares verticais. O primeiro módulo 

apresenta dois painéis horizontais: um contém informações sobre o curso e o outro possui uma 

imagem fotográfica ampliada de uma professora orientando sua aluna durante uma aula prática 

de costura. Vale a pena comentar sobre a tipografia utilizada no painel explicativo do curso, onde 

aparecem os seguintes dados: nome do curso em caixa alta, nome do/a chefe da seção, nomes 

das professoras da disciplina e nomes das estudantes cujos trabalhos foram expostos. É possível 

perceber que, assim como o projeto arquitetônico e o mobiliário utilizado possuíam 

características funcionalistas, a tipologia empregada também apresentava as mesmas 

particularidades. De acordo com Farias (1998, p. 75), “por acreditar na existência de formas 

tipológicas arquetípicas, a tipografia funcionalista do século XX buscou determinar formas 

definitivas, as mais legíveis e universais”. Desse modo, podemos observar que a tipografia 

escolhida é sem serifas7, com ângulos retos e desprovida de ornamentos, facilitando a 

legibilidade de seus caracteres. Ao que tudo indica, a fonte tipográfica utilizada nos painéis 

informativos é similar à fonte Univers (Figura 3), criada em 1957 pelo tipógrafo suíço Adrian 

Frutiger e considerada uma das famílias tipográficas exemplares da tendência funcionalista 

(Farias, 1998).  

 

 

 Figura 3. Fonte Univers (LT Std – 49 Light Ultra Condensed), criada por Adrian Frutiger em 1957. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O segundo módulo possui um painel horizontal localizado na parte detrás e apresenta outra 

imagem fotográfica ampliada das estudantes em sala de aula com uma legenda localizada na 

parte inferior direita da foto. Por fim, o terceiro módulo expositor comporta um manequim que 

sustenta um vestido sem mangas, acinturado e com saia evasê8, traje feminino característico dos 

anos 1950 no Brasil. 

Conforme podemos observar na seção de Corte e Costura, os artefatos produzidos pelas alunas e 

expostos no evento privilegiavam aspectos relacionados à domesticidade como toalhas bordadas 

                                                           
7
 Serifas são pequenos traços aplicados às extremidades das letras.  

8
 Saia que, pelo seu corte, se abre na parte inferior. Em francês, “évaseé” significa “com roda”. 
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para casa, babadores para bebês, além de roupas e acessórios femininos e infantis. De acordo 

com Wanda Maleronka (2007, p. 72):  

 

A organização dos cursos oferecidos pelas escolas profissionais tinha por função capacitar 

as alunas para um ofício, mas este sempre estava acompanhado de conhecimentos 

referentes ao lar. Na verdade, essas instituições assumiam funções socializadoras e 

legitimavam as concepções defendidas pelo Estado, sobretudo em relação à função da 

mulher no seio da família. A necessidade de proporcionar às mulheres das camadas 

populares uma cultura técnica de determinado ofício deveria incluir conhecimentos para 

não as afastar de seu verdadeiro rumo: o lar.  

 

Assim, se os demais cursos da Escola Técnica, direcionados para formação exclusivamente 

masculina, visavam preparar futuros profissionais capacitados para a indústria, no caso do curso 

de Corte e Costura, essa formação profissional estava imbricada com as posições sociais de mãe 

e esposa. Logo, os ensinamentos deste curso capacitavam as estudantes tanto para exercerem 

um ofício remunerado como costureiras, quanto para produzirem suas próprias roupas e de suas 

famílias, além da produção de artefatos de uso decorativo para a casa, como toalhas de mesa e 

arranjos decorativos.  

No caso do trabalho remunerado como costureira, vale comentar que esse ofício estava 

comumente atrelado ao ambiente do doméstico. Isto, porque como o trabalho podia ser 

realizado em casa, dava a impressão de não comprometer a esperada dedicação das esposas aos 

maridos, das mães zelosas aos filhos e das exímias donas de casa ao lar. Além disso, conforme 

Carla Bassanezi Pinsky (1997) explica, os avanços relacionados ao trabalho profissional feminino 

não foram aprovados por todos os segmentos da sociedade brasileira, visto que “os preconceitos 

machistas e as obrigações domésticas impediram muitas mulheres, mesmo educadas e bem 

preparadas, de ingressar no mercado de trabalho” (Pinsky, 1997, p. 506). Sendo assim, mesmo 

em meio a tantas mudanças, os valores atribuídos ao feminino continuavam preferencialmente 

relacionados ao ideário das classes médias. A “mulher ideal” era conhecida e definida a partir da 

dedicação às ocupações domésticas, do cuidado do marido e dos filhos e das características 

entendidas, nesse período, como “próprias da feminilidade, como instinto materno, pureza, 

resignação e doçura” (Pinsky, 1997, p. 608).  

Uma questão que merece ser ressaltada é que, mesmo sendo o único curso direcionado para a 

formação exclusivamente feminina, Corte e Costura teve a mesma visibilidade e contou com o 

mesmo espaço que os demais cursos na exposição alusiva aos cinquenta anos da Escola Técnica 

de Curitiba.  
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Considerações Finais 

As exposições industriais escolares funcionavam como um meio de divulgação e legitimação do 

que era ensinado e produzido nas Escolas Técnicas brasileiras. Abertas à visitação do público 

interno e externo, esses eventos permitiam uma maior compreensão do que acontecia nessas 

instituições, além de estreitar a aproximação entre comunidade e escola.   

Na exposição realizada no ano de 1959 na Escola Técnica de Curitiba, cada curso apresentado 

ocupava um espaço relativamente igual em tamanho dispondo de uma mesa retangular e três 

expositores modulares verticais onde ficavam dispostos painéis explicativos, peças, ferramentas 

e artefatos produzidos pelos/as estudantes. Ademais, as informações que constavam nos painéis 

explicativos de todos os cursos eram padronizadas seguindo a mesma diagramação e fonte 

tipográfica.  

Por meio da análise dos documentos imagéticos e textuais sobre a exposição “Escola Técnica de 

Curitiba nos 50 anos de Treinamento Vocacional”, pudemos observar que o projeto do espaço, 

bem como os expositores e a organização dos artefatos seguiam características que se alinhavam 

ao Estilo Funcionalista, no qual tanto o design quanto a arquitetura deveriam ser norteados, 

sobretudo, por demandas de ordem funcional que resultavam na abstração de formas, na 

geometrização dos volumes e na eliminação dos ornamentos. 

Por fim, vale ressaltar que estudar espaços como o projetado para a exposição de 1959 pode 

revelar evidencias da cultura material do passado ao revelar práticas sociais, artefatos e maneiras 

de ser e agir de uma determinada sociedade em um dado momento histórico. 
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