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RESUMO

A industrialização e a descoberta de novos materiais foram decisivas para o surgimento da atividade que hoje conhecemos por design de 
produtos. Assim, a origem do design está inevitavelmente ligada ao crescimento da economia capitalista, à divisão do trabalho e à produção em 
massa. Com a globalização da economia de livre mercado, também as tendências que influenciam o design de produtos se tornaram globais. 
Nesse contexto, as indústrias demonstram preocupação em desenvolver produtos de leitura universal, mas com referências e signos próprios que 
componham uma identidade intrínseca, que os distingam em um mercado internacionalizado. O design passa a assumir um papel integrador 
entre usabilidade, definição de identidade e comunicação de valor, sendo percebido como um importante suporte para a estratégia competitiva 
de inovação tecnológica. No Brasil, ao tentar expressar identidade cultural, designers buscam apreender o que constitui a brasilidade, ou seja, as 
características peculiares de quem nasce nesse país. A busca por uma identidade para os produtos brasileiros pode ser claramente percebida na 
evolução do design de móveis, que tem utilizado influências do artesanato, do estilo de vida e dos modos de fazer locais, bem como, privilegiado 
materiais característicos do país. Refletindo o contexto nacional, o setor moveleiro cearense, que ainda dá seus primeiros passos, apresenta um 
crescente mercado consumidor e tem buscado por produtos que possuam, em sua configuração, elementos que o identifiquem como um produto 
com identidade própria. O estado do Ceará possui cerca de 750 empresas produtoras de móveis, entre médias e pequenas, ocupando o oitavo 
lugar do setor no Brasil. Diante destas colocações, esta pesquisa, que tem sido guiada pela seguinte questão: Como o designer pode introduzir o 
repertório semântico da cultura cearense no processo de configuração de peças de mobiliário com uma linguagem própria, que lhes atribua 
identidade local? Tendo como objetivo geral, desenvolver peças de mobiliário com leitura universal, mas com referências e signos próprios da 
cultura cearense e; como objetivos específicos: a) realizar um levantamento imagético de signos materiais e imateriais representativos da cultura 
do Ceará, b) elaborar um repertório semântico não exaustivo, que possa traduzir este levantamento imagético em palavras que traduzam a 
cultura cearense e, c) com base neste repertório semântico e na pesquisa imagética, desenvolver peças de mobiliário com uma linguagem própria, 
que lhes atribua uma identidade cearense. Assim, foi realizada uma investigação qualitativa, fundamentada em um levantamento bibliográfico 
que buscou delimitar os conceitos básicos da pesquisa. Após, foi utilizada uma abordagem visual para identificar e analisar o repertório semântico 
referente à cultura do Ceará. Para tal, foi feito uso de imagens fotográficas e textos que ilustram e descrevam esta cultura. Com base na análise 
dos dados coletados, a Cultura Cearense foi vinculada às palavras: luz, cor, natureza, diversidade, resistência, simplicidade, intensidade, alegria, 
religiosidade, encantamento, exagero, delicadeza e humor. Também foram elaborados requisitos de projeto que atendessem à indústria local de 
mobiliário e identificadas tendências globais para este setor. Estas pesquisas resultaram na elaboração de 15 painéis de inspiração para a etapa de 
geração de alternativas. As alternativas geradas estão em fase de desenvolvimento e seleção, devendo resultar em três alternativas de projeto de 
mobiliário possíveis de serem produzidos e vendidos pela indústria local. Estas alternativas serão apresentadas em modelos tridimensionais. Desta 
forma, espera-se contribuir com a indústria de móveis do Ceará, apresentando exemplos de projetos que favorecem o desenvolvimento de 
produtos com identidade própria. No âmbito acadêmico, este trabalho pretende estimular a pesquisa na área do Design, ainda pouco 
desenvolvida no estado.
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