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RESUMO 

O presente trabalho nos conduz brevemente à cultura do artesanato cearense 
e a sua contribuição para a diversidade de alternativas na criação de produtos 
autorais de moda, imbuídos com identidade e cultura. Aborda o aspecto do 
resgate dos valores culturais que atende o setor da economia criativa e do 
mercado de moda autoral. A metodologia foi baseada em uma pesquisa social 
e exploratória, para construir esse trabalho. Nos resultados foi ressaltado a 
importância de termos esse conhecimento, sobre o artesanato e suas principais 
técnicas, no processo de criação de produtos de uma nova fase para moda 
autoral cearense. 
 
Palavras-chave: Artesanato. Cultura. Moda. Mercado. 
 
 
ABSTRACT 
The present work brings us briefly to Ceará's handicraft culture and its 
contribution to the diversity of alternatives in the creation of fashion copyright 
products, imbued with identity and culture. It addresses the aspect of the 
redemption of cultural values that serves the creative economy sector and the 
authorial fashion market. The methodology was based on social and exploratory 
research to build this work. The results emphasized the importance of having 
this knowledge, about handicrafts and their main techniques, in the process of 
creating products for a new phase for Ceará fashion. 

 
Keywords: Craft. Culture.  Fashion. Market. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
Neste trabalho, buscamos redescobrir o artesanato como uma fonte de 

cultura material e a sua relação com a construção da identidade local de um 
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povo, incluindo também os autores que tratam da pesquisa científica e dos 

projetos de pesquisa. Para se ter uma base cultural como suporte, faz-se 

necessário um momento que vai desde a história da formação do povo do 

Ceará e, consequentemente, também do Brasil. Dentro deste objeto de estudo, 

buscamos promover o diálogo entre o artesão e o estudante de design, 

promovendo, assim, uma tentativa de criar uma atmosfera, com o intuito de 

haver um intercâmbio de saberes acadêmico e popular, despertando interesse 

e encantamento, tanto dentro da concepção de um novo produto, quanto 

durante a sua conceituação que será aplicada junto às técnicas artesanais 

utilizadas junto ao design que cada produto carregará embutido.  

Para que o produto transmita toda essa carga de pertencimento, ou seja, 

de algo que está intrinsecamente relacionado com a cultura local, é necessário 

expressar as vocações regionais e a memória, retomando as raízes de um 

povo nativo. Neste artigo dialogamos sobre o papel desempenhado pelo 

designer em relação ao artesanato e suas perspectivas nesse campo incluindo 

sua atuação no slow fashion1 para promover a moda autoral cearense. O foco 

deste estudo visa proporcionar uma discussão que reflita sobre a integração 

entre o artesanato e o design, para que haja implementação e visibilidade de 

pesquisas voltadas à utilização do artesanato em projetos de moda, dentro do 

curso de Design-Moda da Universidade Federal do Ceará. 

 Em decorrência disso, objetivamos que esta pesquisa bibliográfica e 

reflexiva, incentive a produção de outros trabalhos relacionados ao tema em 

questão. Assim, pode haver uma expansão deste projeto entre os demais 

cursos de design de moda em Fortaleza, disponibilizando a criação de produtos 

inovadores que detenham tanto as características do artesanal, quanto do 

design aplicado em artigos de moda autoral. Nossa intenção é que esses 

produtos de moda tenham uma identidade relacionada à cultura cearense. 

Assim, discutiremos, também, sobre o trabalho de valorização do artesanato 

local, que deve ser estimulado através do estabelecimento de uma parceria 

                                                           

1
 O Slow fashion" é um termo cunhado por volta do ano de 2004, em Londres, por Angela Murrills, uma escritora de 

moda da revista de notícias on-line Georgia Straight. O slow fashion surgiu como uma alternativa socioambiental mais 
sustentável no mundo da moda. A prática do slow fashion preza pela diversidade; prioriza o local em relação ao global; 
promove consciência socioambiental; contribui para a confiança entre produtores e consumidores; prática preços reais 

que incorporam custos sociais e ecológicos; e mantém sua produção entre pequena e média escalas. 
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entre estudantes de design, designers e artesãos, o que pode ocasionar 

contribuições para a construção e o desenvolvimento de uma marca que tenha 

em seu conceito a cultura e a identidade do estado do Ceará 

         Desse  modo, haveria a troca de saberes que poderia ocorrer através de 

ações itinerantes, criando momentos de difusão do conhecimento da cultura 

cearense através de: ciclo de palestras, oficinas e debates, possibilitando a 

formação de mais profissionais qualificados, que contribuam com o 

crescimento da economia local ao disseminar sua identidade mundo afora e 

cientes de que seu trabalho é um dos mais importantes fatores de geração de 

ocupação e renda do Ceará para o artesanato e o mercado de moda autoral2.  

Ampliar todo o potencial criativo dos criadores de moda locais e 

fomentar novas criações com cada vez mais características regionais, que 

reforçam a marca do produto local. Logo, nossa proposta é voltada para a 

comunidade da moda que reconhece a importância do segmento artesanal 

como expressão da cultura popular cearense. A intenção é ser uma fagulha 

para o início de um movimento de reconhecimento dessas possibilidades de 

desenvolvimentos de produtos, designers e empresas que tenham no seu 

conceito a típica cultura cearense, sem estereótipos e com muito conteúdo 

envolvido para o mercado mundial de moda. 

A pesquisa deste artigo surgiu e teve como ponto de partida inicial uma 

pesquisa social de campo que foi de fundamental importância para reconhecer 

a necessidade de levantamento de material sobre o tema estudado. A autora 

Fachin (2006) relata sobre o poder da pesquisa social em perceber que existe 

uma constante preocupação do pesquisador em analisar os dados obtidos e 

conhecidos por meio do levantamento da pesquisa, interpretando-os 

conjuntamente e, a partir daí, fazer prognósticos sobre o futuro. Esta pesquisa 

é de natureza qualitativa. E utilizamos como uma das bases de conhecimento, 

neste trabalho, a pesquisa de cunho exploratório, segundo Gil (2002) esse tipo 

de pesquisa esclarece e altera conceitos e ideias, objetivando estabelecer 
                                                           

2
 Moda Autoral pode ser interpretada como todo produto feito por criadores que estão bastante próximos de suas 

criações, seja no que diz respeito ao processo de criação e/ou de confecção do produto, seja no que diz respeito à 
venda dele. A moda autoral é movida pelo desejo de ir além da produção em série e por novos criadores que injetam no 

mercado criações com sua própria identidade.[…] Pode-se afirmar que é um mercado cada vez mais inclusivo e direcionado 

que busca uma autoralidade e que, consequentemente, abre ainda mais espaço para a apresentação das novas e das 

pequenas marcas. 
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problemas mais claros e possíveis de investigação posteriores, ou seja, 

“estabelecer maior familiaridade com o problema” (GIL, 2002, p.43). 

Através de observações e vivência, dentro do ambiente acadêmico dos 

cursos de design voltado para moda na cidade de Fortaleza. A instituição 

escolhida para ser analisada neste trabalho foi o curso da Universidade Federal 

do Ceará - UFC, que possui um curso de Design-Moda, que conta com 26 anos 

de atuação no mercado acadêmico e profissional de Fortaleza.  

Na criação da base aos questionamentos e análises feitas sobre o papel 

do artesanato na moda autoral para a cultura cearense e para o âmbito tanto 

nacional quanto mundial foi feito uso de pesquisa bibliográfica. Foram 

consultados materiais como livros, artigos científicos e sites sobre temas 

relacionados à interação e aos resultados entre o artesanato e a contribuição 

do design.  

2  GÊNESE DA MISCIGENAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA CULTURA 
ARTESANAL CEARENSE  

De acordo com Oliven (1982) à busca da identidade e de características 

próprias é uma procura incessante da nação brasileira e da sua formação 

temos a herança dos grandes povos indígenas, europeus (brancos) oriundos 

da colonização de Portugal e afrodescendentes, se tem como consequência 

disso uma imensa diversidade cultural.  

Através da fusão das tradições indígena, africana e europeia, que 

coexistiram na época da colonização, o artesão cearense desenvolveu um 

amplo conhecimento que lhe permite manusear o couro, argila, fibras vegetais 

(palha de milho, carnaúba, taboa e sisal), fios e tecidos (rendas e bordados), 

madeira e areia colorida, dentre outros, para produzir o artesanato com a 

criatividade. Fialho (2006) fala sobre a criação dos produtos artesanais e a 

bagagem simbólica embutida em seus produtos. 

Essa variada produção cultural inventa os códigos de compreensão 
simbólica de uma comunidade e simultaneamente a eles se 
conforma, adquirindo um inequívoco caráter regional e fazendo com 
que o Nordeste se perceba e se apresente como nordestino. Ainda 
que fisicamente dispersos e distintos em quase tudo, os habitantes 
dos seus mais distantes recantos constroem um lugar simbólico 
comum a eles, a partir de iconografias, memórias e materiais e 
passam a se imaginar como pertencentes a uma comunidade única 
(FIALHO, 2006, p.09). 
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Inserido junto a vivência dentro de suas jornadas individuais e em 

comunidade, onde cada indivíduo carrega e conta consigo uma história do 

fazer manual, como uma fonte de renda e contagem do tempo. Silva (2011) 

fala sobre a complexidade de se falar sobre o tema artesanato e dos seus 

elementos de construção e de seu legado para a cultura de um povo. 

A complexidade que envolve os estudos sobre o artesanato decorre 
do fato de que este, na qualidade de elemento componente do 
patrimônio cultural, incorpora se ao conjunto de monumentos, 
documentos e objetos que constituem a memória coletiva de um povo 
e, portanto, deve ser considerado do ponto de vista social e cultural. 
Por outro lado, o artesanato também possui características que 
atendem aos interesses da sociedade de consumo, como o valor 
estético e o simbólico; dessa forma, seu potencial econômico é 
crucial para o acirramento das discussões (SILVA, 2011, p.47). 

 

Essa imensa contribuição para a formação da cultura local, que se 

caracteriza através das suas habilidades de representação dos símbolos locais 

da sua região, das suas crenças, entres outros fatos importantes. Todo o meio 

em que vivem, acaba sendo refletido pelos seus artefatos. Torna-se um grande 

universo, que tem na natureza um palco, da sua relação de convívio entre o ser 

humano com ela, embutido das suas ideologias e das histórias das gerações 

anteriores da sua comunidade. Ferraz (2004) relata como o sertão é uma fonte 

primordial de valores e conteúdo. 

A imensidão territorial dos sertões – o geográfico, a terra e o homem 
– tudo isso significa valores não restritivos, mas sim que transmitem 
conteúdos expressivos humanos nas considerações sobre os 
elementos característicos que dão identidade na formação de povo 
brasileiro (FERRAZ,2004, p. 49). 

 

Conhecimento esse que acaba por contínua quase da mesma forma 

como era desde o início, intocada, resguardada do contato de outras 

comunidades, onde se tem outros costumes e hábitos, onde a diversidade de 

olhares se confunde e se perde na dimensão dessa cultura. Fialho (2006) fala 

sobre a constituição da identidade cultural. 

A cultura regional gera, portanto, a constituição de identidade cultural 
porque estabelece a correlação entre essa cultura, constituída de 
normas, símbolos e imagens, e os indivíduos que já estão 
estruturados por esses elementos (FIALHO, 2006, p.10).  
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 Nesta difusão da miscigenação destes povos guerreiros das raízes 

culturais, rica de símbolos e, é híbrida, formada da interação entre o indivíduo e 

a sua relação direta com o meio em que vive sua força de trabalho, sua arte, 

como fonte principal para a sua subsistência e da sua família. 

 

3  REDESCOBRIR VALORES DO ARTESANATO E DA CULTURA 
TRADICIONAL NA MODA AUTORAL CEARENSE 

A consequência do processo da globalização e da expansão econômica 

embutida com novos ideais de consumo, tanto dentro das relações sociais, 

quanto individuais, resulta em uma mescla de produtos de diversas culturas 

dentro do nosso mercado. Exigem uma maior atenção e cuidado com a 

preservação da cultural local. Silva (2009) fala sobre as transformações atuais, 

sobre identidade e cultural. 

Diante das transformações contemporâneas que relativizam os 
fundamentos das identidades nacionais, alguns setores creem 
encontrar nas culturas populares a última reserva das tradições, as 
quais poderiam ser julgadas como essências resistentes à 
globalização das culturas (SILVA, 2009, p.105). 

 

Devido a esta imersão de novos produtos e inserção de diversos 

elementos de outras culturas, fatores que podem provocar mudanças 

significativas no âmbito social, econômico e ambiental de uma região, 

causando um esquecimento gradual da cultura da região. Fialho (2006) nos 

responde sobre a identidade cultural. 

Entender a identidade cultural e regional, dentro do contexto dos 
meios de comunicação, das representações midiáticas e do processo 
globalizante que é o da indústria cultural, é compreender um 
processo complexo que vai desde o aspecto da identidade 
socialmente atribuída como também o da expressão do imaginário e 
de nossa memória como um todo (FIALHO,2006,p. 7). 

Existe uma necessidade de fomentar um movimento de resgate de 

valores das tradições regionais, que com a expansão do movimento da 

globalização, foram sendo deixados de lado e que podem se perder no tempo, 

sendo substituídas por culturas importadas. É importante perceber esses 

fatores da sociedade atual que, para Borges (2011, p.87), “se a 
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contemporaneidade dilui as fronteiras entre áreas do conhecimento e 

atividades em geral, o fez mais ainda naquelas que, por natureza, têm múltiplas 

facetas, como o artesanato e o próprio design.”  

A moda é uma das grandes engrenagens desse sistema capitalista e 

globalizado. Regida por um ciclo de mudanças recorrentes que promovem a 

obsolescência programada de produtos (LIPOVESTKY,1989). A relação entre a 

moda e o artesanato tem sido revista com um olhar mais sensível, sobre esse 

contexto do processo de reafirmação e da própria valorização da cultura. Fialho 

(2006) nos relata sobre a relação da moda com a cultura e suas influências. 

A moda também é uma forma de expressão de um povo e de sua 
cultura. A moda é uma fala e, como fala, comunica padrões sociais e 
culturais, a que grupo o indivíduo está inserido, etnia, gênero, faixa 
etária, o período de tempo a que pertence e é um objeto de inclusão 
e exclusão social, salientando as semelhanças dos membros do 
grupo e as diferenças dos que não fazem parte(FIALHO, 2006, p.8). 

 

Dentro dos sistemas de projetos que buscam a revalorização e a maior 

participação do mercado artesanal na moda, para uma plataforma que é 

conduzida pela STDS (Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social), 

regida pelo governo estadual do Ceará. Trata-se do Centro de Artesanato do 

Ceará (CEART). Com o intuito de fortalecer as entidades artesanais e colaborar 

para o avanço da política no Estado, são realizadas ações de capacitação de 

gestões empreendedora e tecnológica para o desenvolvimento de novos 

produtos, bem como a viabilização da participação dos artesãos em feiras e 

eventos; além do incremento na qualificação, organização da produção e 

comercialização do artesanato com foco na ampliação dos canais de 

comercialização, gerando assim uma renda maior para o setor. Fialho (2006) 

relata sobre essas mediações entre os processos de produção, sobre esse 

significado cultural e de consumo de bens simbólicos. 

Através da mediação dos processos de produção e de apropriação de 
bens culturais que a identidade cultural desempenha papel 
fundamental na interação entre o sujeito, individual ou social, 
garantindo significado a produção cultural e sentido ao processo do 
consumo de bens simbólicos (FIALHO, 2006, p.09). 
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São mecanismos como esses, de iniciativa pública, que, de certa forma, 

projetam e dão visibilidade ao artesanato na moda, ampliando as 

oportunidades para novos mercados exportadores do mundo.  

4  CULTURA ARTESANAL E A SUA INTERAÇÃO COM O DESIGN  

A grande atenção dentro dessa forma de interação, entre um designer e 

um artesão, está exatamente em promover uma aliança que tenha como 

suporte a ética, que preze sempre pelo respeito às diferenças sociais e 

culturais dos indivíduos envolvidos nessa empreitada. O objetivo é criar 

coleções de produtos de moda, que despertem o interesse e provoquem um 

encantamento, tanto dentro da concepção da criação, quanto na conceituação 

dos signos. Que possam transmitir o sentimento de pertencimento, que 

detenham a cultura local de um jeito que está se expresse e possa comunicar a 

memória de um povo nativo. Silva (2009) abre a discussão sobre o 

envolvimento do designer e a produção artesanal. 

Deste modo, é pertinente que se abra um parêntese nesta discussão 
para comentar sobre o papel desempenhado pelo designer na 
produção do artesanato e, ainda, buscar perceber as nuanças de seu 
relacionamento não somente com os produtos que ajuda a 
desenvolver, mas também com os produtores com os quais passa a 
conviver( SILVA, 2009, p.122). 

No momento atual, observa-se um segmento vigente, no sistema de 

produção de artigos de moda que é conhecido como fast fashion3, em que a 

exclusividade dos produtos é deixada de lado e temos produtos feitos em 

grande escala. São diversas problemáticas que encontramos neste sistema 

produtivo, dentre elas temos: uma grande exploração da mão de obra a um 

custo muito baixo do praticado no mercado mundial; ausência de direitos 

trabalhistas (sobretudo nos países do continente asiático); falta de estruturas 

físicas e de higiene adequadas para os operadores, nas fábricas que atendem 

a grande redes de departamento. Causando riscos e perigos para os 

trabalhadores e o despejo de resíduos sem tratamento, situação que vai de 

encontro aos ideais da sustentabilidade, promovendo consequências negativas 

                                                           

3
 O termo fast fashion , que tem como tradução livre moda rápida, refere-se à produção rápida de vestuário, ou seja, 

comercialização de novidades de moda de forma rápida, é, antes de tudo, um fenômeno transformador na indústria da 
moda, um movimento de criação acelerada de produtos com preços acessíveis e design atualizado, seguindo as 
tendências de consumo do momento. 
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no social e ambiental. Nesse aspecto, o artesanal se contrapõe aos ideais do 

capitalismo.  

Como relata Silva (2009): 

No caso do artesanato, esta relação se torna ainda mais latente, pois 
o artesanato, com já foi dito, é carregado de significados. A inserção 
do artesanato na esfera das relações de consumo vai além da 
simples da depreciação dos produtos feitos em série, o artesanato 
atende a desejos e valores na sociedade, daí a sua aceitação em 
grande escala. É claro que ele supre uma lacuna deixada pela 
produção industrial que é a lacuna da identificação e da 
individualização simbólica dos objetos diante do grupo ao qual o 
indivíduo que consome artesanato pertence (SILVA, 2009,75). 
 
 

Dentro deste processo é de fundamental importância o 

acompanhamento de um designer de moda. Na pesquisa de reconhecimento 

do artesanato local, das fontes de inspirações pertinentes a cultura local, junto 

de uma análise e propor uma releitura dos tipos de produtos obtidos pelo 

artesanato.  

Das estruturas, as matérias utilizadas, como também os elementos de 

estilo e técnicas dos diversos artesanatos produzindo na região, em pauta e 

adaptado a uma nova dimensão de arte conceitual que se pode ter. Silva 

(2009) considera o aspecto da relação do envolvimento profissional do 

designer com os artesãos. 

O papel do designer, quando ele passa a atuar junto a grupos de 
artesãos [...] muitas vezes transcende a esfera profissional, tornando 
a sua relação com o trabalho que realiza e com aquele que é 
realizado pelos artesãos bastante complexa (SILVA,2009, p.122). 

 

Segundo Borges (2011) às ações de revitalização do artesanato 

necessitam da ação multidisciplinar de profissionais de várias competências e    

áreas. Conforme o autor o papel do designer é melhor como facilitador e 

estimulador de processos, do que, como o responsável pela ação. Nesse 

fenômeno que caracteriza uma nova forma de produzir cada vez mais com 

consciência, os produtos devem ser produzidos com transparência e sigam um 

sistema sustentável de economia criativa, que busca a emancipação do 

autoral, do feito à mão, desta cultura que resgata os procedimentos artesanais, 

peças únicas e personalizadas com valores simbólicos e culturais. Silva (2009) 

nos relata sobre os cuidados da fomentação entre o designer e o artesão. 
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Nesse sentido, o artesanato, neste contexto de diferenciação, atua de 
formas distintas, por meio das significações que lhes são conferidas. 
Por trazer em sua formação valores psicossociais e estéticos, ele 
possui singular importância entre os consumidores, no entanto, a sua 
utilização para fins de classificação social dificulta o seu acesso pela 
maior parte das pessoas. Dessa forma, a inserção do artesanato na 
esfera das relações de consumo vai além da simples depreciação dos 
produtos feitos em série na sociedade capitalista (SILVA, 2009, p.42). 

 
Caminho este a ser percorrido por futuros designers, que têm como 

missão perceber a representação da identidade da cultura cearense nos 

elementos até então esquecidos pelo tempo, que foram forçados a se 

esconderem devido às grandes mudanças ocorridas no cenário mundial de 

produção.  

4.1  Metamorfoses do artesanato na produção de valores de moda 

autoral 

A moda por ser dinâmica, se aprimorar e se adaptar aos mais diversos 

meios, faz com que estes se tornem mais do que tendências absolutas e se 

multipliquem democraticamente. A democracia de fazer moda está contida em 

cada olhar, onde cada um pode dar sua forma, contribuir com suas habilidades 

na elaboração, no planejamento e, sobretudo, também na produção de novos 

produtos. Silva (2009) fala sobre o trabalho do designer junto ao artesão: 

As estratégias e métodos adotados para a adequação do artesanato 
às exigências de mercado são aplicados pelos designers que 
trabalham diretamente com as associações. É o designer que vai 
estar em contato constante com a artesã para, assim, trabalhar o 
artesanato a fim de que este atenda às expectativas da sociedade de 
consumo (SILVA,2009, p. 123). 

Nesse contexto de mudanças de comportamento de um consumo mais 

conscientes e ciclos de produção mais sustentável, surge o slow fashion, uma 

atmosfera que inspira o modo lento de produção de manufatura. O artesanato 

reaparece no mercado de moda, relacionado a essa demanda de identidade 

com a busca por elementos regionais, que representam a arte nativa, 

aprimorada e resgatada em diferentes formas de representação, aliados a um 

design contemporâneo, sem perder de vista o que o mercado consumidor 

procura, com produtos que apostam no diferente e único.  

A proposta voltada para a criação que resulta dessa interação entre 

designer e artesã é que se busque inspiração nos produtos artesanais que 
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tenham como suas bases características originais e tradicionais, que por si só 

representam as técnicas utilizadas desde os primórdios de forma rudimentar e 

experimental. Um processo de revitalização aliado aos conceitos de design, 

com essa tentativa de desenvolvimento destes objetos para despertar o 

interesse dos seus usuários, visando um aperfeiçoamento de técnicas 

manuais, a partir da contribuição de novos materiais e da aplicação de novos 

recursos estéticos. A autora Silva (2009) fala sobre esses processos e o 

incentivo do designer junto a criação de produtos adequados ao mercado. 

Desse modo, podemos considerar à priori que o incentivo à produção 
de artesanato anda de mãos dadas com o design, uma vez que as 
intervenções no fazer artesanal referem-se principalmente ao 
desenvolvimento de produto, a fim de que este seja adequado às 
expectativas do mercado (SILVA,2009,p.45 e 46). 

 

O desenvolvimento de um plano de estratégias, que visa inserir novos 

produtos, agregando design às diversas técnicas de artesanato, colocando-as 

em um novo patamar, tem a intenção de se obter uma ressignificação dos 

produtos regionais, diante da dimensão do ciclo de produção de produtos de 

moda no consumo mundial. Assim, todos estão unidos, com o mesmo objetivo 

de revitalização do artesanato cearense como um produto inovador de moda, 

que encanta e seduz o usuário. Borges (2011) fala sobre melhorias técnicas e 

adaptações que o produto artesanal sofre, a partir dessa interação com o 

design, para atender a um mercado mais amplo. Um dos exemplos é que ele 

passa a seguir medidas padronizadas, para atender a uma nova demanda de 

mercado consumidor de produtos de moda autoral. 

Uma vertente importante da melhoria das condições técnicas dos 
objetos resulta da necessidade de adaptar o produto para novos 
usos[...]a adaptação da produção para um mercado mais amplo 
pressupõe a definição precisa das linhas de produtos, com medida 
das padronizadas que, uma vez adotadas, devem ser seguidas à 
risca pelos artesãos (BORGES,2011, p.74). 

A grande contribuição está na possibilidade de inovação dos materiais 

utilizados, da adaptação do tradicional e unido ao design contemporâneo. 

Dentro desse nicho de mercado do artesanato, temos as rendas e bordados: 

de bilro, labirinto, filé, renascença e o rechilie. Materiais que necessitam ser 

pesquisados, estudados e podendo ter novos atributos destacados a fim de ter 

diferentes usos e com finalidades de acordo, com a relação do designer e o 
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artesão. Contribuindo desta forma com a intenção da criação de novos 

produtos, com valores agregados com design e promovendo o resgate da 

identidade cultural cearense.  

 
A grande provocação deste momento é considerar todo o processo 

histórico de formação da cultura do Ceará, trazendo o artesanato como 

protagonista da produção de uma economia criativa e consequentemente do 

seu desenvolvimento, com fatos importantes ocorridos e suas consequências, 

que proporcionem um grande suporte, aliado a um maior poder de 

investigação, que integre estes fatos relevantes.  

Surge, então, um novo viés, que mantêm integrada toda a tradição da 

cultura artesanal, aplicado a um sentimento de modernidade atribuído ao 

design e que busque despertar o desejo de consumo nos usuários. Como 

defende Borges (2011, p. 75) “às adaptações da produção para um mercado 

mais amplo” pressupõe a definição precisa das linhas de produtos”. O mercado 

de moda associado ao artesanato, contribuindo para a formação da ‘renda’ dos 

cearenses.  

 

4.2  Novas percepções sobre a criação de produtos de moda autoral 
 

O processo criativo de produtos e artigos de moda se caracteriza por ser 

um grande universo, infinito em possibilidades e alternativas, para o 

desenvolvimento de uma coleção de artigos e produtos de moda embutido de 

significados e simbologias. São diversas metodologias para desenvolvimento 

de projetos de produtos voltados à criação de coleções e artigos inovadores 

para o mercado de moda, e isso não é diferente quando falamos sobre uma 

parceria entre o artesão e o designer.  De acordo com Silva (2009, p. 78) “em 

consequência, o artesanato passa a estar cada vez mais em contato com o 

design e suas técnicas de planejamento e desenvolvimento de produtos, 

restando saber de que forma tais técnicas são adaptadas à realidade dos 

artesãos”.  

Os fatos ocorridos durante sua vida acabam se tornando, uma fonte 

primária de pesquisa imediata, toda a sua bagagem de conhecimento do 

criador. Os autores Cavalcanti ett ali (2015) defendem que são as experiências 

vividas que constroem e possibilitam a troca de conhecimentos e habilidades, 
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na resolução de projetos, o que acaba por contribuir com o surgimento de 

novas alternativas para o beneficiamento de todos os envolvidos no projeto. 

Assim, as experiências construídas a partir do aprendizado e da troca 
de conhecimentos junto a grupos produtivos podem estimular a 
capacidade do designer em buscar novas soluções projetuais 
(envolvendo grupos de produção artesanal com diferentes propostas 
de inclusão social e econômica), contribuindo com alternativas 
inovadoras que beneficiem a sociedade como um todo 
(CAVALCANTI, ETT ALI  2015.P.90). 

 

Portanto, a sabedoria sendo ela tanto cultural, quanto técnica da qual o 

designer deve estar capacitado para o desenvolvimento desde a ideia inicial 

até mesmo ao processo criativo e de produção do produto idealizado.  

 

Aspectos associados à indústria da economia criativa4, impulsionadora 

das questões da valorização e ampliação do artesanato. A cultura do 

artesanato, sendo inserida no mercado de moda autoral do Ceará, tem uma 

forte ligação direta com a sustentabilidade, tanto em voga atualmente. Dentro 

dessa pirâmide temos as questões sociais, econômicas e ambientais. Os 

autores Cavalcanti Ett All (2015) defendem que a interação entre o mundo do 

designer e do artesanato, é capaz de criar cenários e procedimentos de 

execução do design e o artesanato. 

Nesse momento, o design, ao entrar no mundo do artesanato, 
propiciou o surgimento de um novo cenário, valorizando a tradição 
através de um olhar contemporâneo[...]Os procedimentos abordados 
em cada modelo de atuação reforçam as singularidades com que 
cada Laboratório se estruturou para executar e promover ações de 
design junto ao artesanato priorizando atividades de ensino, pesquisa 
e extensão (CAVALCANTI, ETT ALI .2015.p.88 e 90). 

.  

Para produzir o intercâmbio entre design e artesanato, requer-se uma 

visão ampla e sensível. O designer, inserido em um ambiente diferente do seu, 

no qual transmitirá novas sensações é fundamental para despertar novas 

sensações e está apto a captar as essências diferentes que só o desconhecido 

tem capacidade de te dar. A moda autoral entra no campo de produção de 

artigos e acessórios do vestuário e demonstra a força dessa nova corrente que 

                                                           
4 Economia Criativa é um termo criado para nomear modelos de negócio ou gestão que se originam em atividades, 
produtos ou serviços desenvolvidos a partir do conhecimento, criatividade ou capital intelectual de indivíduos com 
vistas à geração de trabalho e renda. Diferentemente da economia tradicional, de manufatura, agricultura e comércio, a 
economia criativa, essencialmente, foca no potencial individual ou coletivo para produzir bens e serviços criativos. 
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transpõe o sistema vigente da moda baseada apenas em tendências mundiais 

e a ausência de identidade local, essa proposta voltada para a comunidade da 

moda que reconhece a real importância do segmento como expressão da 

cultura. Silva (2009) “por este necessitar de um apelo que seja mais veemente 

para suas mercadorias, o artesanato funciona como meio eficaz de chamar a 

atenção dos consumidores pelo valor que agrega aos objetos; o valor simbólico 

ou cultural”.  

Promover um maior engajamento e consequentemente ganhar uma 

amplitude dentro da sua bagagem de conhecimento intelectual e cultural, que 

ocasiona uma relação diferente, que te acaba por dar um maior subsídio e 

também a assertividade necessária, sobre o poder de criar com muita destreza 

e assimilado novas habilidades.  

5  RESULTADOS 
Nesse tema que é a revalorização do artesanato cearense com a 

utilização das técnicas de metodologias do design percebe-se que há uma 

necessidade de alinhar o artesanato com o design, para elaboração e 

desenvolvimento de novos produtos de moda com identidade regional, 

expandindo, assim, a marca de moda autoral cearense e o seu 

reconhecimento. 

O produto deve possuir uma identidade autoral e cultural, agregado a um 

apelo de consumo de novidades, que é base principal de manutenção do 

sistema de moda. Este pode estar aliado à diversidade do artesanato têxtil 

local, somado à contribuição do design, ampliando essa percepção e inserindo 

essa nova marca cearense de moda no mercado mundial com a exportação de 

seus produtos. 

No relatório conclusivo da pesquisa foi obtido uma base para criação de 

um plano de estratégias que vise identificar aspectos que devem ser levados 

em consideração, durante o planejamento dos projetos de extensão ou 

disciplinas que envolvam os estudantes de Design-Moda da Universidade 

Federal do Ceará. Na criação e desenvolvimento de novos produtos e artigos 
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de moda que possam, de forma mais assertiva, representar a tradição da 

cultura artesanal cearense, no mercado autoral de moda local.  

 

 

 

6  CONCLUSÕES  
A pesquisa continua em andamento num momento de entrelaçar todos 

os dados apreendidos em um fluxo de relações entre o design, o artesanato, a 

sociedade e a cultura material. Porque mais importante do que propor ações é 

preciso dar continuidade a esses processos que ajudarão a proteger não só 

comunidades e seus indivíduos, mas também os valores simbólicos intrínsecos 

no artesanato tradicional e que exprimem a cultura material, memória e 

identidade de uma sociedade. Utilizando um produto com características 

únicas, oriunda de um processo de revalorização e implementação de um novo 

momento para o mercado da moda cearense. Promovendo uma maior 

aprovação e junto a isso, o reforço ao respeito, tanto da responsabilidade social 

para com estes produtores de artesanato, que são as peças fundamentais 

dentro de todo o ciclo do processo.  

Revelado toda a arte e potencial criativo, dos estudantes de design e 

artesãos cearenses, reforçado uma história que é feita a mão, incentivar a 

continuidade do artesanato como uma fonte principal de renda para as artesãs 

e suas famílias. Posteriormente, o crescimento deste mercado local, resgata a 

cultura material com a finalidade de demonstrar a importância e influência que 

exercem na definição da identidade cultural de uma sociedade.  

Através desses objetos é possível contar uma história sobre o passado, 

compreender o presente e vislumbrar um novo momento futuro que seja 

sustentável, do ponto de vista social, econômico e ambiental, para se firmar no 

atual momento e garantir a sobrevivência do mercado de moda autoral 

cearense. Nosso intuito é que essas trocas entre designers e artesãos, que 

visam fomentar tanto a economia, quanto a identidade local, possam se tornar 

uma marca consistente, que tenha propriedade e seja feita de forma contínua. 
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