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▪ História do Mobiliário Pernambucano do século XVII ao séc. XX.
Uma abordagem para reflexões:
O móvel pernambucano possui identidade? É possível através de pesquisa
histórica formular pressupostos formais e análise estética para os móveis de
hoje?
Como surgiu e se desenvolveu a produção de móveis em Pernambuco?
Quais foram os estilos e quais as atuais tendências do móvel em Pernambuco?
Quem criava e executava os móveis? Quais são os atuais criadores e produtores
de móveis em Pernambuco?
▪ Profª Ana Emilia Gonçalves de Castro
▪ Enquadramento no eixo Design e Tecnologia
▪ Número de 25 vagas ofertadas
▪ Objetivos
Contribuir na capacidade de reflexão, habilidade de pesquisa e análise com base
na história;
Pesquisar a evolução cronológica e tecnológica dos móveis em Pernambuco,
identificando estilos, os processos de criação, as técnicas e tecnologias de
produção presentes em cada época histórica;
Resgatar através da pesquisa, conhecimentos formais e técnicos que
possibilitem formulações de pressupostos formais e análise estética em
mobiliários contemporâneos.
▪ Metodologia de ensino adotada
Apresentação de livros, imagens de mobiliários, acervos de Mobiliários
considerados Patrimônios Materiais e os ambientes de exposição.
Aula expositiva da história de Pernambuco, apresentação de condicionamentos
econômicos, políticos e sociais que caracterizaram a produção dos mobiliários;
Leitura e discussão de textos referentes a temática – história de Pernambuco e
Mobiliário Pernambucano;
Técnicas de análise estrutural, funcional e morfológica (estética formal) de
produtos;
Realizar visitas em antiquários, engenhos, igrejas, museus, instituições
públicas que possuem móveis caracterizados e contextualizados em uma
determinada época da história;
Realização de trabalhos apresentando pressupostos formais e análises estéticas
em mobiliários contemporâneos.
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▪ Sistema de avaliação e critérios
A avaliação será realizada por meio de dois trabalhos, sendo o primeiro em que
os alunos a partir de uma peça de mobiliário de século anterior, desenvolvam
técnicas analíticas (estrutural, funcional e morfológica), e o segundo deve
selecionar uma peça de mobiliário atual (contemporâneo) que apresente
elementos estéticos e estruturais que remetem a um estilo de mobiliário de
século passado.
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