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Este trabalho tem por objetivo estudar as relações estabelecidas entre o design e a cultura de um determinado espaço 
e tempo. Entende-se a cultura, segundo os estudos culturais britânicos, como uma rede de significados em que a 
sociedade se constitui; e o design, de acordo com as teorias da cultura material, como uma produção cultural através 
da qual se pode conhecer as ideologias e identidades de uma sociedade. Assim, pode-se dizer que, no contexto 
cultural de uma sociedade coexistem duas questões do design: A primeira, sua autoconstrução a partir desse 
contexto, consiste na absorção, interpretação e apropriação das idéias e valores que compõem este ambiente, seguida 
de sua abstração e transposição para o conceito, a forma e a função do objeto de design em que se materializará uma 
cultura. A segunda, a partir de sua inserção no contexto cultural, consiste na sua interação com a sociedade, a 
possibilidade de entendimento e aceitação de um objeto de design por parte dos indivíduos. Visando observar tais 
relações, propõe-se como método a análise da evolução da cultura e do design no Brasil, a partir do século 19, 
segundo uma cronologia histórica; contando-se com uma pesquisa bibliográfica amparada por um universo de 
imagens. Assim, constitui-se uma tabela em que se pode verificar as relações entre o contexto cultural e o design no 
Brasil em momentos como: Brasil Colônia, Independência do País, Semana de Arte Moderna, Pós-Guerra e 
Desenvolvimento Industrial, até a situação atual do Design Periférico. Através das reflexões e da observação ao caso 
das relações entre design e cultura no Brasil, percebe-se que o contexto cultural resultante em cada momento junto às 
iniciativas projetivas materializa os valores de um povo e uma época, expressando através de objetos de design (seus 
aspectos formais, funcionais, metodológicos e simbólicos) a sua identidade. (CNPq) 
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