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Os meses de outubro, novembro e dezembro são marcados por datas 
importantes seja para nós designers ou para nós pessoas. É um período recheado 
de acontecimentos que fazem parte de nossas histórias profissionais ou pessoais 
que merecem atenção e, sobretudo, celebração. 

Porém, na época das festas estaremos há quase um ano vivenciando uma 
situação que jamais imaginamos que poderíamos passar. Percebemos como as 
pessoas não sabem lidar com – ou desconhecem - suas próprias residências. 
Vimos projetos implantados, muitos novos, que não funcionam e tiveram que ser 
refeitos. Nossas cidades se tornaram uma bomba relógio em vários aspectos. O 
que antes era trivial agora passou a ser duvidoso e incerto. 

E a COVID-19 não veio para nos mostrar apenas isso. Ela veio para mostrar 
o quanto erramos – todos - em nossas vidas pessoais e profissionais. Precisamos 
rever isso tudo com urgência urgentíssima! Eu não acredito em uma vacina ou 
tratamento milagrosos que atropelem o passo a passo e o tempo da Ciência. 
Ninguém deveria acreditar nisso pois a história nos mostra que todas as vezes 
que algo assim foi feito o resultado foi muito ruim para a população.  

Quando começou a pandemia me recusei a escrever ou fazer lives sobre o 
tal “novo mundo” (novo morar, novo trabalhar, novas cidades, novas pessoas, 
etc.), especialmente envolvendo a Revista DIntBR, e fui bastante criticado por isso. 
Eu sabia, de alguma forma, que tudo era precipitado demais para, como muitos 
fizeram, afirmar através de suas pseudas intelectualidades e falsos vanguardismos 
que dali para a frente iria ser assim ou daquele outro jeito. Vimos que pouco se 
acertou efetivamente de tudo que foi falado e escrito. O que se acertou foi apenas 
o básico: higiene e cuidados pessoais para pessoas e espaços errados ou 
inadequados para a situação. 

Então, estaremos festejando a virada de ano mas ainda teremos um 
problema imenso que afeta a todos nós, sem exceção, para resolver. E a busca 
por soluções para isso não é apenas da academia ou dos governos. É de 
responsabilidade coletiva de todos nós para todos nós, seja como profissionais, 
cidadãos ou pessoas.  

Sim, levaremos para 2021 muitos problemas que já existiam e que a 
pandemia os tornou gritantes. Mostrou o quanto todos nós falhamos como 
pessoas, como profissionais e, principalmente, como sociedade.  



REVISTA DINTBR—DESIGN DE INTERIORES BRASIL 

n. 3 | ano I | (2020) | Araçoiaba da Serra – SP. 

5 

Você já percebeu e admitiu isso? Você percebeu que enquanto nossos 
profissionais correram atrás de ações individuais mostrando seu trabalho nas 
redes sociais, olhando apenas para seus umbiguinhos, os profissionais de outras 
profissões agiram de forma colaborativa para o bem coletivo: dar visibilidade e 
valorizar as suas profissões?  

Pois é... erramos de novo e mais uma vez perdemos o bonde. Agora nos 
resta correr, mais uma vez, atrás do prejuízo. 

Mas as festividades e comemorações são excelentes oportunidades para 
espairecermos. Portanto, devemos sim participar e curtir (à distância nesse 
momento) todas elas para tornar essa realidade menos densa. Aproveitem essa 
leveza e alegria para repensar sobre tudo isso. 

E temos, durante os meses de vigência dessa edição, algumas datas que 
não podemos deixar passar em branco: 

Em Outubro, no dia 30, é celebrado o Dia Nacional do designer de 
interiores. Uma data importante pois é o dia em que temos a oportunidade de 
perceber o quanto a sociedade – especialmente as empresas, mas não só elas – 
se lembram da nossa existência através de posts em suas redes sociais 
direcionados exclusivamente a nós. Também as mídias que falam sobre projetos 
de interiores. Esses espaços funcionam como um termômetro, que devemos estar 
atentos, sobre a nossa visibilidade e valorização profissionais. A partir disso, 
temos o dever, enquanto profissionais e acadêmicos, de compreender onde 
estamos falhando afim de encontrar meios de reverter o quadro e solidificar a 
nossa presença no mercado e na sociedade. 

No mesmo dia também é comemorado o aniversário da ABD – Associação 
Brasileira de Designers de Interiores – que, neste ano, fecha um ciclo de 40 anos 
nos representando e trabalhando muito pela nossa profissão em diversas esferas. 
Ressalto que ela é a única associação, em nível nacional, com autoridade e 
autonomia para nos representar. E assim vem fazendo de forma muito efetiva, 
especialmente após 2010, através de ações junto aos órgãos governamentais 
visando a regulamentação de nossa profissão, questionamentos judiciais de 
abusos contra a nossa profissão, atualizações de matrizes curriculares no MEC e 
nas escolas, realização constante de eventos de atualização e aperfeiçoamento 
profissional entre tantos outros trabalhos. Então, devemos sim ser gratos à ABD 
e comemorar muito essa data. E vale destacar que essa jovem senhora ainda tem 
muito gás, força e determinação para trabalhar pelo Design de Interiores 
brasileiro. 

Entrando em Novembro, no dia 5, é celebrado o Dia Nacional do Design. 
Essa é outra data que devemos sim celebrar e comemorar afinal, não carregamos 
o verbete “design” à toa no nome de nossa profissão, tampouco por questão do 
status que o termo agrega. Sim, nós também somos designers e como tal 
devemos pensar, agir e atuar profissionalmente. E isso implica, antes de tudo, em 
ter domínio intelectual sobre “o que é Design” e como ele acontece dentro de 
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nossa práxis profissional ou acadêmica. E é exatamente essa inserção das 
técnicas, abordagens, ferramentas e método do Design que nos fez uma profissão 
diferenciada e única, com uma capacidade de inovação, detecção e solução de 
problemas espaciais que nenhuma outra profissão tem. Por isso é importante que 
todos os acadêmicos e profissionais assumam que sim,  

 

“Isso (Design de Interiores) também é Design!”. 

 

Chegaremos em Dezembro. Devemos nos lembrar sempre e reconhecer a 
importância do dia 16/12/2016, data da sanção presidencial à Lei n° 13.369 
que regulamentou a profissão do designer de interiores. Essa data deve ser 
comemorada anualmente com muita festa e alegria afinal, através dessa Lei 
Federal alcançamos, em boa parte, a nossa autonomia e liberdade profissional. 
Mas também deve ser lembrado como um dia de luta: as passadas, atuais e das 
vindouras pois temos muito o que fazer para melhorar a nossa Lei: reverter os 
vetos, atualizar artigos, explicitar as competências, habilidades e qualificações 
dos designers de interiores e muito mais. E é dever de todos os profissionais 
assumirem esse compromisso e entrar no campo de batalha para defender e 
ajudar a colocar a nossa profissão em seu merecido lugar no mercado e na 
academia. 

E chegamos às festas de fim de ano. Natal, ano novo, festas escolares e de 
empresas, comemorações, tempo de revisar as metas concluídas e fazer novas 
metas para 2021, e mais um monte de coisas que esse período agrega. Mas... 
como será isso nesse tempo de pandemia? Certamente alguns irão fazer reuniões 
presenciais. Já outros, conscientes, preferirão e criarão outra forma menos 
invasiva ou arriscada para garantir a segurança daqueles que amam. 

Independente de qual lado você está, o mais importante é aproveitar esses 
momentos de reflexão e analisar friamente: o que você já fez pelo bem da sua 
profissão? Entrou em campo e defendeu ativamente a sua profissão ou preferiu 
omitir-se com medo do que os outros iriam pensar e ficou aguardando outros 
dar a cara pra bater para depois colocar a sua carinha no sol e curtir os frutos de 
uma árdua luta na qual você nada fez? 

Se sua resposta foi a segunda opção, rasgue seu diploma e volte para o 
primeiro ano de faculdade – mas veja se aprende alguma coisa sobre o que é 
Design agora. 

Se sua resposta foi a primeira, parabéns! Você sim entendeu o que é Design 
e merece ser chamado(a) de designer! 

É hora de rever suas metas profissionais, participar e apoiar mais as nossas 
lutas.  

#JuntosSomosFortes 



   
 

 

NOTA SOBRE ESSA EDIÇÃO 
 

 

Ainda sob o jugo da pandemia, encontramos dificuldades em 
atrair apoios e patrocínios para implantar novos produtos e 
serviços bem como, melhorar a nossa revista. 

Empresas ainda se encontram fechadas ao novo, com 
desconfiança sobre o que virá pela frente. Atitude compreensível e 
responsável com elas mesmas e, principalmente, com aqueles que 
poderiam ser gravemente afetados por uma quebra inesperada de 
apoio ou contrato. 

Mas a persistência, a determinação e a clareza de que o 
trabalho que realizamos é muito importante para a nossa profissão 
nos faz seguir em frente, de cabeça erguida com a certeza de que 
levar informação real e de qualidade sobre o que é Design de 
Interiores para a sociedade e o mercado é o caminho mais 
acertado. 

Por isso insistimos e persistimos tanto nesse sonho. 

Nossa revista ainda carece de muitas melhorias gráficas assim 
como nossos outros produtos e serviços necessitam de meios e 
pessoas para serem implantados. Mas somos pacientes e vamos 
em frente, passo a passo e seguros em nossa caminhada. 

 

Agradecemos a compreensão. 

Equipe Projeto DIntBR. 

 

 



 

POR DENTRO DA 
ACADEMIA 

2 

 

REVISTA DINTBR—DESIGN DE INTERIORES BRASIL 

n. 3 | ano I | (2020) | Araçoiaba da Serra - SP 

NORA GEOFFROY 
@norageoffroy 

 
 

A ÉTICA ANTES DO DESIGN 
 

 

 

Nosso caráter é o resultado da nossa conduta.  

(Aristóteles). 

 

Enquanto designers de interiores, entendo a existência de um objetivo 
basal comum a todos nós, de todos os níveis de formação. E qual seria esse 
objetivo? Penso que o único propósito que se pode afirmar como sendo objeto 
de todo e qualquer profissional, se resume à conquista do reconhecimento no 
meio social. O conceito não é estanque, visto que só poderá ser alcançado com 
a excelência da atuação, conferida por uma formação séria em cada curso, de que 
nível for, dentro das metas de cada nível de formação. Sim, porque os cursos não 
se fundam apenas em cargas horárias, mas esses intervalos de tempo são 
consequência de diferentes metas, diferentes objetivos de perfis profissionais – 
relacionados a diferentes competências outorgadas pela matriz curricular. Este 
objetivo primevo, alcançado, contribuiria para a definitiva consolidação dos 
designers, enquanto profissionais que otimizam a vida humana do cotidiano.  

Ora, se temos, como se pode ver, uma associação como a ABD (Associação 
Brasileira de Designers de Interiores) que defende a profissão e enfrenta nossos 
opositores com determinação, se contamos com instituições sérias que se 
preocupam com a formação, se vemos no mercado a atuação de profissionais de 
excelência que, através de metodologias próprias ao design, elaboram projetos 
de qualidade, fundamentados e comprometidos com os parâmetros da 
contemporaneidade, o que nos falta, então?  

Uma das maiores dificuldades a serem por nós enfrentadas foi motivada 
por uma distorção na lei de regulamentação, através de vetos presidenciais, que 
cortaram, entre outros, o item que exigia a formação de nível superior para as 
atribuições ali elencadas. Ou seja, com isso, a nossa lei deixou em aberto o 
exercício da profissão. Verdadeira calamidade, tal fato abre precedentes nefastos 
ao atingimento de nosso objetivo, se cada um de nós não tiver internamente 
assimilado a gravidade deste problema. Nossa profissão é por demais complexa 
e exige formação – não se pode, definitivamente, abrir mão dela.  

http://www.instagram.com/norageoffroy
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Esse aspecto, no entanto, foi parcialmente resolvido com a inserção dos 
técnicos em design de interiores no CFT – Conselho Federal de Técnicos 
Industriais; fato este que será complementado com a inserção dos tecnólogos e 
dos bacharéis no sistema CREA/CONFEA – pauta na qual a ABD vem trabalhando 
há muito tempo. Certamente, são passos importantes para a categoria e vão 
contribuir enormemente para o nosso objetivo, principalmente quando o tempo 
permitir, no seio de cada conselho, a clara definição das atribuições dentro dos 
diferentes níveis de formação. 

Mas é preciso, aqui, um esclarecimento, para o que recorro, como quase 
carioca, à Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro, da Tijuca, que desde os 
anos 60 forjou seus desfiles no lema nem melhor, nem pior, apenas uma escola 
diferente, e com ele conquistou vários concursos. Dele me aproprio e estendo 
esse conceito a toda a nossa categoria, lembrando que reconhecer a diferença 
entre os níveis de formação não significa desmerecimento de um em detrimento 
de outro, mas apenas a afirmação, com a transparência devida, que diferentes 
níveis de formação têm diferentes objetivos, metas e competências.  

Portanto, nem melhores, nem piores, apenas níveis diferentes, cada qual 
com a sua especificidade. 

Então, me pergunto, novamente, o que nos falta? Sejamos francos nesta 
hora: carecemos de uma real coesão interna – uma união suficiente para 
vencermos essas persistentes barreiras, verdadeiros entraves para a nossa 
consolidação. É preciso coragem para enfrentá-las. E, mais do que coragem, é 
preciso vencer egos, reconhecer limites, alcançar a maturidade. 

É aqui que um conceito se impõe e vem nos ajudar: a ética. Não sou 
especialista no assunto, especialistas são os filósofos. Apoio-me, apenas, para 
essa proposição, na consciência que a experiência no ensino de design de 
interiores me outorga, na adesão ao associativismo como um processo 
organizado em torno de uma comunhão de valores pautados em direitos e 
deveres, e em uma sistemática prática profissional ao longo da vida. Então, vamos 
lá! 

Há tratados e tratados de especialistas que discorrem sobre a diferença 
entre moral e ética. Hoje, para mim, está claro que a moral (do latim moris = 
costume) diz respeito aos costumes e hábitos de uma sociedade, sendo normas 
de conduta modelados de fora para dentro, ou seja, impostos pela cultura, e por 
isso continuamente revistos ao longo da história, na medida em que a 
compreensão do que é certo ou errado vai se modificando. Tais normas devem 
ser seguidas por todos, para a garantia de convivência em sociedade. Há, 
portanto, na moral um componente heteronômico, ou seja, algo que vem de fora 
para dentro, não nascido da reflexão interna do sujeito.  

Isso faz, na minha ótica, grande diferença.  

Já a ética (do grego êthos = caráter), tem a ver com o modo de agir de uma 
pessoa e que evidencia o caráter que está por trás de cada ação – boa ou má. O 
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caráter é, portanto, constituído pela prática e por ela definido. A ética exige a 
presença de um sujeito racional, que pensa por si antes de agir e preocupa-se 
com o certo e com o errado, mantendo o foco na vida em coletividade e com 
respeito à própria individualidade. Não se trata de um saber acabado, estanque, 
mas de escolhas que se referem ao convívio social, podendo ser aperfeiçoadas 
na medida da nossa maturação, por serem fruto de reflexão. Ela, portanto, é fruto 
de um exame sobre a própria ação e, diferente da moral, exige autonomia – ou 
seja, as normas da ação partem do próprio sujeito. Este, o grande lance que traz 
luz à essa breve reflexão. A ética parte de um sujeito consciente de si e da própria 
ação, livre e responsável para decidir o que fazer, como fazer e quando fazer. Seu 
valor está justamente na liberdade, pois não há constrangimento externo, há 
apenas responsabilidade para decidir e consciência da própria escolha, dentro de 
uma subjetividade que é, ao mesmo tempo, intersubjetividade. 

Nesse entendimento, o ser humano - o único animal que pensa e que cria, 
por si, além do instinto e da predeterminação biológica, tem o arbítrio da decisão, 
da ação. Por isso, não é lícito fugir e atribuir ao sistema, ou a outrem, a 
responsabilidade pelas consequências de suas ações. 

Lembremo-nos, no entanto, que nem sempre a liberdade é privilégio, pois 
decidir entre caminhos díspares é muito difícil. Primeiro, é preciso estabelecer 
hierarquias dentro de um campo de valores presente que é, na verdade, o que 
garante a nossa liberdade. Em seguida, o dilema: o que fazer? Sempre teremos 
liberdade de escolher o melhor. O melhor para todos. Mas também é preciso 
lembrar que qualquer um de nós pode, na hora da decisão, ceder àquilo que não 
é certo - fato que apenas atesta a nossa humanidade precária.  

Mas, na seleção de alternativas, é preciso saber que afetos são inseparáveis 
dos princípios da coletividade, ou seja, escolher o que não é bom, quebrar regras, 
fugir ao comprometimento traz consequências afetivas ao sujeito, deixando-o 
sem rumo, com culpa ou remorso, sentimentos prejudiciais à sua própria vida. De 
modo contrário, a escolha pelo caminho ético, nos coloca em um rumo preciso, 
nos dá força e resiliência. Esta, para mim, a verdadeira felicidade.  

Concluindo e nos apropriando de Marilena Chaui¹, portanto, três aspectos 
definem a conduta ética: autoconsciência, liberdade e responsabilidade. Eles 
devem pautar a nossa prática profissional. 

A ABD tem um código de ética², uma ferramenta para orientar profissionais 
com relação à própria conduta, com base na deontologia, que seria a ciência que 
estuda os deveres e obrigações dentro de um campo, a partir da ótica moral e 
ética. Importante, sem dúvida, esse instrumento para orientar a nossa prática. 
Mas a característica da ética de que hoje me aproprio remete à uma decisão 
pessoal, de dentro para fora, portanto, autônoma, livre, de assumir um 
comportamento responsável diante do campo que escolhemos para viver a nossa 
vida profissional. Ela pede, portanto, de todos os designers de interiores, três 
ações: 
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1. Ampliação da consciência sobre a atual situação de nossa profissão 
– confusão, falta de clareza, falta de compreensão de atribuições e limites que 
estão intrinsecamente ligados às competências de formação que obtivemos; é 
preciso compreender e aceitar isso! 

2. Reconhecimento da liberdade em cada um de nós de fazer escolhas, 
sabendo que nossas escolhas, se não estiverem voltadas ao bem comum, 
certamente recairão sobre nós mesmos, pois a ética envolve 
intersubjetividade; 

3. Assunção da responsabilidade de fazer escolhas que possam 
contribuir para o bem comum, deixando de perguntar o que a ABD, o CFT e o 
CREA farão pela nossa profissão, mas reconhecendo que cabe a nós dar 
solução à situação que nós mesmos criamos. 

Se, como acreditamos, ao agir com ética nos tornamos melhores e mais 
fortes, mais capazes do enfrentamento dos dissabores, aos educadores cabe 
mostrar aos nossos jovens que não se vive bem sem que a nossa ação esteja 
voltada para a coletividade. Pergunto-me, pois, se essa cultura em que estamos 
imersos, que nos obriga à uma busca permanente de prazeres e facilidades, e a 
um estado de felicidade que, claro, não é real, não afasta o sujeito da ética e do 
comprometimento, e acaba por induzi-lo a um estado de ambiguidade – vivendo 
na presença de um discurso de combate à corrupção, mas que aceita a prática de 
pequenos deslizes - verdadeira contradição que nos deixa sem rumos.  

Portanto, a pergunta certa que, como educadores, estudantes e 
profissionais devemos continuamente fazer é: o que nos cabe para mudar o 
contexto do nosso campo profissional, que efetivamente contribua para a 
consolidação e para o fortalecimento da formação, em seus três níveis, fazendo 
com que nos tornemos um corpo coeso, cada vez mais unido em prol do Design 
de Interiores? Minha proposta é de um desapego àqueles valores que, 
subjetivamente, assumimos como bons, mas que não contribuem para o bem 
coletivo da nossa categoria.   

Acreditem, cada um de nós é responsável. Somos uma categoria e é, na 
construção desta coesão interna, que chegaremos onde queremos chegar. Sem 
medo de ser o que cada um é. Enfrentemos nossas diferenças. Aceitemos o que 
somos. Sejamos éticos, antes de sermos designers! 

 

A ética é a estética de dentro.  

(Pierre Reverdy). 

 

1 CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. 13ª ed. São Paulo: Ed. Ática, 2003. 

 2 CÓDIGO DE ÉTICA. Associação Brasileira de Designers de Interiores. Disponível em: 
http://abd.org.br/codigo-de-etica. Acesso em: 5 out. 2020. 
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Design de Interiores para os designers de 
interiores 

 

 

 

Sempre me identifiquei com as carreiras criativas, ligadas às artes plásticas 
e à estética e, depois de passar por alguns cursos, em outras áreas, finalmente, 
iniciei os estudos em Design de Interiores. Com o nascimento da minha filha, eu 
havia dedicado, integralmente, o meu tempo, à maternidade, nos dois anos 
anteriores e, de repente, eu precisava de um tempo para mim. Foi quando vi que 
as inscrições para o curso de DI estavam abertas e, decidir que iria tentar 
ingressar nessa área, que já me despertava o interesse, há algum tempo, 
principalmente, pela questão de poder transformar a vida das pessoas, por meio 
do meu trabalho.  

Logo no início, me deparei com toda a questão técnica que envolve a 
profissão e o medo inicial foi sendo transformado em admiração e desafio. Via o 
quão complexa e multifacetada é a nossa profissão, isso me motivava a aprender 
cada vez mais.  

O período na faculdade foi muito gostoso: o contato com os colegas e 
professores, que admiro até hoje, as viagens para as mostras e as feiras, as 
reuniões de trabalhos, ... tudo isso ficará para sempre na minha memória. 
Logicamente, os prazos de entrega, o nervosismo e frio na barriga na hora de 
apresentar os trabalhos, as noites não dormidas, não eram momentos fáceis, mas 
hoje sei que são necessários para nos preparar para o mercado. 

O tema dessa edição, “Isso também é Design”, é de extrema importância, e 
vale muito a reflexão sobre a sua definição e finalidade. Como tema para o meu 
trabalho de iniciação científica, busquei implementar o Design de Interiores em 
áreas nas quais ele ainda não era empregado e, após as pesquisas, cheguei nas 
Casas de Apoio para a População em Situação de Rua. Esse tema surgiu, 
inicialmente, na matéria projeto Interdisciplinar comunitário, o qual me fez 
perceber o quanto esses locais são desprovidos de boas condições para apoiar 
essas pessoas, de forma a transformá-las e inseri-las, novamente, na sociedade.  

Foi um grande prazer e aprendizado me dedicar a esse projeto, pois me 
confirmou algo que eu já sentia: que o Design de Interiores pode atender a todos 

http://www.instagram.com/@gizelli_flor
http://www.instagram.com/@gizelli_flor
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sim e, que habitar espaços bem projetados é um direito de todos. O Design de 
interiores pode ser um ato político, no sentido de contribuir para o 
desenvolvimento e a melhoria da nossa sociedade.  

 
Figura 1- fonte: a autora. 

O projeto foi aprovado com louvor, o que me proporcionou muita 
satisfação. E não parou por aí, decidi participar do Concurso Nacional Láurea 
Máxima da Associação Brasileira de Design de Interiores - ABD, que me rendeu 
o prêmio de segundo lugar, em 2019. Nesse mesmo ano desenvolvi juntamente 
com a professora Andrea Kasper, um artigo “A interface entre o Design centrado 
no usuário (dcu e o apoio humanizado para a população em situação de rua (psr): 
fundamentação do projeto de interiores da Casa de Apoio Parangolé”, com o 
objetivo de apresentar uma pesquisa que fundamenta uma ergonomia de 
correção, propondo um projeto de interiores modelo de uma Casa de Apoio 
vinculada a prefeitura Municipal de Florianópolis.  

A “Casa Parangolé” teve como inspiração a multifuncionalidade dos 
ambientes e as orientações do Design Centrado no Usuário (DCU), abordado na 
fundamentação do projeto, inspirado pelos preceitos ergonômicos, artigo este, 
apresentado no congresso da associação Brasileira de Ergonomia - ABERGO, em 
2019, e agora publicado na Revista Ação Ergonômico, da ABERGO. 
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Figura 2- fonte: a autora. 

Pelos motivos relatados, considero importante o esforço e a dedicação ao 
projeto final de graduação, pois ele será, muitas vezes, o seu primeiro cartão de 
visitas para o mercado e, em alguns casos, poderá ser implementado na prática. 
Hoje atuo como autônoma no mercado, fazendo projetos residenciais e 
comerciais, individualmente, e em parceria com outros profissionais, como 
arquitetos e engenheiros. Essa possibilidade de trabalhar com equipes 
multidisciplinares nos possibilita ampliar o nosso conhecimento na prática, pois 
o aprendizado nunca acaba. 
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É mais do que quem você contrata para 
fazer sua casa ficar bonita 

 
 

 

 

 

Se fossemos seres mais lógicos que emocionais a questão estética – isso é, 
a Decoração - seria apenas uma das muitas razões para contratar um designer 
de interiores. E esse também seria somente um dos itens e não o que muitas 
vezes parece ser o mais importante para se avaliar a qualidade do seu trabalho. 

É claro que a questão estética é importante e que é preciso muito 
conhecimento para se conseguir um ambiente perfeito esteticamente. A beleza 
faz bem e é ela que chama inicialmente a atenção ao término da execução do 
projeto. E o fato de você gostar do resultado de um projeto feito para você 
demonstra que, de alguma forma, o profissional que o realizou conseguiu captar 
o seu gosto pessoal e sua personalidade e representá-los na Decoração. Esta 
capacidade requer anos de prática e estudo da teoria que embasa o trabalho de 
um bom decorador. 

Mas, é no dia-a-dia da casa que você vai perceber o valor do trabalho de 
um bom designer de interiores: a casa vai “funcionar” melhor! 

Você não vai “bater com as canelas” nos móveis, a roupa vai caber nos 
armários, ver tv por horas não vai lhe dar torcicolo, o serviço na cozinha vai ser 
menos cansativo, a iluminação não vai incomodar seus olhos, você vai descobrir 
mais espaços úteis, não vai escorregar na cozinha com qualquer gotinha de água 
no piso, não vai pisar em piso frio demais no inverno, seus assentos vão ser mais 
confortáveis, e por aí vai. Enfim, você vai ser sentir mais “dono” da sua casa. Tudo 
isso e muito mais pode ser o resultado de um trabalho de Design de Interiores 
bem feito. E pode passar despercebido. 

Assim como passa despercebido, até para muitos designers, o grande 
potencial de transformação que o Design de Interiores pode proporcionar à 
sociedade como um todo. E não só dentro de uma casa. E não só para resolver 
questões estéticas. 

http://www.instagram.com/flaviadadaltoprojetos
http://www.instagram.com/flaviadadaltoprojetos
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Foto de Sophia Baboolal no Unsplash 

Um exemplo bem atual: Hoje, milhares de profissionais pelo mundo buscam 
soluções para a convivência segura e saudável em um mundo que enfrenta uma 
pandemia cruel e letal. Dentre eles, um contingente importante são os designers 
de todas as especialidades, inclusive e de uma importância enorme, os designers 
de interiores. 

O impacto da necessidade de adaptação de ambientes tanto residenciais 
como comerciais, empresariais e, na verdade, qualquer ambiente por onde 
circulem pessoas – inclusive espaços abertos, não esquecendo barcos, aviões, 
trailers, hospitais, aeroportos, transportes públicos, clínicas etc. está demandando  
a atuação específica dos designers de interiores de uma forma crítica, ainda mais 
considerando que, pouco tempo atrás estávamos às voltas com os conceitos de 
“casa mínima” ou “casa dormitório”, tiny houses, economia compartilhada 
(Airbnb,  ambientes de coworking, etc). O mundo virou. 

E como criar áreas seguras e confortáveis para uma pandemia quando 
temos apartamentos com 19 metros quadrados com o mínimo de privacidade 
dentro de banheiros minúsculos, mantendo o mínimo de sanidade dos 
moradores?  

Além, mais abrangente e pior que isso, o que faremos com as favelas e os 
sem teto? Os designers de interiores – assim como muitas das áreas que têm 

https://unsplash.com/@sophiababoolal?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/home?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


REVISTA DINTBR—DESIGN DE INTERIORES BRASIL 

n. 3 | ano I | (2020) | Araçoiaba da Serra – SP. 

18 

como parte do seu trabalho aumentar o conforto do ser humano onde quer que 
viva - vão continuar surdos a suas necessidades, quando, ao mesmo tempo, 
almejam atuar de forma mais efetiva, organizada e presente, nas áreas urbanas? 

 

 

Foto de Andy Falconer no Unsplash 

Mesmo as casas com metragem considerada razoável no Brasil atualmente 
são, nesse novo cenário, críticas no sentido de não terem um hall, como muitas 
casas ou apartamentos em outros continentes possuem. O hall é, ou seria, a 
interface entre o interior e o exterior e, no contexto que a situação nos apresenta, 
o principal ponto de controle, dentro de uma casa, do avanço do coronavírus. 
Este já é um grande ponto de atenção e transformação que os designers de 
interiores estão enfrentando e devem enfrentar. Mas, na verdade, é o mais fácil, 
considerando a desigualdade social que temos em nosso país. 

Além da questão do hall e continuando a olhar somente as classes sociais 
mais favorecidas, temos o home office: o que antes era uma área que existia sem 
muita preocupação, hoje se tornou vital para uma quantidade enorme de pessoas. 
Como adequar, como resolver é outra questão que tem demandado a atuação 
dos designers de interiores. 

E, saindo da área residencial, qual ambiente comercial ou empresarial 
estava capacitado para enfrentar o que estamos enfrentando?  

 

https://unsplash.com/@andyfalconerphotography?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/favela?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


REVISTA DINTBR—DESIGN DE INTERIORES BRASIL 

n. 3 | ano I | (2020) | Araçoiaba da Serra – SP. 

19 

 

Foto de Edwin Hooper no Unsplash 

É fundamental a atuação do designer de interiores buscando formas de 
adequar os espaços para esta nova e terrível realidade. E sim, o designer de 
interiores é o profissional que tem ou deve ter a capacitação para atuar tanto no 
nível micro (atendendo pessoas ou empresas) quanto no nível macro (sendo 
envolvido ou se envolvendo em propostas que atinjam toda a nação, todos os 
ambientes onde haja circulação de seres humanos). E deve estar preparado para 
isso.  

Como já acontece em diversos países onde a profissão é bem estabelecida, 
compreendida e respeitada, é imprescindível nesse momento, a união dos 
designers e demais profissionais envolvidos no habitar e viver humano, e uma 
postura proativa de busca e proposição de soluções, seja a empresas, 
organizações, meios acadêmicos e/ou governos, que atenda as demandas 
particulares de um país tão imenso e desigual como o Brasil. A maioria das 
soluções que saem e sairão dos estudos que estão sendo realizados no primeiro 
mundo muitas vezes não vão atender nossas especificidades.  

Infelizmente o apelo e suporte que poderia vir de nossos governos não 
acontece como em Milão, onde a prefeitura convidou profissionais para pesquisar 
e criar formas de manter o distanciamento social em espaços públicos e 
ambientes comerciais. Mas isso não pode ser desculpa para que a maioria dos 
designers ajam como se a procura de soluções para a sociedade onde estamos 
inseridos, especialmente nesse momento, não seja também uma competência 
deles. 

https://unsplash.com/@edwinhooper?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/collections/9724511/covid?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Devemos lembrar que esta não é a primeira virada que envolve a 
necessidade de mudanças no nosso modo de habitar e viver devido a uma 
doença. A partir das epidemias da gripe espanhola e tuberculose é que as casas 
com janelas em todos os cômodos se tornaram prática ou realmente, uma 
exigência, por exemplo. Mas essa é a primeira pandemia que acontece quando 
temos a profissão de designer de interiores constituída e atuante em muitas 
partes do mundo. 

Se não estivéssemos aqui tão envolvidos na disputa acirrada por um 
mercado ínfimo, que segrega a maior parte do povo brasileiro, seria mais fácil 
perceber a grande oportunidade de transformação da visão do que é Design de 
Interiores a partir da atuação proativa da classe.  

É claro que há movimentos, poucos e pequenos para o tamanho do país e 
muitos, talvez a maioria, liderados ou somente com a participação de arquitetos, 
alguns objetivando questões urbanas e outros focando na construção e reforma, 
inclusive de casas para a baixa renda – a maioria sem pensar em soluções que 
viabilizem o morar com menor risco de contágio. E há as lives, as pesquisas de 
mercado, as discussões e ideias jogadas ao léu por horas e horas, sem objetivo 
prático e muito menos urgente. Sem resultados a não ser “curtidas” e likes. 

Há textos, inclusive como este, que podem nos fazer refletir mas que sem 
ações não mudam nada. 

Ver pequeno nos faz pequenos. Mesmo o agir pequeno com consciência do 
contexto geral e objetivando ajudar a melhorá-lo, deixando de lado todas as 
questões menores e conflitos vãos nos faria grandes. Não podemos diminuir os 
problemas que enfrentamos de acordo com a nossa pequena visão. Eles não vão 
deixar de existir ou diminuírem.  

Estamos todos perdendo uma grande oportunidade. E não é só agora. Mas 
essa, com certeza é a maior de muitas décadas. 

 

 

 
 



 

DETALHAMENTOS 5 
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Cozinha: 

o ambiente que resiste aos tempos 

 

 

O foco desta coluna  é o de chamar atenção para questões relacionadas ao 
detalhamento, porem hoje iniciaremos nossa conversa lembrando aos leitores, 
uma data especial que se aproxima e que não pode passar em branco para nós 
designers de interiores, dia 30 de outubro, dia nacional do Design de Interiores, 
que  neste ano em especial ganha novos significados em tempos de corona vírus, 
pois nesta mesma data também vamos comemorar o aniversário de 40 anos da 
ABD a associação que nos representa enquanto profissionais. 

Outra data que deve ser lembrada é o dia 05 de novembro, dia nacional 
do Design, então convido todos os leitores a comemorarem conosco estas datas 
que nos são tão especiais nestas épocas de pandemia, um brinde aos designers 
em geral. 

Para os profissionais de Design, essa será a primeira vez em que a ocasião 
é experimentada à distância. Fundamental é perceber que o afastamento social 
não é o mesmo que isolamento emocional. Sentimentos como o respeito, a 
admiração, parecem potencializados quando não se está por perto e se tornam 
ainda mais importantes. Então se nosso brinde será em casa longe das 
festividades que a ocasião merece, teremos e iremos nos reinventar e 
repensarmos as formas para estarmos juntos, ainda que separados, e comemorar 
essas datas. 

Aproveitando o momento de estar mais em casa, a tendência é a de 
observarmos nossos ambientes domésticos com mais carinho, talvez seja hora de 
mudar a cor da parede da sala, ou melhorar um espaço que a muito tempo, não 
tínhamos tempo para pensar em organizar, é neste momento de isolamento que 
determinados ambientes são mais observados e analisados por nós. 

E dentre todos os ambientes da casa, talvez um dos que mais passamos 
boa parte do nosso tempo nos dias atuais seja a cozinha, tema que escolhi para 
discutir nesta edição. 

A cozinha residencial é sem dúvida um espaço complexo onde o usuário 
realiza variadas operações em sequência, como organizar e estocar compras ou 
produtos, limpeza dos alimentos, seleção de ingredientes e utensílios, 
manipulação de alimentos, neste ambiente se desenvolve tarefas paralelas como, 

http://www.instagram.com/denisechanebuzetto
http://www.instagram.com/denisechanebuzetto
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por exemplo, o preparar carnes ou doces, e hoje em tempos de pandemia este 
espaço muitas vezes pode servir momentaneamente de home office. Nos horários 
das refeições e lanches, prepara-se a mesa e o prato a ser servido, e após a 
refeição, lavam-se e guardam-se pratos e talheres, retiram-se utensílios e 
alimentos da mesa, guardam-se as sobras na geladeira, descarta-se o lixo; faz-se 
a limpeza do ambiente e verificam-se os produtos para novas compras (TORRES 
et al., 2006). 

 
Figura 1- Foto do perfil do Instagram de moguerini.home. 
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Para todas essas rotinas de uma cozinha quase sempre são projetadas 
observando-se o princípio da padronização, levando em consideração o 
dimensionamento do equipamento. O principal problema de cozinhas 
padronizadas está na desconsideração da renda, do clima, a cultura e, em especial 
das variadas características físicas dos usuários. Portanto surge o desafio de 
implementar modelos ou padrões adequados, desconsiderando que os usuários 
possuem em si diferenças de medidas, geneticamente delimitadas pela diferença 
de sexo, faixa etária e a própria constituição física. Deve-se ter no usuário de 
forma individual ou familiar, as referências para o desenvolvimento de projetos 
de cozinhas mais humanizadas. (PERUZZI, 1998). 

A cozinha moderna bem organizada tende a reduzir o trabalho, graças a 
processos que combinam métodos antigos e tradicionais, de eficiência 
comprovada, com outros que os atuais equipamentos e aparelhos 
eletrodomésticos tornaram possíveis. Portanto, a cozinha deve ter o espaço 
suficiente para uma apropriada colocação destes aparelhos, para guardar os 
alimentos, prepará-los e para permitir a circulação. O equipamento da cozinha 
deve estar disposto de forma linear, a fim de facilitar ao máximo as tarefas de 
preparação dos alimentos. Um bom planejamento e detalhamento correto de uma 
cozinha a tornam funcional e agradável, este ambiente mais do que outros setores 
da residência, necessita da utilização de armários embutidos muito bem 
organizados para facilitar o armazenamento de alimentos e utensílios.  

Um bom projeto de design deve levar em consideração estes aspectos, para 
um melhor aproveitamento do espaço, mas também não prejudicar e sim facilitar 
a movimentação dos usuários e funcionalidade de suas atividades diárias. 

Toda e qualquer execução de um ambiente, seja um projeto de modificação 
de revestimentos, marcenaria, decoração entre outros tantos, deve ser precedida 
por um planejamento minucioso para melhor aproveitamento do espaço e para 
adequá-lo ao estilo estético do proprietário. 

Profissionais ligados à área de projeto têm se esforçado para tornar os 
ambientes construídos acessíveis à diversidade que caracteriza e define o ser 
humano, e nesse momento o designer de interiores entra em ação para projetar 
e organizar este espaço e não pode medir esforços para obter a melhor solução 
para o ambiente.  

Versando um pouco sobre a história da cozinha, no passado os móveis 
eram quase sempre produzidos por marceneiros e em pequena quantidade, 
montados ou pré-montados na oficina, transportados e instalados na residência 
do cliente.  Assim, cada móvel é único, com adaptações ao espaço onde será 
instalado, e mesmo atualmente ainda permanecem as pequenas marcenarias de 
móveis sob medida, que mantém o mesmo processo. Há entretanto inúmeras 
empresas que fornecem armários embutidos em escala industrial, através de 
armários modulados. 
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Portanto, consideram-se os armários modulados e seus acessórios como 
produtos em permanente processo de renovação, que podem reduzir as 
consequências da diminuição do tamanho das residências (e das cozinhas) bem 
como de diversos outros problemas de uso. 

O espaço da cozinha encontra-se presente em qualquer residência ou 
apartamento o que remete a sua importância no dia-a-dia das famílias. 
Representa um espaço cuja essência o torna único e especial no lar uma vez que 
a sua principal função está em proporcionar alimentação. A cozinha como um 
ambiente importantíssimo nas residências, possui grandes desafios em virtude 
das características de seus usuários, principalmente as ergonômicas, em virtude 
das diferenças de dimensões, variedade de atividades realizadas, manuseio de 
equipamentos, circulação e tantos outros detalhes projetuais a serem sanados. 

A cozinha então, precisa ser repensada, pois deve ser prática a ponto de 
diminuir o trabalho doméstico, para que sobre tempo para as demais atividades. 
Mesmo por muito tempo sendo considerada um ambiente de tarefas únicas da 
mulher, as modificações ocorridas nas famílias nas últimas décadas, e a inserção 
do homem na vida doméstica, tanto como parceiro, como também responsável 
pela alimentação da família, acarretou mudanças intensas. Hoje em pleno século 
XXI esse ambiente ganha outros ares, muitas vezes se integra com a sala e ganhou 
um aspecto mais descontraído e elegante da casa. Na próxima edição de nossa 
revista nossa coluna ira tratar da parte mais técnica do detalhamento de cozinha, 
visto que este ambiente talvez seja um dos mais difíceis de se pensar a nível de 
detalhamento técnico, espero vocês para compartilharmos um pouco mais sobre 
este tema tão intrigante e complexo dos ambientes residenciais. 
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Laser para Designers de Interiores 
 
 

O Laser já é um termo que faz parte da rotina de grande parte da sociedade, há 
várias rodas de conversa e aplicações, e já está mais do que na hora de designers de 
interiores serem autores de novos designs, entender dessa tecnologia, dominar, 
testar e inovar. 

Para começar a entender o termo laser, vamos considerar que o laser é uma 
ferramenta, assim como uma furadeira, um estilete, uma espátula, uma lapiseira. E 
como tudo é tecnológico, é necessário uma máquina, um equipamento, que 
movimente com precisão essa ferramenta. Adicionamos então, um novo termo: o 
CNC. 

A sigla CNC vem do inglês Computer Numeric Control, mas já temos uma 
interpretação com o “Controle Numérico Computadorizado”. Não se assuste, pois 
convivemos com isso há muitos anos e não fazíamos ideia disso. Para desmistificar, 
vamos à seguinte analogia: uma impressora ou uma ploter. 

Veja a impressora como uma máquina. A impressora recebe um arquivo de 
texto, imagens, vetores etc., interpreta tudo como dados e imprime com o uso de 
uma ferramenta: um jato de tinta. Esse jato de tinta (ferramenta) é movimentado por 
uma máquina que a carrega para frente, para trás, para os lados, liga/desliga o jato 
de tinta, mistura as cores (RGB e o preto), e ainda puxa o papel. Tudo com precisão e 
sincronismo, tudo controlado por um computador. Isso tudo é uma maneira de 
“Controlar Numericamente pelo Computador” (CNC). 

Consegue, agora, imaginar o processamento de tanta informação ao mesmo 
tempo? Graças à tecnologia, esse sincronismo acontece de maneira automática e 
cada vez mais rápido. Basta conferir a evolução das impressoras, sua qualidade e 
velocidade de impressões. 

Mas como somos designers de interiores, podemos ainda ter um entendimento 
mais técnico sobre essa “impressora”, ou nossa máquina CNC. Essa máquina 
movimenta uma ferramenta no sentido X, o papel no sentido Y, e quando processado 
para “jogar tinta” de acordo com o arquivo, no local exato XY ele aciona a ferramenta 

http://www.instagram.com/@gizelli_flor
http://www.instagram.com/@gizelli_flor
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para jogar a quantidade certa, com a mistura certa de tinta. Percebe que é uma 
máquina incrível? 

Só que o bom resultado da impressão, não se dá somente pela máquina, sua 
precisão e velocidade, mas por quem desenvolve o arquivo. No nosso caso, vamos 
imaginar designers de interiores que irão plotar uma planta baixa, hachurada ou não, 
humanizada ou não, ou uma imagem 3D, ou ainda um mood board. O bom resultado 
do Design é que irá definir um resultado de impressão. 

Esse é o entendimento básico de uma máquina CNC que sempre coloquei como 
exemplo na disciplina de “Prototipia” para designers de interiores. É um exemplo que 
traz um paralelo com o dia-a-dia do estudante e do profissional designer.  

Esse é o princípio para atuar com segurança e profissionalismo, além de 
naturalidade, com os termos Produção Digital, bem como Fabricação Digital. 

Agora, imagine essa máquina que lê um arquivo digital e movimenta a 
ferramenta em X, Y e aciona outros comandos, como o Z. Temos aí, uma máquina de 
3 eixos, mas isso só será abordado na próxima edição. E não se preocupem, pois o 
assunto não se esgota facilmente, pois no Brasil há máquinas de 5, 6 e 7 eixos, e que 
podem trabalhar para nós designers de interiores, pois são máquinas que estão 
dentro de marcenarias, marmorarias e outros segmentos que nos atende. 

 
Figura 1- Material cortado por CNC. Fonte: o autor. 
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O passo seguinte para a imaginação, é aumentar as dimensões da máquina. 
Aumentar a área de X e Y para uma chapa de MDF. Aumentar também o Z, que numa 
impressora só trabalha com a espessura do papel, para também conseguir colocar 
uma chapa de MDF (5, 9, 15, 25mm etc.). Consegue perceber que a máquina CNC 
começa ficar grande? E na medida que aumenta de tamanho, os motores e estrutura 
também aumentam de tamanho e robustez para sempre continuar mantendo a 
precisão, que em geral mantém a casa de milésimo de milímetro. 

E para concluir nossa mente imaginativa para essa história da máquina CNC, 
vamos trocar a “ferramenta” de jato de tinta por um laser. Podemos ainda ser mais 
detalhistas definindo uma “caneta” ou “canhão” de laser. Pois a produção do feixe de 
laser é feito por um conjunto de equipamentos de CO2 ou pela tecnologia de laser de 
fibra num equipamento grande (normalmente fica ao lado, embaixo ou ao fundo da 
máquina), e que por um cabo condutor leva essa “energia” até a “caneta” ou canhão” 
de laser (isso tudo diminui o peso e facilita a movimentação XY). 

Nada como checar uma máquina dessas pessoalmente. Hoje, o laser já está 
presente em diversas regiões, incluindo pequenas cidades interioranas. Um exercício 
primário usando o GoogleMaps com as palavras-chave “Corte à laser”, pode indicar 
os locais mais próximos quem trabalha com laser. Ligue, marque uma visita e peça 
para ver a máquina e como ela funciona. 

 
Figura 2- Corte a laser. Fonte: LID/UFSC. 
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Existem diversos tipos de potência de laser, e isso é a condição de conseguir 
trabalhar com maior ou menor espessura, bem como esse ou aquele material. 
Basicamente, com o laser é possível cortar e gravar: 

MDF, madeira natural, acrílico, papel, tecido, couro, papelão, lâminas de 
madeira. 

 
Figura 3- Papel cortado a laser. Fonte: o autor. 

 Mas como somos designers, não tenham medo de pedir para testar corte 
e gravação em novos materiais. O mais recente teste bem sucedido que fiz, foi a 
gravação à laser em placas de rocha natural (mármores e quartzitos). O resultado final 
foram ladrilhos gravados para revestimento de parede, um “pattern”. 

 Elaborei um “pattern” em CAD (eu uso o Rhino, mas também pode ser 
em AutoCAD etc), com vetores em linhas e curvas, juntando com “join” o máximo 
possível, e exportando em .DXF. A empresa que tem a máquina laser pediu essa 
extensão. E a gravação foi feita normalmente pela máquina. 
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 O que não deu certo na prototipagem foi a gravação em rochas muito 
claras, pois não se tem destaque das cores. Não consegui cortar o mármore, mesmo 
testando uma potência muito elevada, o material não suportou e estourou. Esses 
limites são possíveis definir somente após testes. E ninguém melhor do que designers 
de interiores para colocarem à prova novas possibilidades, pois tem o dia-a-dia com 
o usuário final, com a administração de uma obra, a maestria do todo com atenção 
aos detalhes de cada item etc. E fecha com o domínio de projeto, definindo uma 
forma autoral de uma identidade. 

 Observamos muitas empresas que tem máquinas à laser trabalharem 
com artesanato ou terem uma direção para o segmento gráfico. Isso acontece, no 
primeiro caso, por essas empresas não terem profissionais criativos para o 
desenvolvimento de novos designs e usarem blocos de arquivo disponíveis na 
internet (por isso vemos muito de um artesanato barato). E no segundo caso, focam 
muito o uso de suas ferramentas para um público que pede um único tipo de matéria-
prima, o papel. 

 Um exemplo incrível de conexão entre uma empresa que tem máquina à 
laser com designers de produto, designers de moda e designers de interiores foi em 
Londres na http://www.cutlasercut.com/. Em “showcase” há inúmeros exemplos de 
aplicações do corte e gravação à laser, com diversos tipos de Design e em diversos 
tipos de materiais. 

 
Figura 4- Laser cut furniture. Autor: Alex Hammond designer. Fonte: cultlasercut.com 

http://www.cutlasercut.com/
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 O fato de no Brasil ainda não se explorar tanto o laser pelos designers de 
interiores abre um grande cenário de oportunidades, pois há muito para se inovar.  

Esse artigo tem por objetivo encorajar e empoderar designers de interiores à 
produção do novo alinhado com o melhor das tecnologias disponíveis. Acreditando 
na capacidade técnica e sensorial dos designers de interiores na inovação pelo 
projeto, trazendo novas soluções, novos negócios e que atendam uma melhoria 
contínua de soluções aos nossos clientes. 

Teste o laser, projete uma peça para ser produzida com o laser, projete um 
acabamento para ser integrado à marcenaria, no revestimento de uma luminária, um 
quadro decorativo...  

Crie e compartilhe conosco. 

 
Figura 5- Laser engraved corian blocks for Arsenale. Autor: Barnbrook. Fonte: cutlasercut.com 
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As possibilidades infinitas da criação e 

representação gráfica 

 

 

 

Conforme referimos na edição anterior, se no início, a representação gráfica 
dependia quase exclusivamente de papel e lápis, o mesmo já não acontece hoje 
em dia. 

Vamos então abordar este assunto, de forma um pouco mais aprofundada, 
passando por possibilidades como a representação artística à mão livre, a 
representação assistida por computador, o famoso “render”, e uma representação 
mista que utiliza ambas e/ou outras opções como as colagens. 

Iremos ainda abordar uma opção mais recente, em plena evolução ainda, 
mas que demonstra cada vez mais as suas enormes possibilidades para nós 
Designers.  

Hoje em dia, os designers fazem uso frequente de vários tipos de software 
para transformar os gestos da mão em dados que podem ser continuamente 
manipulados, modificados e refinados.  

O software descreve essas imagens em termos de ponto, linha, plano, forma 
e volume, bem como cor, transparência e outros recursos.  

Existem inúmeras maneiras de experimentar esses elementos básicos do 
design bidimensional: observar o ambiente ao seu redor, fazer marcas com 
ferramentas físicas e digitais, usar software para criar e manipular imagens ou 
escrever código para gerar formas com regras e variáveis.  

“Tudo começa num ponto.” 
(Kandinsky; Wassily) 

Ponto, linha e plano podem ser vistos como os blocos de construção do 
design. A partir destes elementos, os designers podem criar texturas, padrões, 
diagramas, animações, ícones, entre muitas outras coisas. 

http://www.instagram.com/cristianocunha.arq
http://www.instagram.com/cristianocunha.arq
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Geometricamente, uma linha tem comprimento, mas não largura. Ela é a 
conexão entre dois pontos ou é o caminho de um ponto em movimento. Na 
verdade, uma linha é uma série infinita de pontos. 

As linhas podem ser desenhadas de inúmeras formas; como a caneta, lápis, 
pincel, mouse ou código digital. Graficamente, elas podem ter muitos pesos; a 
espessura e a textura, bem como o caminho da marca, vão determinar a sua 
presença visual. 

Quando uma linha atinge uma certa espessura, ela se torna um plano. As 
linhas então se multiplicam para descrever planos e texturas e volumes. 

Um plano é uma superfície que se estende em altura e largura. Um plano é 
o caminho de uma linha em movimento; é uma linha com largura. Uma linha se 
fecha para se tornar uma forma, um plano limitado. 

No software baseado 
em vetor, cada forma 
consiste em linha e 
preenchimento. Um plano 
pode ser paralelo à 
superfície da imagem ou 
pode inclinar e retroceder 
no espaço. Tetos, paredes, 
pisos e janelas são planos 
físicos. Um plano pode ser 
sólido ou perfurado, opaco 
ou transparente, 
texturizado ou liso.  

Um objeto gráfico 
que envolve o espaço 
tridimensional tem volume. 
Tem altura, largura e 
profundidade. Por seu lado, 
uma folha de papel ou uma 
tela de computador não 
têm profundidade real, é 
claro, então o volume é 
representado por 
convenções gráficas.  

Os designers 
costumam usar projeções 
axonométricas para manter 
uma escala consistente na 
página. 
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Mas o significa exatamente escala? Enquanto um mapa tem uma escala 
exata, a escala pode, no entanto, depender muito do contexto.  

Num design que confere a todos os seus elementos tamanhos semelhantes, 
o resultado final pode parecer monótono e aparentar não ter contraste.   

Muitas vezes, a diferença entre o que vemos no ecrã do nosso computador 
e a sua versão impressa, podem desiludir ou surpreender. Algo que nos parecia 
vibrante e dinâmico pode parecer pesado e pouco sofisticado no papel. 
Decididamente, a sensibilidade á escala é algo que aprendemos e aperfeiçoamos 
continuamente como designers, a exemplo da imagem abaixo onde mostra a 
forma correta de utilizar a escala e proporções. 

Assim como a escala, há outro componente que é essencial aprendermos a 
usar corretamente: as texturas.  

Independentemente do método de representação utilizado – á mão, misto 
ou totalmente computadorizado, as texturas são fundamentais. 

No design, a textura é ao mesmo tempo física e virtual. 

Muitas das texturas que os designers de interiores manipulam, podem não 
ser logo experimentadas fisicamente pelo receptor. Elas existem, inicialmente, 
como efeito ótico e de representação de um produto final. Torna-se então de 
extrema importância que essas texturas sejam representadas da forma mais 
correta possível.  

Há, então, que criar conexões entre a textura física e a virtual. Entre a 
sensação e a aparência das superfícies.  

O elemento ‘textura’ é um dos exemplos em que podemos divergir bastante 
na opinião sobre que método será o melhor para a sua representação com o nível 
de excelência e fidedignidade que pretendemos. 

Isto irá depender não só do gosto e preferência que o designer tem por 
um método, em detrimento do outro; dependerá também do seu conhecimento 
mais ou menos profundo do software e das suas possibilidades.  
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 Há quem olhe 
para a opção do 
desenho como algo 
mais ‘ligado á emoção’, 
menos frio do que o 
desenho por 
computador.  

As possibilidades 
são muitas, assim como 
as opiniões e 
preferências. 

Seja qual for o 
método preferido por 
cada um, o desenho 
assistido por 
computador (CAD) veio 
para ficar e é utilizado 
cada vez mais, a nível 

global.  

Sem dúvida, ele veio adicionar excelentes capacidades, especialmente em 
sua visualização foto realística avançada de projetos. 
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No entanto, ainda hoje, os designers podem se beneficiar de 
representações externas abstratas (ou seja, esboços), particularmente quando 
estão nos estágios iniciais de design conceitual. 

Por volta do início dos anos 2000, sua eficácia - especialmente durante os 
estágios iniciais de design conceitual - era frequentemente apreciada e a 
importância dos esboços à mão livre era vista como um tipo de mídia 
indispensável para os designers refletirem sobre suas próprias ideias. 

No entanto, observou-se um aumento na tendência de uso de ferramentas 
CAD durante os primeiros processos de projeto arquitetônico conceitual, 
especialmente após o ano 2000. Suas excelentes capacidades, especialmente em 
sua visualização foto realística avançada de projetos, eram impressionantes e 
tiveram um grande impacto. 

Melhorias nas 
ferramentas de desenho 
auxiliado por computador 
(CAD) e sua crescente 
utilização em projetos 
complexos foram essenciais 
para essa mudança do desenho 
á mão para os desenhos CAD. 
A representação digital veio 
também agregar valor na 
integração de processos e veio 
facilitar o processo de análises 
futuras, em um mundo de 
crescentes desafios de 
globalização. 

No entanto, as dúvidas 
sobre a eficácia das 
ferramentas CAD em lidar com 
os primeiros estágios de 
projeto conceitual começaram 
quase simultaneamente com 
sua apreciação e sucesso. 

Muitos defendem que, 
embora a mídia CAD tenha tido 
um grande impacto na eficácia 
do design, ainda existem 
características do design que 
estão exclusivamente relacionadas com os esboços à mão livre. 
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Eles atribuem essa inadequação à limitação dos recursos de esboço 
intuitivo do software CAD. Portanto, eles consideram que as ferramentas CAD 
convencionais podem não ser muito desejadas durante a fase conceitual. 

Para ambas as vertentes, poderemos encontrar vantagens e desvantagens. 

Se o desenho á mão pode ser visto como mais fácil de utilizar e aprender, 
ele também é mais limitado nas suas possibilidades de representação, por 
exemplo.  

Já o CAD, é bem mais versátil, detalhado e realista, mas também pode ser 
visto como mais difícil de aprender e exigente nos requisitos de utilização.  

Devido a sistemas inadequados para suportar a criação intuitiva de ideias 
durante a fase de projeto arquitetônico conceitual, o software de modelagem CAD 
atual ainda não é visto por todos como a melhor alternativa para substituir as 
ferramentas convencionais de esboço. 

Assim sendo, pode haver partes de um design que são executadas por 
esboços à mão livre, enquanto outras partes são feitas digitalmente. Essa 
transição pode ser percebida como uma interrupção da continuidade de um 
processo de design. 

Podemos então ponderar que, nem a opção de esboço manual tradicional 
nem as ferramentas CAD convencionais são interfaces de design excelentes para 
lidar com todo o processo de design. 

Mais do que nunca, vivemos em tempos de grandes e rápidas mudanças e 
evolução e tudo indica que uma excelente opção pode ser utilizada, para 
preencher esta lacuna: a Realidade Virtual – conhecida como VR, 
internacionalmente. 

O número de adeptos desta opção aumenta cada vez mais, havendo mesmo 
defensores tão aficionados que afirmam que “A VR será mais poderosa que a 
cocaína".   

Mesmo para um designer muito talentoso, pode ser necessário algum 
esforço da sua parte e uma imaginação vívida do cliente para fazê-lo 
compreender, visualizar e ficar entusiasmado com a sua proposta. 

Este problema pode ser resolvido pela VR que se tornará parte integrante 
não apenas da apresentação de um projeto, mas também do processo de design. 

A tecnologia VR tem um imenso potencial para designers e outros 
profissionais da área.  
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Desde as maquetes iniciais do projeto, passando pela colaboração do 
projeto, terminando nos excelentes acabamentos que fazem um projeto de 
construção ir de ótimo, a espetacular a realidade virtual nos dá a possibilidade 
de vender nossa proposta melhor do que qualquer outro meio disponível 
atualmente. 

Ainda que esta nova opção venha agregar um valor inestimável ao nosso 
trabalho e ás nossas apresentações, o simples e ‘velho’ lápis continua insuperável, 
especialmente na fase inicial de concepção.  

O software é, ainda, limitante na forma em como conseguimos expor as 
nossas ideias. É muito mais prático testar várias ideias e conceitos ‘no lápis’, em 
forma de croquis, rabiscos, esquemas, cortes esquemáticos... e depois sim, 
continuar a testar ideias nos softwares.  

A VR será como a ‘cereja no topo do bolo’, o passo final. Será a conclusão 
de tudo, onde se conseguirá uma imersão e até interação do cliente, no próprio 
projeto.  

É uma era de ouro que vem por aí para nós, designers. Vamos assumir 
controle da nossa missão aqui na terra e mostrar ao que viemos! As 
possibilidades são infinitas. Não apenas “pense fora da caixa”. Considere que 
nunca existiu caixa. NÃO EXISTE CAIXA, a não ser para aqueles que escolhem se 
colocar dentro de uma! A nossa imaginação e criatividade nunca tiveram limites, 
não têm e nunca terão. Mãos-à-obra! 
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Sazonalidade projetual, autonomia, 

remuneração, reconhecimento, plágio, 

ciúmes...mais um episódio da série “Vida de 

Designer de Interiores, em início de carreira”! 

 

 

De antemão, creio que esse seja mais um texto direcionado para os que 
estão naquele momento: “terminei a faculdade...o que será de mim, agora”?! Ou 
para aqueles que gostariam de relembrar seus primeiros passos como Designer 
de Interiores. 

Quem leu o primeiro texto desta coluna sabe que fui venturoso, ao ser 
agraciado com a possibilidade de desenvolver um grande projeto, logo após 
minha formação, apesar das pequenas intercorrências. 

No entanto, como dizem os ditos populares: “seguro, morreu de velho”! 
Decidi por procurar algo que me desse uma renda mensal, algum trabalho fixo, 
que pudesse me render o soldo proveniente de labuta diária, para que não 
sofresse com a sazonalidade projetual, recorrente em nossa profissão. 

Pois bem...da mesma forma, como na “saga” anterior, recorri aos 
classificados dos jornais e encontrei um anúncio que apresentava interesse em 
contratação de Designers ou Arquitetos para projetar móveis exclusivos em uma 
empresa que era um escritório de Design de móveis exclusivos, executados em 
marcenaria fina, disfarçado de loja, onde cada profissional tinha sua autonomia 
projetual, inclusive, para receber seus clientes. 

Prontamente, me dispus a participar da seleção! Entrei em contato, enviei 
meu currículo, agendei a data da entrevista e, depois de tudo realizado...a 
contratação! 

A empresa trabalhava com um pagamento vinculado a um valor fixo mais 
comissões por projetos vendidos. No ato da contratação, fui informado de que 
meu fixo seria de R$200 a menos que dos demais colegas. Até então, tudo 
bem...questionei se isso se dava ao fato de que eu houvera ingressado na 
empresa naquele momento e que estaria em “fase de teste”. Para minha surpresa, 

http://www.instagram.com/nascimentoneandro
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fui informado de que a questão não era essa, mas sim pelo fato de que os demais 
colegas eram Arquitetos e eu era Designer. 

Em um ato impulsivo, característico de um jovem militante do Design, 
prontamente, me manifestei em esclarecer que o ato de projetar móveis é inerente 
à atividade do Designer, mas não necessariamente do Arquiteto. 

Tomado por um espírito destemido, ousei acrescentar que deveria receber 
mais que os colegas, já que esta habilidade já me era peculiar, devido a formação. 

A supervisora, responsável pela contratação, me disse que poderia haver 
equiparação de remuneração, depois que eu “mostrasse do que era capaz”. 

Topei, portanto, o desafio! 

Três meses se passaram e eu participara de minha primeira reunião de 
planejamento na empresa, com alguns projetos representados e apresentados de 
forma, sutilmente, diferente dos demais. Perspectivas, vistas e planta humanizada, 
além de uma prancha de apresentação um pouco diferente da prancha técnica 
que se utilizava na empresa, até então. 

Sim! Até então! Porque o dono da empresa pronunciou, durante a reunião, 
a frase: “Saímos do período a.N. e entramos no período d.N.”! Uma das 
supervisoras perguntou: “Mas o que isso significa”? E foi então que eu ouvi a 
frase que decretava o aumento de valor de minha remuneração: “Entramos no 
período depois de Neandro! Quero todos os projetos apresentados no mesmo 
formato, modo e modelo, que ele vem utilizando”! 

 

Fui até entrevistado, para uma matéria de jornal, sobre Design de Móveis! 
Para início de carreira, achei ótimo! (Veja imagem ampliada ao final do texto). 
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No entanto, todos sabemos que nem todos os caminhos são de flores. E 
esta trajetória também teve suas pedras no caminho. 

Não havia brecha para preferências, por parte dos clientes, mas o dono da 
empresa, chefe deste escritório disfarçado de loja, quando acionado para a 
indicação de um de seus funcionários, acabava me apresentando para algum 
cliente ou até mesmo profissional da área. 

Confesso que não me aprazia desenvolver projetos com ou para 
profissionais que já possuíam seus clientes. Mas, era comum, como acontece nas 
lojas de modulados, a execução de projetos de Arquitetos, Decoradores e 
Designers de Interiores, por esta empresa. 

Em um destes projetos, junto com uma profissional, apresentada a mim 
pelo próprio dono da empresa, aconteceu o que eu não esperava ou que, pelo 
menos, não gostaria que acontecesse. 

Esta profissional foi até a loja, e pediu para que eu desenhasse um croqui 
de um móvel, com bancada e cuba, para um banheiro. Algo que pudesse ser 
executado pela marcenaria da empresa, para um de seus clientes, de acordo com 
as características que ela houvera passado. Fiz, portanto, o desenho de um móvel 
em perspectiva e algumas vistas. 

O dono, após receber um telefonema desta profissional, pediu para que eu 
enviasse os desenhos por Fax, para ela. Três dias depois, a profissional chegou à 
loja, acompanhada por seu cliente, e apresentou, em minha mesa, o projeto para 
o banheiro, com o móvel que eu houvera desenhado, sem informar, em nenhum 
momento, que aquele móvel teria sido desenhado por mim. 

Nesta nova fase, a título de curiosidade, também acabei conquistando um 
desafeto. Simplesmente, o mais antigo arquiteto que trabalhara na empresa. Este 
se mostrou enciumado, pois o “caçula” havia tomado as atenções, acredito eu, 
por ser diferente. 

Mesmo com as desavenças, ao longo de nossas jornadas de trabalho, 
acabei aprendendo muito com a experiência deste funcionário. Suas habilidades 
discursivas e de negociação de projeto eram muito eficazes, o que me fez ficar 
muito atento às suas apresentações de projeto. 

Bem...como não poderia ser diferente, abramos um parêntese para o que 
remete aos aprendizados! 

Acredito que todos temos nossas “sazonalidades”, seja em projetos, seja 
em temperamento, seja na vida profissional ou na vida pessoal. 

Independente disto, precisamos manter a sanidade, seja ela física e mental 
(aos que crêem, aposto na espiritual também), seja a sanidade ética e moral, para 
que nossos atos projetuais não se sobrepujem ao objetivo principal que trata do 
bem do outro ou outros envolvidos no projeto. 
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O destempero, o desequilíbrio, a arrogância, a inveja, a soberba...entre 
outras “desvirtudes” passearam por esta experiência profissional, sem se instalar 
em definitivo, me permitindo abrir os olhos para o que eu não experimentara, até 
então, em minha profissão. 

No período que ocorrera esta dita experiência profissional, nesta empresa, 
outros “causos” aconteceram, mas isto fica para um próximo escrito... 

 

 



 

CORES 9 
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Curiosidades sobre a cor azul 
 

 

 
 
 

 

O estudo das cores é um assunto que tem ganhado força em todos os 
aspectos. Falar sobre Psicologia das Cores é algo bem desafiador. Desde a época 
de Platão, já se buscava compreender a relação das cores com as sensações 
causados por elas. 

Por muito tempo os estudos sobre cores se restringiam apenas à física da 
luz, porém Johann Wolfgang Von Goethe iniciou uma fase nova após a publicação 
do livro Doutrina das Cores. Através das suas investigações descobriu-se que as 
leis da percepção cromática resultavam da interação da natureza externa e o “eu” 
interior. É uma forma de procurar entender como nosso cérebro identifica e 
depois transforma essas cores em sensações.  

Existe uma busca a fim de compreender melhor como as cores influenciam 
e são capazes de despertar sensações no indivíduo. O profissional que trabalha 
com cores, precisa saber de que maneira as cores afetam as pessoas. Farina 
(2006, p.2) afirma que “as cores influenciam o ser humano e seus efeitos, que 
pode ser tanto de caráter fisiológico como psicológico, impacta no indivíduo 
despertando tristeza ou alegria, atividade ou passividade, calor ou frio, equilíbrio 
ou desequilíbrio.” Sendo assim, é muito importante um estudo cromático 
aprofundado em projetos de Design de Interiores. 

A partir disso, como as pessoas percebem as cores?  

Cada pessoa tem ou teve a sua relação com determinada cor. Cores e 
sentimentos possuem uma relação com as vivências que o indivíduo teve desde 
a infância, e que com o passar do tempo se enraízam nos pensamentos e na 
linguagem. Existem diversos fatores que influenciam nas escolhas das cores, 
como aspectos sociológicos, fisiológicos e psicológicos, esses fatores podem 
determinar asa escolhas de cores.  

Toda história tem a sua evolução, e com as cores não é diferente. Desde o 
início da história as cores sempre foram utilizadas como forma de comunicação. 

http://www.instagram.com/tanara_gois
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Houve uma evolução intensa em relação ao uso das cores em diversas áreas como 
moda, produtos, embalagens, Design de Interiores e muitas outras áreas, e isso 
gerou sim, um aprofundamento dos estudos nessa área. Para Heller (2016, p.18) 
“Não existe cor destituída do seu significado. A impressão causada por cada cor 
é determinada pelo seu contexto”.  

As cores e os sentimentos não se combinam por acaso. As associações que 
são feitas estão ligadas as experiências que se enraízam desde a nossa infância. 
Para Fraser (2012, p.10) “Uma cor ou uma composição colorida, pode significar 
algo diferente para cada pessoa que olha para ela”. Farina (2006, p.14) 
complementa que “na realidade, a cor é uma linguagem individual. O homem 
reage a ela subordinado às suas condições físicas e às suas influências culturais”.  

Existem vários estudos sobre as preferências que as pessoas têm em 
relação as cores. E esta edição será dedicada à algumas particularidades da cor 
AZUL.  

 

Quando falamos da “origem do azul”, não temos condições de falar sobre 
a exata data em que essa cor foi inventada. Os diversos povos do mundo inteiro 
utilizavam técnicas, plantas, e outras substâncias para a extração desse tom.  

O azul tem sido uma cor importante no Design e na Arte desde a 
antiguidade. Azul é a cor predileta de pelo menos 46% dos homens e 44% das 
mulheres. Existem pelo menos 111 tons de azul. É uma cor que vai bem em 
diversas ocasiões e estações. 

É considerada a cor mais fria dentre as cores. Esse fato se dá baseado na 
experiência de percepção em relação a nossa pele por exemplo. Nossos lábios 
ficam azul quando estamos com frio, nossa pele fica azul no frio. O gelo e a neve 
têm uma cintilação azulada.  O azul tem um efeito mais frio que o branco, pois o 
branco significa luz, e o azul o lado sombrio. Quanto mais fria uma cor, mais 
distante ela parece.  
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Para Mancuso (2012, p. 124) a utilização do azul nos ambientes é 
importante. "É uma cor fria, que quando usada em grandes superfícies torna o 
ambiente frio. Todas as cores que se misturam com o azul tendem a esfriar". É 
uma ótima cor para ser usada em ambientes onde a sensação térmica é elevada, 
pois ela vai cumprir o papel de esfriar o ambiente. O azul desperta a sensação de 
frescor.  

 

 

Ele se torna mais intenso ao escurecer, trazendo uma sensação de 
profundidade. Ao misturar-se com o branco, a cor clareia e passa a ter tons de 
azul claro, o azul enfraquece e acaba perdendo a característica de profundidade. 

O azul é a cor da simpatia, harmonia, amizade e confiança. É a cor mais 
sossegada de todas. Quando associamos sentimentos a cores, o contexto é muito 
amplo. Um exemplo disso é o céu. Azul é a cor do céu, e é praticamente impossível 
não se fazer uma relação do azul com o divino, a cor do eterno. As experiências 
vividas diariamente fizeram com que o azul se tornasse a cor que pertence a 
todos.  

O céu está sempre ali para todos. Existe uma necessidade de querer essa 
cor para sempre. A água e o ar percebemos como azul, mesmo que eles não 
sejam de fato dessa cor. Porém, quanto mais profundo um lago, quanto mais 
profundo o mar, mais azul a água vai parecer. O que acontece é que todas as 
cores se dissolvem em azul conforme a profundidade aumenta. O azul é gerado 
pela reprodução infinita de qualquer material transparente, logo é a cor das 
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dimensões ilimitadas. Esse fenômeno tem o nome de dispersão de Rayleigh. O 
azul é a representação do imaterial, do transparente. A cor azul tem a capacidade 
de abrir novos horizontes, pode tomar forma de fantasias e sonhos. 

O azul é a cor da fidelidade porque a fidelidade não é uma virtude que se 
coloca logo em evidência, ela tem a ver com a distância. Ela se coloca a prova 
apenas quando existe a oportunidade para uma infidelidade. Na Inglaterra a 
influência do azul como cor da fidelidade e a confiança é ainda maior. Lá a noiva 
recebe um anel de noivado com uma pedra de Safira, onde a crença do povo diz 
que na mão de quem é infiel, a safira perde o brilho. Logo, a pedra safira simboliza 
a fidelidade. O azul escuro indica sobriedade, sofisticação, inspiração, 
profundidade.  

Mas não se engane! As cores têm o seu lado positivo e negativo. Segundo 
Goethe, o amarelo sempre implica uma luz, e pode-se dizer que o azul sempre 
implica algo escuro. Ele diz que a cor pode se determinar por dois lados, uma 
oposição que é chamada de polaridade e se designa por mais ou menos: (+) 
amarelo que apresenta ação, luz, força, clareza, quente, proximidade, repulsão; (-
) azul que apresenta  privação, sombra, fraqueza, escuro, frio, distância, atração. 

Logo, como cor, o azul é uma energia, mas está do lado negativo, e na sua 
mais alta pureza, não estimula. Ela pode ser vista com uma cor contraditória entre 
estímulo e repouso. Por exemplo, o céu como mencionei acima, nos dá a sensação 
de estar perto, coberto, sendo cuidado, ao mesmo tempo que as montanhas 
distantes parecem azuis, uma superfície distante parece recuar. 

Para os ambientes, o azul escuro, profundo não é aconchegante, pois ele 
dá a impressão de abrir o espaço, deixando entrar o frio. Ao mesmo tempo que 
colocar tapete grande azul vai ampliar o ambiente e, também, passar a sensação 
de vazio e frio. Certamente se o intuito for de esfriar um pouco o ambiente, esse 
tom de azul cumprirá seu papel.  

Tons escuros e acinzentados de azul podem induzir à introspecção, à 
tristeza e depressão. Logo não são indicadas para quartos de pessoas que 
estejam ou que são tendenciosas a este quadro. A opção então seria de azul em 
tons mais claros, soft colors, ou azuis esverdeados que remetam a cor do mar e 
do céu proporcionam sensação de relaxamento e energia. 

Como nenhuma cor está sozinha no contexto, cada efeito é criado a partir 
de um conjunto de cores, que chamamos de acorde cromático. O acorde 
cromático determina o efeito da cor principal, ele dá o sentido. O acorde 
cromático entre o azul e branco é o acorde das virtudes intelectuais. São as cores 
da ciência, da inteligência, da concentração.  

Uma curiosidade muito interessante, é que apesar das cores não terem 
“sexo”, somos nós que culturalmente associamos uma cor a determinado sexo, o 
azul é colocado como uma cor masculina. Mas nem sempre foi assim. Na 
simbologia antiga, o azul era cor do feminino. É a cor que possui polo oposto do 
vermelho, ativo, forte e masculino, e o azul como cor passiva e tranquila. Esta 
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sensação de passividade faz com que o azul seja a cor mais usada em embalagens 
de produtos para dormir, tranquilizantes, roupas de cama, pijamas e camisolas. 
Por isso, o azul também é a cor do sono e dos sonhos.   

Azul, branco e prata é o acorde cromático que desperta a sensação de 
gelado e frio, geralmente utilizados nas embalagens de alimentos que precisam 
ser guardados na geladeira.  

É muito importante prestar atenção ao quadro histórico cultural da cor em 
outros países. Para os brasileiros, o azul é utilizado para toda situação em que 
fatos acontecem conforme o esperado. Em várias outras culturas, a cor da roupa 
pode ser um instrumento capaz de repassar um amplo número de informações. 

 

 

Ainda sobre a Teoria da Cor, o laranja é a sua cor complementar. O azul é 
a cor da decisão, da lógica e da razão, tendo a característica de ampliar os 
horizontes, dando uma visão ampla sobre os assuntos.  

Segundo Kandinsky (2002, p. 145) seu movimento é, ao mesmo tempo, 
“um movimento de afastamento do homem e um movimento dirigido unicamente 
para seu próprio centro, que, no entanto, atira o homem para o infinito e desperta 
nele o desejo de pureza e de sede do sobrenatural”. 

Sendo assim, cada cor pode produzir muitos efeitos, e estes efeitos podem 
ser contraditórios. Ela vai atuar de maneira diferente dependendo da ocasião. É 
o caso da cor azul. Ela desperta paz, confiança e relaxamento. Em contrapartida, 
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seu estado lógico e racional pode gerar as sensações de dúvida, de descrença, 
exatamente pelo seu caráter de busca infinita.  

Quanto às reações físicas, a cor azul produz um efeito tranquilizador e 
relaxante, sendo capaz de diminuir a pressão sanguínea e baixar a temperatura 
corporal. 

A aplicação de cores em um ambiente deve ser feita pautado num estudo 
cromático direcionado, de preferência exclusivo para cada ambiente. A falta de 
um estudo minucioso pode prejudicar seriamente o resultado final, despertando 
assim sensações desagradáveis e em desacordo com o objetivo, logo, uma 
insatisfação para quem utilizará o espaço. 
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Isso também é Design: Design Biofílico 

 

 

 

Se o Design está em tudo e em tudo há Design, isso também é Design. 
Quando falamos de Jardinismo e Paisagismo o design se insere no desenho do 
espaço, nos assentos, nos acessórios, nas luminárias e no desenho da luz, nos 
vasos e sem dúvida na vegetação escolhida com o diversificado formato das 
folhas, nas texturas das pétalas, no movimento e no som da água de lagos ou da 
própria chuva.  

Em todo esse pensamento criativo há design. E há design também quando 
tratamos desses conceitos nos espaços interiores. Nesse aspecto entra o Design 
Biofílico que é uma expressão estética e visual do que chamamos amor à vida. 

Na verdade, o amor à vida ou aos sistemas vivos é algo que sempre esteve 
dentro de nós e por isso sempre estivemos em busca desde os primórdios da 
humanidade. Embora ávidos por inovação e tecnologia, o que de fato nos atrai é 
o que tem apelo afetivo, é o que mexe com nossas emoções e memórias, é o que 
nos aproxima da vida pulsante. 

Especialmente a partir da Revolução Industrial, nas grandes cidades, o 
homem foi se afastando cada vez mais da natureza, chegando até desenvolver 
aversão por plantas e medo ou fobia de animais e insetos. 

O Design biofílico, cunhado nos anos 70 está em alta no momento, mas 
não passa de um nome pomposo para esta necessidade de integração homem-
natureza que sempre existiu. Sua base ou preceitos são:  

 

Padrões da natureza no espaço 

No momento do processo criativo ou no pensamento projetual do espaço 
leva-se em conta trazer para o espaço interior a natureza através da luz e seu 
movimento durante o dia e durante as estações do ano através de elementos 
como claraboias, vidros e janelas estrategicamente colocadas. Nesse aspecto 
unem-se também as questões de ventilação e qualidade do ar que interferem 
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diretamente na qualidade do espaço, percepção do clima através de meios 
naturais ou manipulados e vistas naturais existentes no entorno ou criadas. 

 
Figura 1- Design biofílico incorporado ao espaço comercial. Foto: Miles D. Miller Centro Comercial - pixabay. 

Conseguir incorporar de algum modo fogo e água também faz parte desse 
processo pois o som da água e o calor do fogo trazem a natureza para o ambiente 
interior. Incorporar plantas, jardins, pátios verdes, animais também são 
importantes e trazem inúmeros benefícios pois são muito estimulantes. 

 

 
Figura 2- Foto: Quark Studio no Pexels                                             Figura 3- Foto: Arek Socha por Pixabay 
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      Padrões das analogias naturais 

É quando na impossibilidade de incorporação direta dos elementos naturais 
a ação projetual faz com que esses elementos apareçam de forma visual com 
imagens da natureza, texturas e tecidos naturais, cores que rementem a 
elementos naturais como os tons terrosos, formas orgânicas, sons da natureza, 
climatização e iluminação, pisos e revestimentos que lembram madeira ou pedra 
e até vegetação permanente, ou seja, artificial. Dentre as analogias podemos 
incluir também trabalhos manuais ou artesanais como cestarias e cerâmicas e os 
aromas de óleos essenciais ou até aqueles criados para estimular, relaxar e 
acalmar. 

 

   
Figura 4- Foto: Tony Smith no Pexels              Figura 5- Foto: Tijolo, no pixabay                   Figura 6- Foto: Vecislavas  
                                                                                                                                                  Popa no Pexels 

 

Padrões da natureza que proporciona o espaço 

Nesse preceito pode-se afirmar que assim como a natureza é capaz 
produzir sensação de bem estar, tranquilidade, aconchego e conforto, o espaço 
projetado também deve proporcionar sensação semelhante ao usuário ao mesmo 
tempo que o mantém ligado a cultura e aspirações locais. 

 

  
Figura 7- Foto:  Ansel Lee no Pexels                                        Figura 8- Foto: Dalila Dalprat no Pexels 
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Diversos estudos apontam que o Design Biofílico quando aplicado na área 
da saúde, por exemplo, ajuda na recuperação de pacientes melhorando o ânimo 
e trazendo estímulos positivos ao mesmo tempo que beneficia acompanhantes 
nas salas de espera dos hospitais e clínicas. Nesse aspecto os trabalhadores da 
área de saúde também são beneficiados.  

No ambiente profissional independente da área de atuação, também 
produz benefícios pois ajuda a relaxar ou desacelerar desse sistema complexo e 
competitivo em que vivemos e como resultado melhora a produtividade e a 
satisfação no trabalho. Obviamente é necessário um bom estudo de caso para 
que estes elementos entrem na medida certa. 

Outros benefícios podem ser sentidos no meio ambiente devido ao 
aumento na quantidade de vegetação que sem dúvida trazem significativa 
melhora na qualidade do ar, com eficiente sequestro de carbono. Finalmente, em 
termos econômicos, também resulta em benefícios pois valorizam imóveis de 
modo significativo quando o design de interiores é bem planejado. Nesse 
aspecto, importa concluir que estes espaços devem ser pensados desde o início 
da concepção do projeto e não simplesmente adaptados. 

De fato, é uma área em pleno desenvolvimento com uma conscientização 
crescente em torno das necessidades inerentes ao ser humano porque isso 
também é Design. 

 

  
Figura 9- Foto: StockSnap por Pixabay                                                   Figura 10- Foto: Leonardo Rossatti no Pexels 

 

 

As imagens falam por si e para uma analogia, uma delas nos apresenta uma 
sensação diferente da provocada pelo Design Biofílico. Proponho uma reflexão.  

Qual seria a sensação se você tivesse que trabalhar num ambiente como 
esse? 
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Figura 11- Espaço corporativo sem a presença de qualquer elemento natural. Foto: Pexels Pixabay 
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RODRIGO “HORSE” ASSIS 
@rodrigohorse 

 

 

 

Luz natural versus luz artificial 

 

 

 

Quero começar meu diálogo com vocês com uma pergunta: qual foi a 
última vez que vocês olharam para uma noite estrelada ou a lua cheia? 

Vivemos em cidades altamente urbanizadas, nas quais estamos tão 
ligados em nosso cotidiano recheado de atividades de trabalho. Na correria do 
dia a dia não prestamos mais atenção ao nosso universo e o “cosmos” que é 
gigante e muito maior do que imaginamos, mas por que venho refletir sobre isso? 
Como já conversamos em outro momento, sempre procuramos imitar a natureza 
de alguma forma, reproduzindo-a por meio das tecnologias, da arte, da música. 
Assim, uma das características que o homem tentou com o passar das eras foi a 
imitação da nossa principal fonte de luz, o Sol. Por meio desta fonte inesgotável 
de energia, foram criadas diversas tecnologias com este fim, desde tochas para 
iluminar nosso caminho nas noites escuras dos nossos antepassados até o uso 
de fontes de luz para projetar e emitir imagens como os materiais OLED. Quero 
deixar aqui um convite para assistir ao documentário que se encontra neste link: 
https://www.youtube.com/watch?v=8ToqU-KrOS4 - “A luz que veio da 
escuridão”, vídeo bem completo que discorre sobre a poluição luminosa. Veja 
como ela pode interferir até mesmo nos animais e no nosso cotidiano. 

A luz pode construir espaços, como disse outras vezes para você, mas 
você já parou para analisar que todas as nossas ações como “iluminadores” são 
tentativas de “desenhar” o espaço com luz? Muitas vezes nem paramos para 
pensar sobre isso ou reparamos nesse detalhe, apenas nos preocupamos em 
colocar uma fonte de luz em um espaço para nos possibilitar a visualização dos 
objetos e clarear o espaço para nossas ações. Quero deixar aqui o registro de um 
grande artista que usou a arte e as pinturas como forma de estudar a luz natural 
e suas aplicações. Procure pelas obras do grande impressionista Claude Monet 
(1840 – 1926). Ele representava, por meio de sua visão, o movimento de luz na 
natureza e nos objetos. Uma obra em especial deste grande artista é a que ele 
representou através de 31 pinturas, no ano de 1840, a Catedral de Rouen. Ele 

http://www.instagram.com/rodrigohorse
http://www.instagram.com/rodrigohorse
https://www.youtube.com/watch?v=8ToqU-KrOS4
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estudou durante vários dias como a luz reagia em diferentes horas do dia. Veja 
esta célebre frase dele: 

 
“Todos os dias eu capto e me surpreendo como alguma coisa que 

ainda não tinha sabido ver. Que difícil de fazer é essa catedral! 
Quanto mais avanço, mais me fatiga restituir o que sinto; eu me 

digo que aquele que diz ter terminado uma tela é um terrível 
orgulhoso” 

Claude Monet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Como na iluminação de exteriores, isso também acontece nos 

Como na iluminação de exteriores, isso também acontece nos interiores; 
tentamos e podemos, de uma certa forma, representar a natureza nos interiores. 
No começo do texto eu falei sobre a noite estrelada e a lua cheia. Enquanto a 
primeira representa uma projeção de luz, a outra é uma reflexão de luz do sol. 
Vamos então buscar inserir estes elementos no nosso cotidiano. Nós podemos 
usar a iluminação por meio da projeção e da reflexão, ou usando termos das 
grandezas luminotécnicas, iluminância e luminância. 

Em qualquer ambiente que você usar a luz como forma de construir um 
espaço, para modelar, revelar ou destacar, a “iluminância” e a “luminância” 

Figura 1- Fonte: https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/as-trinta-telas-da-catedral-de-rouen-claude-
monet/ 



REVISTA DINTBR—DESIGN DE INTERIORES BRASIL 

n. 3 | ano I | (2020) | Araçoiaba da Serra – SP. 

57 

estarão presentes. Não devemos esquecer da norma que utilizamos para 
iluminância mínima na área de trabalho, que é a ISO 8995-1, que discorre sobre 
os parâmetros para cada atividade e local. 

Voltemos ao nosso cotidiano para fazer um exercício prático de 
observação e de aplicação. Vá para o local da sua residência que você mais fica 
no decorrer do dia e comece a observar como a luz se altera durante o dia, 
observando este espaço no período da manhã, tarde e noite. Procure observar 
as diferenças de intensidade de luz, as sombras, os contrastes, as cores, as 
reflexões, as formas e texturas, adicione agora a esta observação onde você 
consegue distinguir o que é luz natural e o que é luz artificial.  

Você terá a mesma experiência de Monet observando a Catedral de Rouen, 
onde ele conseguiu retratar, por meio da observação, a influência da luz. Depois 
de ter observado este espaço e feito esta análise, anote os pontos positivos e os 
negativos. Mas, quando me refiro a isso, leve em consideração o seu gosto, o que 
faz você ter uma relação melhor com aquele ambiente. 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você enxergará formas e objetos que, dependendo do horário do dia e da 

luz, não será possível ver alguns objetos desse espaço. Com isso, podemos 

Figura 2- Fonte: https://pixabay.com/pt/photos/janela-casa-de-campo-mesa-de-jantar-4458054/ 
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perceber que a luz pode, além de desenhar este espaço, também revelá-lo e 

escondê-lo. Em um projeto de iluminação, quando levamos em consideração as 

normas de iluminância para cada área de trabalho ou cada local, há uma 

iluminância mínima na área de trabalho Não importa se for interior ou exterior, 

mas devemos levar em consideração o fator humano, o fator emocional. Nós 

temos sensações e sentimentos diferentes com aquele espaço e a sua forma. 

Então, quando for projetar ou idealizar a luz em um espaço, leve esses fatores 

em conta. Claro que as normas estão aí para nos auxiliar, mas a questão de 

utilização da iluminação no cotidiano das pessoas pode influenciar e muito nosso 

dia a dia.  

Aproveito para deixar aqui um registro de suma importância que são as 

datas comemorativas relacionadas a nossa área de atuação. Além do dia 30 de 

outubro, em que se comemora o dia nacional do Design de Interiores, temos 

ainda 5 de novembro, que é o dia do Design. São profissões e profissionais de 

suma importância para o nosso mercado profissional e educacional. E a 

iluminação é fundamental neste processo de criação, pois além de construir 

espaços com a luz, sem ela não podemos ver e admirar nada. Deixo aqui também 

outra dica de filme, outro documentário, chamado “Janela da Alma” 

(https://www.youtube.com/watch?v=4F87sHz6y4s&feature=emb_logo). É um 

excelente relato de vários profissionais que usam de alguma forma a luz em seus 

trabalhos e no seu cotidiano, tanto na literatura, cinema, música e outras áreas.  

Como podemos ver, a relação entre luz natural e artificial está sempre 

presente em nosso cotidiano e em nossos trabalhos. Precisamos entender esta 

relação para, assim, saber como manipulá-la em todos os ambientes. Peço que 

assistam aos dois documentários citados acima para refletirem sobre como ela 

pode influenciar em várias de atuação, não somente no design de interiores, mas 

em tudo ao seu redor. 

Grande abraço e nos encontramos na próxima edição. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4F87sHz6y4s&feature=emb_logo
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O impacto do Designer de Interiores em 

hospitais e em unidades ambulatoriais: uma 

breve contextualização 

 

 
O Design de Interiores para espaços de saúde é uma concepção que cresce 

vertiginosamente no cenário atual, pesquisas corroboram que a humanização e 

o projeto de interiores nesses ambientes transformam a experiência do usuário 

e ajudam na recuperação de pacientes. 

Para melhor compreensão dessa relação entre design e saúde, faz-se 

necessário recorrer a contextualização de conceitos. Definido pela Organização 

Mundial de Saúde (1946), tem-se a tem a percepção de saúde como estado de 

completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de 

doença ou de enfermidade. A saúde é o estado do indivíduo em que há exercício 

regular das funções orgânicas. E doença, por sua vez, é a alteração ou desvio do 

estado fisiológico em uma ou várias partes do corpo.  

Alguns profissionais defendem que essa conceituação se encontra 

ultrapassada ou incompleta, mas o que extraímos é que a mesma reforça a ideia 

de promoção da saúde não apenas quando não há enfermidade e que não pode 

ser considerada um objeto de estudos exclusivos de profissionais das áreas 

biomédicas, afinal a saúde se apresenta como elemento interdisciplinar.  

Como designers de interiores somos responsáveis pela promoção da saúde 

através do espaço projetado. O ambiente exerce uma grande influência no 

usuário causando uma série de experiências e emoções através das cores, da 

iluminação, do mobiliário, dos materiais, das volumetrias, enfim, diversas formas 

e soluções que nosso trabalho também pode contribuir para a ciência 
 

Um breve resumo da história do hospital 

Não é objetivo da presente coluna fazer um aprofundamento histórico do 

surgimento do hospital, mas de trazer elementos que permitem refletir como a 

sua origem tem relação com a evolução do espaço.  

http://www.instagram.com/thiegobrandao
http://www.instagram.com/thiegobrandao
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De raiz latina, hospitalis, a palavra hospital vem de HOSPES (hóspedes), 

porque antigamente nessas casas de assistência eram recebidas pessoas que não 

possuíam condição de se “curar” em suas residências, eram pessoas pobres, 

peregrinos ou moribundos. Há uma evolução desse local de hospedar pessoas 

para tratamento de saúde, surgindo dois termos que vão variar de acordo com o 

seu tipo de atendimento: o hospitium e o nosocomium.  

A palavra HOSPITIUM era adotada para designar o lugar que se ocupavam 

em acolher enfermos pobres, incuráveis e insanos, onde os mesmos eram 

privados do convívio com os demais membros da sociedade. 

O hospital da forma que conhecemos hoje, é uma derivação do que era o 

NOSOCOMIUM, termo que tinha como definição o local destinado a tratar as 

pessoas com doenças curáveis. Recebiam essa denominação as casas designadas 

para tratamento temporário dos enfermos, após o tempo destinado para o 

recurso terapêutico as pessoas curadas tinham o direito de convivência em 

sociedade restituído.  

  

Figura 1- Fonte: Revista Mundo Estranho, disponível na internet (2020) 

Há algumas divergências quanto a origem do hospital, muitos relatos 

apresentam que os mesmos surgiram durante a Idade Média, outros autores vão 

apresentar que a origem é no Egito, outros dizem que foi na Babilônia que esses 

espaços tiveram início, mas pesquisas recentes apresentam que os primeiros 
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hospitais (ver imagem a seguir) que se tem notícia foram construídos em 431 

a.C., no Ceilão (atual Sri Lanka), no sul da Ásia. (Revista Mundo Estranho, 2020). 

O que os pesquisadores reconhecem é que foi após o período cristão que 

houve uma maior valorização desses espaços, o próprio Cristo levava em suas 

peregrinações a cura física, espiritual e através da caridade, o que aumentou a 

relação da religiosidade com medicina. O Cristianismo revoluciona esse processo 

de cura com a compreensão de que o olhar mais humano e mais compadecido 

iria ser mais efetivo do que apenas banhos e repouso.  

A construção desses espaços teve como principal motivador a necessidade 

de proteção coletiva, fazendo com que as pessoas se interessassem pela saúde 

do próximo, essa preocupação foi se fortalecendo pela ideia da religião e defesa 

do povo.  

  Depois de estabelecido, o hospital desse período começa a desassociar-

se em duas diferentes entidades, um relacionado ao cuidado de enfermos e outra 

com o objetivo de acolher órfãos e pessoas que não teriam condições financeiras. 

Vieram também as revoluções de assepsia, higiene e anestesia, 

estimuladas pelos avanços tecnológicos, sob as mais variadas formas, os 

serviços de assistência social, pública e privada. Os espaços destinados a esse 

processo de recuperação da saúde evoluíram muito ao longo do tempo, com 

mudanças tanto nos aspectos procedimentais, como na arquitetura e na 

valorização do espaço. 

 

O espaço e o designer de interiores 

 

A contextualização histórica vai fazer com que consigamos perceber com 

um pouco mais de clareza como a evolução esses espaços são relacionados 

inicialmente a forma que são realizados às práticas por agentes de saúde, mas 

que nos últimos anos a relação da cura perpassa pela transformação do local com 

projetos de interiores. 

O hospital não é o único espaço destinado a atividades relacionadas à 

saúde, mas é nele que os reflexos são mais relevantes no processo de cura, pois 

ao longo do tempo teve sua imagem associada a algo negativo por diversos 

fatores: dores, distúrbios, disfunções, diagnósticos de doença. Nesse cenário, um 

dos maiores desafios existentes é o procedimento de internação porque pode 

causar traumas e irá limitar (nas dimensões físicas, sociais e psicológicas) o 

paciente por um determinado tempo. 
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Até algum tempo, os nosocômios eram projetados para atender apenas os 

aspectos funcionais e técnicos dos profissionais de saúde, hoje, além de levar em 

consideração esses aspectos, é cada vez mais comum pensar em alternativas mais 

humanizadas para a formatação dos hospitais e de como o projeto fará com que 

o paciente se sinta mais acolhido, com a sensação de segurança e cuidado 

proporcionado. 

Já é de comum conhecimento que o ambiente interfere na vida dos usuários 

do espaço por diversas formas. Em qualquer ambiente há um elevado número de 

informações que são transmitidas e processadas pelo cérebro dos usuários sem 

que os mesmos possam perceber.  

O designer de interiores deve utilizar do seu conhecimento técnico para 

promover as boas experiências e corrigir qualquer aspecto que possam impactar 

negativamente na saúde ou no bem-estar do paciente.  

Ao desenvolver um ambiente humanizado, o ponto focal do designer deve 

ser o paciente, mas ele não é o único usuário do espaço, os acompanhantes e 

profissionais também são beneficiários do projeto.  

Todo o staff hospitalar ganha através da aplicação da Ergonomia, conforto, 

iluminação, materiais, entre outros aspectos que auxiliam na mitigação de erros 

no processo de medicação (preparação, compreensão da prescrição, dosagem, 

logística, manipulação, descarte), diminuição de ruídos, melhoria do conforto 

ambiental, redução dos níveis de estresse também contribui em um tratamento 

de melhor qualidade, um projeto de layout proporciona uma fluidez dos 

movimentos e promove um trabalho mais eficiente, tudo isso vai ser percebido 

através da segurança transmitida. E isso são só exemplos, de diversas formas de 

atuação que estão sendo feitos por profissionais nesses espaços. 

A viabilização das soluções, é realizada através do projeto, onde o designer 

de interiores viabiliza as soluções propostas permitindo a harmonização entre os 

conhecimentos técnicos, a funcionalidade e o atendimento aos desejos do 

usuário. 

 

Pontos que devem ser considerados 

 

No projeto de interiores de espaços de saúde alguns pontos devem ser 

levados em consideração para mitigação de riscos e para facilitar a evolução do 

espaço.  
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Figura 2- Fonte: Adaptado da RDC 50 – ANVISA 
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O projeto de espaços para hospital 

é complexo por alguns motivos há um 

grande número de instalações e serviços, 

é um segmento que apresenta muitas 

especificidades técnicas e algumas 

peculiaridades, para compreender essas 

exigências a ANVISA (Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária) criou a RDC 

(Resolução da Diretoria Colegiada) Nº 50 

que vai tratar sobre algumas 

especificações para o espaço físico. 

Essa resolução tem como objetivo 

descrito o regulamento técnico 

destinado ao planejamento, 

programação, elaboração, avaliação e 

aprovação de projetos físicos de 

estabelecimentos assistenciais de saúde, 

a ser observado em todo território nacional, na área pública e privada.  

Todo projeto destinado ao Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS) 

deverão ser planejados obrigatoriamente em concordância com as disposições e 

requisitos apresentados nessa norma. 

Essa norma 
apresenta os caminhos 
que devem ser 
percorridos por quem for 
desenvolver projeto para 
esse tipo de espaço, 
sejam engenheiros, 
arquitetos e designers de 
interiores. A resolução 
prevê que os casos não 
descritos deverão ser 
adotados as normas ao 
lado.  

Essas normas são de 

domínio de quem desenvolve projetos, todas elas estão presentes no dia a dia 

de trabalho e acompanham os profissionais desde o período acadêmico.  

 

 

Figura 3- Fonte: Adaptado da RDC 50 – ANVISA 

Figura 4- Fonte: Adaptado da RDC 50 – ANVISA 
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A própria resolução define hospital como o 

estabelecimento de saúde dotado de internação, meios diagnósticos e 

terapêuticos, com o objetivo de prestar assistência médica curativa e de 

reabilitação, podendo dispor de atividades de prevenção, assistência 

ambulatorial, atendimento de urgência/emergência e de ensino/pesquisa. 

(ANVISA, 2002). 

O hospital não é apenas funcionalidade, de posse desses conceitos, o 

designer de interiores deve ser capaz de transformar toda a experiência que os 

usuários têm nesses estabelecimentos, buscando auxiliar na recuperação dos 

pacientes. Todo detalhe importa nesse espaço. O profissional deverá se 

preocupar com a harmonia entre a parte técnica-funcional com os aspectos 

subjetivos.  

O designer pode atuar de diversas formas nesse tipo de projeto, uma 

mudança de layout de um posto de enfermagem, uma escolha de materiais, 

redesenhar os ambientes, promover o conforto ambiental. É necessário também 

oferecer sons, impactos visuais, cheiros, texturas entre outros que quebrem essa 

atmosfera fria tecnológica e proporcionar essa sensação de bem-estar que foi 

falado na definição da OMS no início da coluna. 

Lembrando sempre que ser designer de interiores é ter a consciência de 

que cada decisão em um projeto é responsável por grandes impactos nos 

usuários, principalmente a realidade social.  

Ainda temos muito o que falar sobre isso... até a próxima edição. 

 

A RDC apresenta as 
áreas físicas que 
compõem o EAS e são 
listados na imagem ao 
lado. 

Compreender a 
função de cada uma 
dessas áreas, contribui 
para a melhor 
configuração desses 
espaços e que constituem 
o hospital. 
 

Figure 5- Fonte: Adaptado da RDC 50 – ANVISA 
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Briefing: 
dados necessários para a criação do projeto 

 

 

 
 
 

o primeiro artigo que escrevi para esta revista, tratei de forma simples e 
objetiva sobre a história do método em projeto no Design e descrevi as etapas 
metodológicas para o desenvolvimento de projetos no Design de Interiores. 
Como prometido, em cada edição vou aprofundar uma etapa do método e 
descrever seus conceitos, características e utilizações.    

Nessa edição trataremos do Briefing, compreendido como coleta de todas 
as informações necessárias para elaborar o projeto. É importante relembrar que 
o briefing não é a primeira etapa do método de projeto. O projeto se inicia com 
o contato do cliente com o designer para a criação de um projeto, no intuito de 
solucionar um problema específico do cliente em relação ao ambiente. A partir 
desse contato, se institui o programa de necessidades do projeto, no qual o 
cliente irá fornecer as diretrizes para as definições do prazo, o orçamento 
disponível, os objetivos e demais informações relevantes aos interessados pelo 
projeto. Dessa forma, identificasse as demandas existentes do projeto e 
sequencialmente é elaborada a proposta comercial. Depois da aprovação da 
proposta, pelo cliente, começa, efetivamente, as etapas de desenvolvimento do 
projeto com a conceituação do problema projetual. A problemática do design é 
a identificação de uma necessidade objetiva (Archer, 1967), que para nos 
designers de interiores esta relacionada a uma demanda do espaço; como 
também, em uma incompatibilidade na relação das atividades que será exercida 
no ambiente; ou na falta de harmonização entre o espaço existente, o ser humano 
que irá vivencia-lo e os artefatos disponíveis ou a adquirir, assim como o 
reposicionamento de uma loja no mercado, entre inúmeros outros problemas que 
o designer de interiores tem a competência para soluciona-los.  

Ainda, nessa revista apresentaremos quais são os problemas do campo de 
design de interiores e as possíveis atuações desse profissional, nesse momento, 

http://www.instagram.com/thabatabritoprojetos
http://www.instagram.com/thabatabritoprojetos
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nos atentaremos para a fase do briefing, que vem antes da fase criativa e depois 
da identificação das necessidades: 

 

Figura 1- Etapas do projeto. Fonte: Nova 3D, 2020. 

O briefing compreende o diagnóstico e visa entender os aspectos 
funcionais; estéticos; simbólicos; sociais; culturais; ambientais; financeiros; 
tecnológicos que o espaço proporcionará para o ser humano que utilizará do 
ambiente. Ele se encontra nas etapas iniciais do processo e influencia todo o 
projeto. Nele são apresentadas as condicionantes do demandante do projeto para 
o projetista, considerando as peculiaridades do projeto, as características dos 
usuários, os recursos envolvidos, o planejamento entre as demandas e as ações 
e suas divisões de atuações. De modo que todas as informações e decisões 
necessárias são planejadas nessa etapa (PHILLIPS, 2007).  

Questionamentos como: O que o designer de interiores precisa resolver? A 
quem o profissional precisa atender? Quais são as demandas? Quais são as 
necessidades? fazem parte das perguntas iniciais desse processo.  

Dessa forma, o briefing se inicia com um questionário elencando inúmeras 
perguntas para identificar as relações funcionais; estéticos; simbólicos; sociais; 
culturais; ambientais; financeiros; tecnológicos do usuário entre o espaço e os 
artefatos. A exemplo, a imagem a seguir apresenta algumas perguntas que são 
feitas para um projeto residencial: 
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Figura 2- Exemplo de perguntas do questionário. Fonte: Thábata Brito, 2020. 

Cada projeto necessitará da criação das perguntas específicas, de forma 
que, não existe um questionário universal que pode ser aplicado em qualquer 
situação. Todo novo projeto, com novos problemas e demandas geram perguntas 
ainda não realizadas.  

O briefing continua com o desenvolvimento do diagnóstico e análise da 
edificação e o levantamento métrico e fotográfico do espaço. No qual, o designer 
de interiores identifica o estilo existente e concebe a planta de levantamento 
métrico.  

Ainda na etapa do briefing, há pesquisa e análise do entorno, em que o 
profissional reconhece as condicionantes do bairro e região que aquele espaço 
está inserido e como isso pode influenciar nas soluções projetuais.  

Concomitantemente, os designers elaboram a análise do perfil dos usuários, 
para identificar as peculiaridades, especificidades, quais relações os usuários 
gostariam de estabelecer com os futuros espaços.    

Para projetos comerciais, institucionais, efêmeros e etc, há análise de 
mercado e análise do concorrente identificando as vantagens e desvantagens 
competitivas da empresa, seu diferencial, qual seu posicionamento no mercado, 
sua missão, valores, entre outros fatores relevantes para a criação dos espaços 
que irão abarcar esses segmentos.  

Ainda no briefing, há o estudo das normas aplicáveis, quais normas técnicas 
municipais, estaduais e federal são obrigatórias para aquela tipologia de projeto.  
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Outro recurso utilizado no briefing é o estudo das obras análogas, que 
consiste na busca de projetos existentes, exemplos e inspirações, na tentativa de 
reconhecer o que já vem sendo feito no mercado e possibilitar novas associações 
no momento da solução projetual.  

Todos os recursos apresentados acima, são meios para a criação de um 
briefing de qualidade. Ainda, há um equívoco em considerar o briefing apenas 
como o questionário que é passado para o cliente. O briefing é um dos momentos 
que o designer trabalha sua visão crítica e reavalia as verdadeiras necessidades 
do projeto, selecionando as informações pesquisadas e criando estratégias para 
solucionar as demandas apresentadas. 

É importante destacar que o briefing possui dois momentos. O primeiro, no 
qual o designer está em contato direto com cliente e busca informações 
avidamente para o melhor desenvolvimento do projeto a exemplo a etapa do 
questionário. No segundo período, o designer continua sua busca por 
informações secundária, mas de forma autônoma, analisando-as e ponderando 
sobre tudo o que foi pesquisado.  

O briefing, existe como a fase de fundamentação teórica do projeto onde 
há busca de dados, conhecimento e referências para que o designer tenha a 
capacidade de elaborar ambientes residenciais, comerciais, institucionais, 
efêmeros, etc.  

A criação do briefing é um processo particular que muda de um profissional 
para o outro. Onde o designer irá buscar as informações e como ele fará isso é 
característico dele. O tempo de experiência na área e no segmento de atuação 
também auxilia no encontro mais eficaz das informações e na geração de briefings 
únicos. Os recursos apresentados acima, são para auxiliar na criação do briefing, 
mas não existe uma configuração única desse apanhado de informações. Cada 
problema, demanda e projeto constituirá briefings originais. Da mesma forma que 
não há fórmulas mágicas para a elaboração de um projeto também não há para 
o briefing. 

 

REFERÊNCIAS:  

PHILLIPS, Peter. Briefing: A gestão do projeto de design. São Paulo: Blucher, 2007.   
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Biofilia: 

A importância do verde sob o olhar do design 

 

 

 

 

 

Introdução 

 

Mudanças e formação de novos conceitos despertam a nossa atenção para 
a concepção de uma nova consciência social. Salve o verde! Preserve as matas! 
Precisamos da natureza! São expressões que reiteram os estudos sobre o meio 
ambiente e conteúdos de disciplinas dos cursos de design. No cerne do 
paisagismo encontra-se a beleza de projetar com a viva, o design das espécies 
vegetais. Contudo, a maioria das pessoas pensam que as plantas devem ser 
isoladas do ambiente de atuação diária, quando muito, se fazem necessárias 
algumas plantinhas colorindo de verde um ponto no espaço projetado.  

Na arquitetura urbana a paisagem se apresenta em geral, por imensos 
blocos de concretos envidraçados por largos módulos espelhados. Olhamos o 
design das cidades e apreciamos as formas robustas, separadas por veios de 
retas e curvas planificadas de asfalto e seus tons de petróleo. Talvez, por ter se 
habituado às muralhas que protegiam os reinos de invasores, a humanidade ainda 
sente segurança em meio ao acinzentado das construções dos centros urbanos. 
O que pensar deste afastamento humano com o meio ambiente?  

Esta pergunta incomodou Jane Jacobs (2001) em sua trajetória como 
ativista urbanista. Ela mostrou que as cidades deveriam atender aos cidadãos e 
não aos veículos. Em seu livro “Vida e morte das grandes cidades americanas”, 
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ainda nos anos de 1960, adotou uma postura deliberada para entender cada 
bairro como um microcosmo pleno de vida rica, densa de significados. 

O Planeta Terra, como assim o denominamos, é um macro organismo vivo, 
abrigando médios e pequenos sistemas de vida, como uma grande mãe, 
socorrendo e cuidando dos teus filhos. Basta-nos a referência das investigações 
do médico e biólogo inglês James Lovelock (2006). De acordo com o autor, este 
macro organismo foi denominado pelos antepassados em suas mitologias, como 
sendo a mãe Gaia.  

Taleb (2018) nos ajuda a entender as relações do ser humano no espaço 
descrevendo a história do gigante Anteu. Filho de Gaia - a mãe de dois mil seios, 
mãe-terra e Poseidon - deus do Mar. Anteu era um ser fortíssimo, portador do 
dom natural de recuperar sua força sempre que estivesse em contato com a 
superfície da Terra. Portanto, ele vencia os adversários que enfrentava até que 
Hércules - filho de Zeus e de Alcmena (uma humana) resolveu enfrentá-lo. 
Conhecendo o segredo da força de Anteu, Hércules o elevou mantendo-o 
afastado do contato com a Terra, derrotando-o finalmente.  

Assim também nosso nós, habitantes dos centros urbanos, alienados com 
as atividades cotidianas, nos afastamos e perdemos o contato com a natureza, 
conduzindo nossas vidas aos sentimentos de estresse e depressão.   Dessa forma, 
a falta de conscientização da humanidade que se encontra fragilizada frente seu 
comportamento desorganizado e agressivo com o meio ambiente, 
comprometendo sua existência e outras espécies da fauna e flora.   

Neste contexto, como designers, percebemos alguns sinais de mudança no 
comportamento das pessoas. As relações sociais veem se fortalecendo por 
diversos recursos nos últimos anos e a bandeira de defesa pela natureza se 
amplia em diversos contextos. As altas temperaturas nas cidades pedem ações 
emergenciais. Os incentivos por telhados verdes ou jardins de cobertura 
apresentam resultados em cidades europeias, como em Copenhague e tantas 
outras. Corredores verdes são implantados nas metrópoles e a recuperação dos 
rios urbanos comprova a retomada para o bem-estar para todos. 

Aos poucos, os jardins recebem maior atenção, se fazendo necessários ao 
olhar humano. Quando não possível pela carência de espaço, passa a envolver os 
prédios em propostas verticais, revestimento de paredes e coberturas, 
aproximando mais ainda, o ser humano da frescura e dos aromas das espécies 
vegetais. Quando possível, vasos de plantas populares passam a compor o design 
de ambientes internos, seja para o uso de temperos culinários, para proteção 
energética das plantas ou simplesmente pelo anseio de ver as flores nascendo e 
crescendo aos olhos humanos. 

Neste contexto, sob o olhar do design, apresentamos a importância da 
biofilia na vida humana, ou seja, a importância do contato humano com a 
vegetação, seja por meio de jardins internos, externos, verticais e de cobertura, 
parques, bosques, lagos e paisagens naturais, bem como o vínculo destes 
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espaços com os sentimentos paz e tranquilidade. Buscamos analisar as 
transformações percebidas na função de design, das pessoas com as plantas nos 
ambientes que elas habitam. Inclusive, o nosso comportamento como designers 
frente às transformações recentes que envolvera o isolamento social.   

 

 

1. Biofilia e a relação humana 

 

O termo biofilia foi empregado foi biólogo norte-americano Edward Osborn 
Wilson, com a publicação da obra “Biophilia”. O autor argumenta que a relação 
humana com o meio ambiente se trata de um mecanismo inerente aos seres vivos, 
herdado após milhões de anos de coevolução junto às demais espécies (WILSON, 
1984). 

Esta linha de pensamento também se adéqua ao estudo de sistemas na 
vida humana, iniciado pelo biólogo Ludwig Von Bertalanffy, na década de 20, 
aliado a outros cientistas, em Viena. Eles inovaram os métodos tradicionais da 
física, expandindo para a visão holística. Sistema é um composto de conjuntos de 
estruturas que se inter-relacionam entre si, onde nenhuma organização pode ser 
compreendida de forma isolada (MOURÃO, 2011, p.22) 

Capra (1996) relata o princípio da interdependência onde todos os 
membros de uma comunidade ecológica estão interligados em ampla e intrincada 
trama de relações – “a teia da vida”. O autor estabelece um conjunto de princípios 
de organização ecológica, constituindo um modelo de sustentabilidade para a 
sociedade – onde os ecossistemas funcionam em redes. Ou seja, o bem-estar 
advém da relação entre os seres e o ambiente, uma realidade que a humanidade 
está percebendo por consequência dos inúmeros erros cometidos conta a 
natureza. As queimadas em uma região irão afetar indiscutivelmente a todas as 
outras interligadas.  

A busca pela humanização dos ambientes conduz o olhar das designers 
pesquisadoras a analise por diversos aspectos. Percebe-se que o consumismo 
não preenche o sentimento de angustia e solidão humana e que o mundo digital 
e as redes sociais ocupam, mas não resolvem os problemas pessoas. O que as 
pessoas estão sentindo falta? Observamos então a sede das pessoas por 
passeios ao ar livre, o amor a natureza, o toque nas plantas, o olhar pausado no 
verde, ou seja, as relações da biofilia. 

Os jardins, que já exerciam um papel importante na vida das pessoas, se 
revestem em novas roupagens como estruturas fundamentais nos ambientes 
construídos. Os jardins “são formas de expressão do entendimento humano da 
natureza, com investimento na recriação do sonho do microcosmo perfeito” 
(CASTEL-BRANCO, 1994. p. 20). 
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Diferentemente dos elementos arquitetônicos, os jardins são formas de 
ordenamento do território. São adornos inerentes e vivos, que se modificam pela 
sua própria natureza e também pela vontade e pelas mãos do homem. Os jardins, 
inicialmente surgiram como espaços privados, mesclados entre hortas, flores, 
pomares e plantas medicinais.  Em princípio ainda gradeados e limitados aos 
espaços domésticos, possuíam características fortemente utilitárias (MACHADO, 
MACIEL, MOURÃO, 2016). 

A prática de jardinagem como coadjuvante em processos terapêuticos, que 
visam a uma maior qualidade de vida (figura 1), já é constatada. Ulrich (2002) 
relata que inúmeras instituições que tratam da saúde humana, já implementaram 
programas de jardinagem e horticultura, nos quais pacientes monitorados por 
equipes multidisciplinares (terapeutas horticultores, psicólogos, enfermeiros e 
fisioterapeutas) plantam as mudas que depois recebem seus nomes e poderão 
ser transplantadas para os jardins. Erickson (2012) apresentou a dimensão dessa 
prática milenar, ao sugerir a presença de jardins terapêuticos em hospitais de 
cuidados paliativos. Assim, alguns pacientes poderiam apreciar o tempo ao ar 
livre, mesmo estando acamados. 

 

 

Figura 1- Vivência afetiva de cultivo de plantas da professora em Artes, Flávia Neves. Fonte: Arquivo de 
pesquisa. 

Contudo, os jardins requerem atenção e dedicação de tempo, onerando 
inclusive os ambientes individuais e compartilhados, como condomínios e 
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espaços públicos, escolas, hospitais e outros. No entanto, as pessoas passaram a 
cultivar suas plantinhas em casa. É uma atividade que requer um tempo flexível e 
podendo, inclusive, envolver os familiares nas atividades de cultivo e manutenção.    

 

 

2. Plantas em mosaicos vivos em ambientes internos.  

 

O mundo enfrenta transformações drásticas para o comportamento 
humano. A pandemia causada pelo coronavirus (COVID-19) condicionou as 
famílias a permanecerem em casa, em função da obrigatoriedade do isolamento 
em quase todas as nações, generalizada e acentuada no primeiro semestre de 
2020. O medo da finitude é a maior barreira enfrentada no processo de 
elaboração da aceitação da morte, e transpor a existência para uma planta pode 
ser considerada uma prática humanizadora, uma vez que traz a sensação de 
continuidade (ZANATTA et al., 2019).  

Portanto, muitas pessoas passaram a cuidar mais de suas plantas ou a tê-
las em ambientes de convívio. Assim, pensando no dado científico é normal nos 
seres humanos possuirmos um afeto espontâneo por outras formas de vida, 
provocado pela afinidade ancestral do ser humano com os outros seres vivos. 
Isso esclarece o intenso desejo de conviver com plantas e outros animais.  

Podemos tornar a natureza e seus componentes nossos bens de consumo, 
objetos vivos que podemos cultivar. Estudos científicos comprovam que cada vez 
mais, ao incorporarmos a tendência a nos conectarmos à natureza, exerceremos 
um papel significativo na nossa saúde física e mental. 

Embora os elementos serem restritos a as pesquisas ainda serem 
consideradas fracas, as descobertas que abrangem uma ampla variedade de 
setores – trabalho, educação, saúde, recreação, residência e social – amparam o 
contato com a natureza ainda tem um grande impacto na qualidade de vida 
humana (Kellert, Calabrese, 2005). 

Este aproximar humano do verde, esta necessidade e falta dele nos faz 
trazê-lo para dentro de nossos lares, nossos jardins internos (figura 2); como um 
espaço de varanda, um terraço ou um espaço inerte dentro da casa, apartamento, 
tornando-se um bom alvo visual ou físico de repouso e ócio (SANTOS, 1987). 
Segundo esta mesma autora, dessa forma, a calma, bem como os ganhos 
suplementares de se viver próximo de plantas, podem ser vivenciados por 
qualquer um que os almeje. 
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Figura 2- Jardins internos da professora em Artes, Flávia Neves. Fonte: Arquivo de pesquisa. 

O uso de plantas nas nossas ambiências residenciais apresenta um papel 
importante, (Gressler; Coenga, 2017) “(...) pois é o local de onde se sai e para 
onde se volta diariamente”. São experiencias visualmente prazerosas que podem 
auxiliar na diminuição do estresse, uma vez que pode alargar emoções positivas. 
Os espaços residenciais são psicologicamente situados em relação ao significado, 
bem caracterizados e aconselhados pelos seus relativos possuidores (Sommer, 
1973). 

As plantas são entendidas como seres vivos(vida) em sua arte de 
crescimento e transformação – das flores aos frutos. São identificadas também 
como úteis para o nosso consumo em forma de chás, frutas e verduras. Assim 
são passíveis de regas e cuidados com sua saúde (Gressler; Coenga, 2017). 
Atividades que foram priorizadas no momento atual, onde convivemos com uma 
pandemia causada pelo coronavirus (COVID-19); lidar com seres vivos nos tornam 
mais vivos, e a biofilia é o amor à vida, às coisas vivas. 

A metamorfose diária da maneira em que estamos vivendo pode receber 
melhorias com o cuidado desses seres vivos, em uma relação harmônica com o 
meio ambiente, construindo o design verde. 

 
 
3. Designers para a biofilia e os novos jardins 

 

É necessário conectar o homem a natureza, despertar a biofilia em cada um. 
Desse desejo de aproximar o homem a natureza nasce o Design Biofílico, que 
busca conectar as pessoas a natureza aos sistemas naturais mesmo em ambientes 
urbanos. 

Os seres humanos precisam de ser estimulados a hábitos saudáveis como 
pedalar, caminhar, plantar e alimentar-se de seus plantios. Fatores que podem 
ser vivenciados pela existência de maior camadas verdes em ruas, praças, 
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parques, jardins públicos e pessoais; lugares facilitados pela ação do design 
capazes de promover atividades humanas ao ar livre e senão o uso de 
purificadores do ar pessoais. Ação inovadora que é adequada para estimular ao 
ser humano um contato habitual com a natureza, e promover um ajuntamento 
intenso ao mundo natural. 

Esse novo olhar do designer para não só agregar estética a um espaço, 
mas para promover e estimular o amor, contentamento pela natureza. São 
estímulos sensoriais com presença física e efêmera do verde e seus 
complementos como a água, os ventos, os sons, os cheiros e outros elementos 
naturais como pedras e troncos de madeira.  

Exemplificando a aplicação em contextos espaciais no uso de fontes, 
espelhos d’água, jardins verticais, telhados verdes e cultivo de plantas aromáticas. 
Ações que objetivam uma conexão humana visual e não-visual com a natureza, 
sensações experenciadas de um lugar, variedades térmicas, auditivas e táteis.  

 

 

Considerações finais 

 

Espaços transformados em lugares podem nutrir o sentimento de 
pertencimento e visam o bem-estar de cada usuário, estimulando as pessoas a 
conservarem e sustentarem as ambiências naturais e construídas. 

Considerando que grande parte da população mundial vive em centros 
urbanos, onde enxerga-se uma falta de natureza, o design biofílico torna-se muito 
saliente para os espaços de vivências humanas. 

A atenção do designer a essência humana, pode traduzir através de suas 
ações projetuais um verdadeiro significado cultural e ecológico ao lugar e 
fortalecer a resiliência em tempos de encasulamento. Este retrata o efeito atual 
de as pessoas ficarem recolhidas em casa, reduzindo atividades externas. Assim, 
gera a tendência que desponta, mostrando que as pessoas querem cada vez mais 
ficar no conforto e segurança do lar, seja trabalhando em casa, criando lugares 
de lazer e de relaxamento e evitando o contato com a rua, com o inseguro. Os 
lares passam a ser vistos cada vez mais como um lugar seguro. 
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Design Centrado no Usuário:  

Para quê e para quem projetamos? 
 

 

 

 Nesta terceira edição da Revista Design de Interiores Brasil optamos por 
compartilhar algumas reflexões sobre a indispensável necessidade dos projetos 
de ambientes e dos diversos elementos que os configuram (tais como, as peças 
de mobiliário, por exemplo), estarem pautados nas características e nos anseios 
dos indivíduos, mesmo, quando sua performance é, de alguma forma, modificada. 
Assim, realizaremos algumas ponderações sobre tal questão, posicionando-me 
na condição de usuária.  
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Ao considerar que, ao longo de nossa existência passamos por situações, 
as quais podem interferir em diferentes escalas e formas - comportamentos 
humanos e atividades cotidianas -, é importante refletir sobre como seus impactos 
podem modificar nossas decisões projetuais. Isto, de forma que, o produto do 
projeto possa acolher as mudanças na relação/ performance com o espaço físico, 
as quais, porventura, venham a nos acometer, inclusive, causadas por situações 
adversas ou imprevistas. Acredita-se que, as ponderações sobre as questões 
colocadas, anteriormente, pelos projetistas, inclusive, ressaltadas pela proposta 
do Design Centrado no Usuário (DCU), possam definir, sobremaneira, a qualidade 
projetual e os produtos finais diversos, objetivo deste.  

Conforme a frase norteadora dessa edição considera-se que “Isso, também, 
é Design”, visto que o DCU orienta o projeto de produtos que possibilitam às 
pessoas realizarem atividades diversas, embasados em requisitos capazes de 
ampliar a qualidade do produto final, do ponto de vista do usuário. Ao considerar-
se que, os usuários levam em conta o atendimento das suas expectativas na 
escolha de um determinado produto, o DCU propõe a aplicação de critérios que 
prevejam nestes, nível de estresse mínimo e o máximo de eficiência no uso, dessa 
forma, ampliando sua segurança e conforto, de diversas formas.  

Ao ressaltar a importância das orientações do DCU compartilho algumas 
situações e reflexões proporcionadas por uma experiência pessoal ocorrida, 
recentemente, em função um acidente.  Tal condição impossibilitou-me de 
caminhar por alguns meses e/ou, necessitar de tecnologias assistivas (cadeiras 
de rodas, muletas, botas especiais) para me locomover, levando-me a várias 
restrições em todas as minhas atividades cotidianas. Essa situação comprometeu 
minha performance em minha residência, a qual sofreu várias adaptações, para 
amparar minha nova condição, em todos os ambientes. No entanto, gostaria de 
ressaltar, nesta coluna, o comprometimento físico ressaltado pela configuração 
do espaço físico dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS) frequentados, 
durante este período. Penso que, poderiam ter sido minimizadas se os projetos 
avaliassem sobre as restrições que impactam no desempenho das pessoas, 
muitas vezes, por meio de soluções simples. 

Acrescido, neste agravo, saliento o advento da pandemia do novo 
Coronavírus, que interferiu, desde a disponibilidade de ambulância para o meu 
atendimento, até o acesso aos procedimentos de emergência, aos quais tive que 
me submeter, pois estávamos no auge da quarentena. A percepção (e as 
consequências) das barreiras, em função das novas necessidades advindas da 
situação, em questão, iniciou-se no acesso ao atendimento em um EAS com 
Pronto Atendimento (PA) em ortopedia e traumatologia (Média Complexidade). 
Apesar de ter sido reformado, recentemente, possuía diversas barreiras a serem 
enfrentadas, considerando as minhas recentes limitações.  

Já na chegada ao EAS havia certa dificuldade em estacionar o veículo e sair 
do mesmo, pois, geralmente, as vagas próximas a este estavam ocupadas por 
outros carros estacionados na rua. Como não havia uma área específica para 
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desembarcar (estacionava-se na rua), além da falta de vagas próximas, a calçada 
com pouca largura, que terminava no início da rampa de acesso ao EAS e os 
transeuntes que circulavam (na calçada) eram a primeiras dificuldades 
apresentadas. No meu caso, tinha que receber a ajuda de um profissional 
específico para ser retirada do carro sem apoiar os pés no chão.  

O acesso ao EAS com rampa dotada de inclinação superior ao 
recomendando e a falta de corrimão adequado (ANVSA RDC 50, 2002; ABNT 
NBR 9050, 2015), também, foi verificada. Essa condição determina maior esforço 
de pacientes ou, mesmo, de terceiros para auxiliarem na locomoção dos 
primeiros. Tendo em vista a impossibilidade de apoiar os dois pés no chão, meu 
meio de locomoção foi a cadeira de rodas, por um bom tempo. No entanto, 
mesmo sendo um EAS voltado para pacientes de ortopedia e traumas, não havia 
local destinado para “estacionar” minha cadeira na Sala de Espera do PA, dessa 
forma, restava-me ficar “no meio do caminho”, inclusive, quando passei a ser 
atendida no Ambulatório, posteriormente.  

Ao mesmo tempo, em que necessitava adaptar-me às novas limitações e 
aprender a movimentar-me com a cadeira de rodas, tinha que enfrentar 
ambientes/ locais mal projetados, tais como, aqueles relatados, anteriormente 
(PA), acrescidas pelo tamanho do elevador utilizado para acessar o Ambulatório 
no piso superior. Neste caso, a cadeira de rodas mal cabia no espaço disponível 
na cabine deste, então era necessário, sempre, ajuda de terceiros para “ajeitá-la” 
no elevador. Essa condição limitava, igualmente, minha autonomia, para ir e vir, 
ou me movimentar, entre os andares. Tendo em vista que a instalação do elevador 
tinha sido realizada recentemente (poucos meses), pode-se afirmar que, o 
projetista não refletiu acerca das necessidades dos usuários, principalmente, 
levando algumas considerações: o caráter público da edificação; as limitações dos 
sujeitos, inclusive, reforçadas pelo atendimento de pacientes de ortopedia e 
traumas; o uso corriqueiro de tecnologias assistivas pelos pacientes, tais como, 
muletas, cadeiras de rodas, andadores, bengalas ou auxilio de terceiros.  

Para realizar os inúmeros exames de Raio-X, anteriormente, às consultas, 
novamente, havia dificuldades, pois precisava de uma pessoa para me erguer e 
me posicionar na mesa de exames, sem qualquer tipo de tecnologia auxiliar para 
tal. Essa condição poderia ser resolvida pelo uso de tecnologias assistivas que 
ajudam a erguer e movimentar pacientes, sobretudo, aqueles mais pesados, 
minimizando o esforço, neste caso, do funcionário do EAS, considerando que 
atende vários pacientes por dia.  

Ressalto, também, as restrições de mobilidade e de uso do vestiário do 
Raio-X e do Sanitário Acessível.  No caso do vestiário, era impossível girar a 
cadeira de rodas e alcançar o armário e pegar a vestimenta para realizar o exame, 
bem como, guardar a roupa, a qual estava vestida. Neste caso, foi mais fácil deixar 
a roupa em um assento que havia dentro do vestiário, tendo em vista tal 
dificuldade. Presume-se que, faltou ao projetista compreender que a cadeira de 
rodas necessita de um espaço mínimo para girar e de uma área de aproximação 
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para que não prejudique o alcance do paciente (no caso, do armário). No caso do 
sanitário, apesar de comportar as condições para manobra de cadeira de rodas, 
lixeiros mal posicionados constituíam-se, em barreiras, impedindo a livre 
movimentação, fato que demandou que fosse empurrado pela cadeira. 

Já no hospital, no qual realizei cirurgia de emergência, após a saída do 
Centro Cirúrgico, fui encaminhada para um quarto na Unidade de Internação, no 
qual o leito estava encostado em uma das paredes. Tendo em vista tal 
inadequação, era impossível que os profissionais de saúde ou o meu 
acompanhante pudessem ter acesso a mim pelos dois lados do leito (esquerdo, 
direito). Isso causa mais estranheza, ainda, pelo fato de que pacientes de 
ortopedia necessitam de auxilio contínuo para se movimentarem, por sua vez, de 
espaço para permitirem serem auxiliados por terceiros e, em função, da 
necessidade do uso das tecnologias assistivas, no meu caso, a cadeira de rodas.  
Também, pelas laterais do leito são aplicados medicamentos e soro, servidas 
refeições, realizados curativos, reposicionamento do paciente no leito, atividades 
de higiene, e muitas outras.  

As experiências aqui relatadas proporcionaram-me confirmar certas 
situações ou refletir, profundamente, como arquiteta, ergonomista e 
pesquisadora, sobre como as mudanças inesperadas podem impactar 
decisivamente, no cotidiano das pessoas. Ainda, como os ambientes projetados, 
muitos, por profissionais habilitados, carecem de refletir o acolhimento dessas 
mudanças, pelas quais, as pessoas sofrem, ao longo de sua vida. Os produtos, 
frutos do Design, podem ser repensados diante de tais reflexões, de forma 
alinhada às orientações da prática ergonômica para os ambientes e os artefatos 
que os compõem. Isto, porque a ergonomia é uma ciência que busca desvendar 
e justificar soluções passíveis de acolher as diferentes formas dos sujeitos 
interagirem com o meio que os cerca, também, em diferentes fases da vida.  

As orientações ergonômicas pressupõem a verificação das soluções 
adotadas em relação a sua efetividade, ou não, de forma contínua, sempre em 
busca do aperfeiçoamento deste processo, almejando, o conforto e a segurança 
do usuário, principalmente. Conhecer, compreender e apoiar espacialmente as 
possíveis interações humanas frente às situações expostas nesta coluna expõe a 
importância de serem empregadas técnicas importantes, orientadas para planejar 
o processo centrado no usuário. No caso do DCU, é relevante observar etapas 
básicas, passiveis de aumentar a qualidade e o êxito do produto final. Primeiro, 
especificar e compreender o contexto de uso seja este, residencial, comercial, de 
serviços, e tantos outros, como o de saúde, representado neste artigo. Estudos 
de casos, pesquisa e observações em locais análogos, são imprescindíveis.  

Segundo, explicitar e compreender o usuário, suas particularidades e 
necessidades. Neste caso, também, observações do usuário em ação (posturas, 
gestos, movimentos, percepção sensorial, segmentos corporais envolvidos na 
performance/ antropometria, relação do usuário com artefatos/ tecnologias 
assistivas, aplicação de força, etc), em contextos equivalentes, podem constituir-
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se em importantes subsídios de projetos. Por fim, observar os requisitos 
organizacionais para produzir as soluções de design, e avaliar o design em 
relação aos requerimentos dos usuários. Neste último caso, experiências 
anteriores, soluções exitosas ou não, poderão nortear os projetos posteriores, 
sempre buscando construir ou REconstruir o repertório projetual dos projetistas, 
de forma que estendam seu olhar para as diferentes etapas, as quais que as 
pessoas enfrentarão, e de seus impactos nos diferentes espaços projetados.  
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Tendo em vista a relação entre o tempo e o espaço na contemporaneidade 
é interessante propor uma reflexão sobre a dinâmica de construção de 
mentalidades. Deve-se saber que, de um modo geral, o conceito de mentalidade 
está relacionado às ideias e convicções - guiadas por certas ideologias e utopias 
- que fundam e guiam o comportamento das pessoas em sociedade e, por isto, 
incidem na formação e na fragmentação da ordem social. E se, os agrupamentos 
de ideias individuais antecedem as motivações coletivas, estas atuam e 
determinam o pensar e o agir dos sujeitos. A compreensão do que se tem sobre 
mentalidades é interessante para a discussão que se faz em relação a construção 
de identidades. 

Você pode estar se perguntando: o que isso tem a ver com o design ou a 
identidade profissional do designer? 

No Brasil, a atividade profissional exercida pelo designer foi evocada no 
meio acadêmico, no século XIX, ganhou força em nossa sociedade em meados do 
século XX e reconhecimento político, no início do século XXI. A pensar no tempo 
de vida de um indivíduo, parece que todo esse processo demorou muito tempo, 
mas, a pensar no período da existência humana foi uma brevidade!  

De outro modo, a velocidade dos avanços tecnológicos, ocorridas nos 
últimos 150 anos, “atropelou” nossa rotina, implicou mudanças nos hábitos e 
costumes, e impôs novos modos de ocupar e habitar os ambientes naturais e 
construídos. Como exemplo disso, pode-se evocar a evolução dos meios de 
comunicação e dos equipamentos para sua efetivação social. No século XX, o 
protagonismo do rádio nos ambientes domésticos, substituído pela televisão e 
em seguida pelo computador e a internet demonstram a velocidade dos 
acontecimentos em relação avida doméstica (Figura 1).  

http://www.instagram.com/paulooliveirald
http://www.instagram.com/paulooliveirald


REVISTA DINTBR—DESIGN DE INTERIORES BRASIL 

n. 3 | ano I | (2020) | Araçoiaba da Serra – SP. 

85 

Figura 1: Exemplos do uso doméstico do rádio (década de 1940), do televisor (década de 1950), do computador 
(década de 1980), e da internet, por meio de smartphones (década de 2010). 

    

   
Fonte: Imagens disponíveis em: http://www.rockcabeca.com/11-otimos-motivos-para-ouvir-radio-hoje-

em-dia/;  https://medium.com/projeto2020/precisamos-falar-sobre-a-d%C3%A9cada-de-20-
970362f16ec0; https://canaltech.com.br/internet/Como-as-criancas-de-hoje-reagem-a-um-

computador-dos-anos-80/; https://oestadoonline.com.br/2020/05/24/quarentena-e-a-internet-os-
limites-na-infancia/; acesso em outubro de 2020. 

Nesse mesmo sentido, a obsolescência dos objetos e equipamentos 
tecnológicos, tal como a dos aparelhos celulares, ilustra bem a efemeridade da 
realidade vivenciada pelas últimas gerações (Figura 2).  

Figura 2: Evolução dos aparelhos celulares (1983 a 2013) 

 
Fonte: https://www.magicwebdesign.com.br/blog/tecnologia/celulares-maiores-mais-funcionais/, 

acesso em setembro de 2020. 

http://www.rockcabeca.com/11-otimos-motivos-para-ouvir-radio-hoje-em-dia/
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https://medium.com/projeto2020/precisamos-falar-sobre-a-d%C3%A9cada-de-20-970362f16ec0
https://medium.com/projeto2020/precisamos-falar-sobre-a-d%C3%A9cada-de-20-970362f16ec0
https://canaltech.com.br/internet/Como-as-criancas-de-hoje-reagem-a-um-computador-dos-anos-80/
https://canaltech.com.br/internet/Como-as-criancas-de-hoje-reagem-a-um-computador-dos-anos-80/
https://oestadoonline.com.br/2020/05/24/quarentena-e-a-internet-os-limites-na-infancia/
https://oestadoonline.com.br/2020/05/24/quarentena-e-a-internet-os-limites-na-infancia/
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 E sobre nós, designers? O que mudou em nossa prática? O que permanece em 
nossa mentalidade? Como nos apresentamos e como somos vistos pela 
sociedade em que atuamos? Como podemos caracterizar nossa identidade 
profissional diante de tantas mudanças e muitas permanências? 

Fato é que, nas últimas décadas o interesse de se esclarecer a essência do 
nosso trabalho motivou muitos designers a avançar estudos em cursos de 
graduação e pós-graduação. A capacitação técnica e o aperfeiçoamento teórico-
prático de grande parte dos designers atuantes no mercado de trabalho e outros, 
empenhados na formação e qualificação acadêmica de profissionais foi 
determinante para a identificação de características que estruturam nossa 
identidade profissional. Participando como professora avaliadora em duas bancas 
intermediárias de monografia para a graduação, enfatizei aos colegas professores 
e aos estudantes avaliados a importância das pesquisas e a relevância disso para 
o fortalecimento de nosso campo de atuação profissional. Por consequência, a 
medida que investigamos elementos que estruturam nossa prática, descobrimos 
o quanto nossa identidade é forte, o quanto nossos conhecimentos específicos 
são importantes para o desenvolvimento humano e social e como conseguimos 
articular possibilidades de respostas aos diversos desafios impostos pela vida 
contemporânea. Pensar em ambientes é muito mais que estruturar o arranjo de 
objetos e elementos no espaço construído, é exercitar a empatia, compreender 
limites e expectativas e promover encontros! 

   Sobre encontros, entendo que o esforço empreendido, desde a década 
de 1980, por profissionais voluntários nas associações de classe, a extinta AMIDE 
(em outra oportunidade conto para vocês essa história) e a ABD foi essencial para 
iniciar o movimento de profissionalização de designers dedicados ao projeto de 
ambientes. É preciso dar crédito aqueles desbravadores que acreditaram na 
possibilidade de unir pessoas diferentes em prol de interesses comuns. À luz de 
ideologias e utopias, hoje reconhecemos uma força que une profissionais de 
diversas localidades do país em defesa da possibilidade de se projetar ambientes. 
Somos profissionais, professores, estudantes, pessoas dedicadas a despertar o 
nosso eu profissional e cuja especificidade são os ambientes da vida cotidiana.  

Para pensar, lembro aqui dois pilares do trabalho do designer – empatia, 
colaboração – que exige capacidade de observação, reflexão e expressão do 
pensamento. Em essência, ressalto a importância de se considerar as pessoas 
como foco do processo de desenvolvimento de soluções. Nosso propósito não é 
projetar espaços internos ou adjacentes ao objeto arquitetônico, bem como 
outros espaços destinados ao uso e a ocupação para o trabalho, o descanso, o 
lazer, os estudos. Nosso objetivo ao idear uma proposta de solução que 
respondam positivamente aos desejos, expectativas e possibilidades dos 
indivíduos em sua existência, prezando pelo bem-estar, saúde, segurança, 
qualidade de vida. 

Enfim, para conseguir avançar profissionalmente e cumprir eticamente a 
tarefa de projetar ambientes faz-se necessário identificar aspectos de nossa 
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identidade. Isto porque é a identidade que nos faz sentir um ser no mundo! 
Parafraseando uma aluna, hoje profissional, Caroline Nobre (@eucarolnobre) 
lembrem-se: 
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A presença do Design na história da 
humanidade percebida através da 

observação de artefatos – isso também é 
Design! 

 

 

 

 

"Design é o processo de pensamento que compreende a 
criação de alguma coisa".  

(William Miller - 1988) 
 

 

Quem acompanha minhas pesquisas já percebeu que as direciono para 
“fora da caixa” e que elas destoam bastante do discurso oficial sobre vários 
aspectos. Normal, afinal sou um questionador nato e desde sempre busco 
aprofundar-me em busca de respostas para tantos “porquês” inconsistentes e 
não contestados. 

Conforme já escrevi em minhas duas primeiras colunas, o elemento 
fundamental para perceber a presença do Design na História da Humanidade é o 
conhecimento vernacular. Sim, reforço que não podemos ignorar tão importante 
dado apenas por questões de “status” ou melindres pessoais. Os “achismos” 
(Morin) devem ser desconsiderados já que não trazem argumentações plausíveis 
além da repetição de discursos já surrados e devidamente refutados. Não 
podemos e nem devemos estacionar ou alimentar círculos viciosos e sim, 
devemos sempre avançar e evoluir. E isso inclui reconhecer no passado a 
presença ancestral da nossa profissão. Você não é quem é sem o reconhecimento 
de seus pais, avós, bisavós e demais ancestrais. Todos fazem parte da sua 
história. 

Alguns, poucos, não gostam dessa abordagem pois preferem ficar presos 
à ideia ufanista e demagógica de que o Design é algo novo e que nasceu somente 
após a Revolução Industrial afim de saciar as necessidades da população. Alegam, 
para tanto, que para ser Design é necessário haver uma produção seriada do item 

http://www.instagram.com/paulooliveirald
http://www.instagram.com/paulooliveirald
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projetado como finalidade, reforçando a ideia do nascimento pós Revolução 
Industrial. 

No entanto, quando pesquisamos sobre “o que é Design” fora dos livros 
clichês e autores da moda, percebemos incontáveis estudos e pesquisas 
apontando em outra direção: o processo de Design sempre esteve presente na 
humanidade, desde as cavernas. E isso, em todas as suas especialidades que não 
necessitavam de tecnologias avançadas como Moda, Produto, Gráfico e... 
Interiores. 

A frase de Miller, que inicia essa coluna, nos traz a reflexão sobre a 
importância da devida consideração ao processo, ao método utilizado pelos 
designers para criar algo ao mesmo tempo em que nos abre uma porta para 
observarmos o passado atrás de lastros que identifiquem a presença dos 
designers – mesmo que com outros nomes – ou aquilo que delimitei como 
hipótese para minhas pesquisas sobre a revisão da História do Design de 
Interiores: 

 

 

 

A forma, ou método, que utilizamos para pensar sobre os projetos que 
desenvolvemos é um emaranhado de ferramentas, abordagens, metodologias, 
técnicas, análises e tantos outros elementos que nos levam a observar, identificar 
os problemas e buscar as melhores soluções possíveis para eles. Utilizei o termo 
emaranhado pois esse conjunto de habilidades e competências compõem os 
fundamentos, indissociáveis e intrínsecos, da nossa práxis profissional e estão 
todos ali atuando em conjunto, ao mesmo tempo, o tempo todo.  

Importa ressaltar que quando esses autores tratam dessa abordagem de 
revisão histórica, não o fazem de forma generalizada. São bastante pontuais, pois 
há a necessidade de cuidar para que nem todos os outros profissionais das outras 
profissões onde encontramos esses lastros recebam o título designer sem que 
realmente o sejam. Esse cuidado se faz necessário para evitar que o método do 
Design seja banalizado e que o termo seja incorretamente utilizado. 
Especialmente quando buscamos essas pistas no conhecimento vernacular. 

Não é porque um carpinteiro desenvolveu um método de repetição de 
peças (digamos como exemplo, molde para torno) possibilitando-o fazer muitas 
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peças bastante iguais (produção seriada) que ele pode ser considerado ou 
chamado de designer. Da mesma forma, não é porque um arquiteto lançou alguns 
produtos – mesmo icônicos – que ele ou todo arquiteto sejam designers. Para 
afirmar isso sobre o primeiro, é necessário saber o seu nível de conhecimento 
sobre mobiliários, materiais e insumos específicos (todos), desenho técnico 
específico (detalhamento), meios e processos de produção, ergonomia e vários 
outros conhecimentos que um designer de produtos possui. O que vemos, nesses 
casos, não é isso. Na verdade ficam muito distantes do padrão designer. 

 

Como e onde encontramos esses lastros no conhecimento vernacular? 

 

Em minha última coluna aqui nessa revista descrevi os pressupostos que 
Howard M. Brandston ensina em seu livro “Aprender a Ver”: observar, ver. Ter a 
compreensão (internalização) e a capacidade de empregar corretamente essas 
duas ações é fundamental para que se consiga perceber esses lastros da presença 
do método do Design presente na História da Humanidade.  

Quando observamos alguma imagem do passado temos uma visão 
generalista daquilo que estamos olhando. Tanto faz se essa observação é através 
de uma imagem ou uma visita presencial. Aqui questiono: afirmam tanto que 
designers e arquitetos, quando entram em um ambiente, buscam observar os 
detalhes do conjunto. Porém, nos discursos desses mesmos que usam essa 
afirmativa percebe-se que realmente eles somente observam. Mas pouquíssimos 
conseguem realmente VER o que há nesses espaços. Tudo fica numa leitura blasé, 
uma repetição típica de cartilhas decoradas e aprendidas na academia. A análise 
e a reflexão – especialmente sobre aspectos históricos inerentes ao espaço – 
realmente passam longe. E aqui incluso, especialmente, aqueles que defendem a 
ideia do nascimento do Design pós Revolução Industrial. 

Não reconhecer a presença de metodologias, ferramentas e abordagens do 
Design no passado mais remoto é negar a existência e a importância da própria 
profissão. É manter-se empacado em um ideal utópico que em nada contribui 
para a construção da IDENTIDADE PROFISSIONAL DO DESIGNER, tão necessária 
e urgente para que possamos alcançar ´devido respeito e implantar políticas 
públicas de Design. É dar a outras profissões que reconhecem as práticas 
vernaculares como parte de sua história e práxis a oportunidade de apoderarem-
se indevidamente de elementos do Design que, agora, os usam para nos atacar 
e diminuir frente a sociedade. 

Ok, mas como então podemos VER esses elementos presentes na História? 
Simples: analisando cuidadosamente não apenas o aspecto visual das partes 
integrantes de um item (edificação, produto etc.) e refletindo sobre “COMO” 
aquilo foi feito. Um exemplo: 
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Figura 1- BARCELONA CATHEDRAL - IMAGES INTERIOR VIEW. Fonte: besttourism.com 

Ao adentrarmos à belíssima Catedral de Barcelona somos impactados pela 
grandiosidade e beleza do conjunto arquitetônico. Isso nos força a uma 
observação do conjunto, mesmo que nos apeguemos a alguns detalhes. Há tanta 
coisa para ser vista ali dentro que nossa mente frenética e encantada se desliga 
de outros aspectos perceptivos e cognitivos. E aqui está o problema que nos 
impede de VER. 

Numa primeira leitura sua responda: onde está o Design nessa imagem? 
Observe a imagem por pelo menos 2 minutos, depois volte à leitura a partir daqui. 

Certamente seus olhos se fixaram nas grandes colunas douradas, na 
exuberante marcenaria, nos arcos e abóbodas, nas pinturas e em outros detalhes. 
Talvez, por ser uma imagem e já alertados previamente sobre o contexto desse 
texto tenham se agarrado a uma ou outra coisa. Mas e a resposta à pergunta 
“onde está o Design?”, chegou a alguma conclusão? 

Pois bem. Vou utilizar dois detalhes dessa imagem para explicar o meu 
ponto de vista. As ampliações não estão muito boas por causa da baixa resolução 
da imagem original, mas dá para exemplificar: 
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Detalhe 1 Detalhe 2 

  

 

Voltando à ideia dos que defendem que o “Design é para produção seriada” 
o que temos nesses dois elementos senão uma produção seriada? Afinal, são ao 
menos 45 peças idênticas (ou muito, mas muito similares). Pode não ser uma 
produção seriada em larga escala, mas ninguém pode negar que é uma produção 
seriada dos mesmos objetos. O detalhe 1 é de um Produto e o detalhe 2 podemos 
identificar como Gráfico.  

Se não aceitam isso como Design, então significa que os tais “Design 
assinados” – aquelas peças exclusivas e/ou únicas - não são Design pois não vem 
de uma produção seriada? Há uma incoerência brutal nesse raciocínio que até 
hoje ninguém conseguiu me convencer, mesmo com tantos e tantos argumentos 
defendendo o Design assinado como Design e rejeitando a produção artesanal 
como igual. Isso não tem lógica. 

Outro aspecto importante é que os profissionais que pensaram e 
executaram essas peças não eram designers – a profissão realmente não existia 
naquele período. Eram, provavelmente, carpinteiros (det.1) e artistas plásticos 
(det.2) que encontraram uma forma, meio, processo e método para repetir os 
padrões o mais próximo possível para que não destoassem e formassem 
conjuntos perfeitos. Percebe-se também o cuidado com as técnicas envolvidas na 
execução, o que inclui a forma, escolha dos materiais, acabamentos e montagens. 
E isso tudo faz parte de nossa práxis profissional como designers. 

Vamos a mais um exemplo para buscarmos essas pistas vernaculares e 
presentes na história da humanidade que indicam a forma como pensamos a 
solução dos espaços afim de atender às necessidades dos usuários/espaços: 
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Sempre que olhamos para qualquer outro tipo de construção antiga nos 
deparamos com elementos de serralheria/fundição. Isso em praticamente todos 
os períodos da História, após o homem aprender a manipular os metais. Nesses 
elementos também encontramos artefatos produzidos de forma artesanal por 
profissionais que dominavam essa técnica: ferreiros, fundidores, serralheiros.  Mas 
não designers. No entanto, a sua técnica de produção aponta, também, para um 
tipo de produção em menor ou maior escala desses elementos, numa repetição 
buscando a coerência do conjunto. 

Assim como os carpinteiros citados anteriormente, eles desenvolveram 
métodos (processos, fôrmas, etc.) que permitiam a repetição desses elementos. E 
as mesmas técnicas, métodos e processos foram empregados em diversos outros 
tipos de objetos e artefatos: 

 

 

Importante destacar que nesses três exemplos existe a interação do 
profissional ferreiro com outras profissões: costureiras (1), carpinteiros (2) e 
cuteleiros (3) para a perfeita execução dos projetos! E além desses, voltados para 
as guerras, temos toda sorte de objetos: jóias, transportes, utensílios de casa e 
de trabalho e eteceteras. 

E no Design de Interiores? Onde mais podemos encontrar esses lastros de 
nossos ancestrais profissionais através da observação dos espaços públicos ou 
privados? 

Em todos os lugares. Em todo tipo de espaço. 

A busca das melhores soluções para ocupação e uso dos espaços, seja por 
homens ou animais domesticados, visando sua segurança, conforto, bem-estar e 
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funcionalidade sempre se fez presente. Às vezes de forma intuitiva (os primários) 
e depois, de forma já assimilada que veio sendo repetida e aprimorada com o 
passar do tempo. O tal conhecimento vernacular. 

Lembrem-se sempre das cavernas: eram ambientes formados pela natureza 
e ocupados pelos homens primitivos. Mas, para ocupa-las, tiveram que aprender 
a usá-las afim de tirar o máximo proveito dela, usando os elementos estruturais, 
desníveis e zonas diferentes para cada necessidade. Esses conhecimentos de 
espaços e estruturas foram aproveitados e aprimorados, formando o que hoje 
conhecemos como Arquitetura e Engenharia Civil. Já os conhecimentos sobre o 
melhor uso/ocupação dos espaços é um conhecimento aproveitado e aprimorado 
para chegar ao que hoje conhecemos por Design de Interiores/Ambientes. 

Isso me faz recordar da audiência pública, realizada na Câmara dos 
Deputados em 2014, sobre o PL 4692/2012 – que hoje é a nossa Lei 
13.369/2016. Especificamente da fala de um dos deputados presentes, salvo 
engano muito grande era o deputado Chico Lopes (não encontrei o vídeo da 
audiência, mas eu estava presente). Ante a picuinha da parte contrária à 
aprovação ele falou algo que, depois lhe pedi mais explicação de sua fala. Eis o 
que ele me explicou sobre a sua visão:  

 

“Eu venho de família humilde, simples. Na minha cidade não 
tínhamos muitas opções profissionais. Então me formei 
datilografista. Essa profissão nem existe mais e hoje em dia foi 
substituída ou evoluiu para o digitador. E assim são as profissões: 
umas nascem, outras morrem, outras aperfeiçoam-se e outras 
tornam-se híbridas. Algumas passamos sem perceber a existência 
delas anteriormente. Vejo que essas duas últimas opções é o caso 
do Design de Interiores e das outras áreas do Design”. 

 

Ouvir isso de um senhor já idoso, com jeitinho manso e bastante 
observador me deu esperanças de que não, a minha profissão não estava à deriva. 
Somente faltava levar aos demais as informações corretas e concretas sobre a 
mesma para que as distorções implantadas fossem eliminadas. 

E nisso percebi que não há como fazer isso de forma efetiva se não 
mostrarmos que a história que lhes contam não condiz com a realidade. Que a 
Nossa História é ampla e tem grande importância na História da Humanidade. 
Discursos bonitos e decorados, capas de revistas e mostras não nos beneficiam 
nem ajudam. 

Por isso decidi entrar para a pesquisa. Mais especificamente na Pesquisa 
Histórica. 
 



 

PARLATÓRIO 18 
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Sobre essa coluna. 

A Coluna Parlatório é um espaço para que 
estudantes e profissionais, exclusivamente graduandos 

ou graduados em Design de Interiores, possam 
expressar suas opiniões acerca do universo de nossa 

profissão.  

Os textos aqui apresentados foram aprovados pelo 
Conselho Editorial da Revista DIntBR.  

A responsabilidade pelas opiniões aqui expressas 
são exclusivas de seus autores. 
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Design efêmero e a criação de experiências 
 

Estamos passando por um breve momento de reclusão social, claro, dentro 
dos limites, atendendo a rotina de cada indivíduo. Isso nos leva a pensar que é 
passageiro, que talvez possa surgir o que muitos dizem ser o “novo normal", que 
por hora se torna um aspecto intangível e maleável. Nesse contexto buscamos 
diferenciar a nossa rotina, a fuga do comum, a busca por algo novo e interessante, 
mesmo estando em uma pequena caixa. A visão de cada ser se concentra em seu 
maior tempo no que está perto, paredes, estruturas, o olhar busca o acesso ao 
mundo externo, já que o foco também se faz necessário ao que está acontecendo 
fora da caixa.  

A partir desse novo olhar, as ideias surgem de forma espontânea e inédita. 
É a mãe que fez uma pequena escultura com frutas para atrair a atenção de seu 
filho, afim de criar uma experiência familiar singular. Mas a decoração de natal 
esse ano vai ser marcante, porque esse ano foi diferente também, ele precisa de 
algo mais peculiar. Se conseguir olhar agora pela janela, talvez perceba uma 
parede bem colorida e alegre, ela chama atenção, fixa a memória, um estágio de 
vida, um ciclo talvez, e marca a experiência de quem passa sempre por perto. 
Mas se ela for branca... o que acha de transformar esse espaço? O que gostaria 
de ver e compartilhar nesta face da caixa? Quem sabe até uma crítica social, 
construtiva talvez. Não se preocupa, não precisa ser algo extraordinário, 
pequenas modificações, que consigam chamar atenção e causar interação entre 
os indivíduos desse espaço por um curto espaço de tempo já é o suficiente. Isso 
é efêmero. 

O design efêmero não vive só do espaço urbano transformado, ou de 
decorações festivas em espaços internos ou externos. Você também não precisa 
gastar dinheiro comprando um material que será utilizado para montagem de 
algo. A Land Art por exemplo, se utiliza de materiais encontrados na própria 
natureza, flores, pedras, árvores, galhos e até a água. Neste caso o efêmero se 
dá na parte externa, com a “modificação” do espaço natural com materiais ali 
presentes, ou seja, a natureza dá os materiais, e também te dá o suporte. O 
castelo de areia na praia, a casinha de barro, a topiaria do jardim. A interação e 
experiência nestes casos se intensificam por trazerem uma reflexão pura e natural, 
instigando a imaginação, a criatividade e principalmente o bem estar, que é 
fundamental para a vida humana. O aspecto natural quando aliado a rotina traz 
benefícios consecutivos e inimagináveis.  

De forma linear, há quem consiga viver anos, ou uma vida inteira, pelo 
estímulo das mesmas referências, sendo influenciado pelas mesmas 
características que atraem seu olhar. Todavia, há pessoas que não conseguem 
passar um mês com um mobiliário no mesmo lugar, não é mesmo vovó? E 
vejamos que coisa interessante, em reflexão a nossa profissão, o que poderíamos 
trazer, criar, pensar, solucionando problemas emergentes em nosso lar, que 
pudesse ser efêmero? Se conseguirmos solucionar variáveis distintas em nosso 
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meio com características efêmeras, logo não nos cansamos, excluímos os 
problemas, trabalhamos a criatividade, mudamos uma rotina e trazemos interação 
por meio do novo inserido no espaço. Quantas coisas podemos trazer ao mundo 
real em linhagem efêmera, em pequena e grande escala, marcando a presença do 
design na vida social como algo palpável e acessível. 

Abraão Carlos Costa Lopes 

Acadêmico em Design de Interiores (FRCG) 
Orós-CE 

 
 

A pandemia e o (re) encontro com o “lar” 
 

É notório que a Pandemia do COVID-19, no ano de 2020, reformulou as 
mais diversas relações entre o ser humano com o seu meio. E estas implicações 
podem ser percebidas tanto a nível psicológico, social, cultural, econômico e/ou 
físico.  

As medidas de isolamento social tomadas pela OMS (Organização Mundial 
da Saúde), enquanto prevenção para a disseminação do vírus na sociedade, 
ocasionou um retorno brusco do ser humano para dentro de suas casas, 
estabelecendo um novo olhar sobre a residência: passando de um espaço físico 
voltado para descanso e retorno ao fim do dia; para o lugar de pertencimento, 
trabalho, morada e de relações cada vez mais intensas.  

Pensar este espaço enquanto um lugar para renovação das energias, bem 
como, adaptá-lo para que o fardo das obrigações pessoais e profissionais diárias 
seja desenvolvido de forma positiva, possibilita uma reconexão do ser humano 
com este meio físico e privado, levando-o a rever a construção desse ambiente. 
É preciso – além de se reencontrar com o lugar que se chama de seu –, fazer dele 
um dos elementos mais importantes para superação dessa mudança de vida 
sofrida por todo o mundo.  

Este contexto que nos implica pensar o espaço não só enquanto uma 
moradia, mas enquanto um lar estruturalmente físico-psicológico, ressignifica o 
papel social do designer de interiores, direcionando-o para uma nova 
reformulação prática e teórica. 

As habilidades deste profissional que, em linhas gerais, estão voltadas para 
a funcionalidade do ambiente, atrelada à estética, a ergonomia, à influência das 
cores, a iluminação, etc., prevalecem enquanto subsídios pertinentes para a 
projeção de um espaço que seja benéfico para seus clientes. Porém, desenvolver 
as habilidades da sensibilidade, de valorizar o fator emocional, do bem estar, 
centralizado no valor humano, são alguns dos artifícios que devem ser encaixados 
no currículo e formação desses profissionais em nossa sociedade. Não adianta, 
ao que se percebe, desenvolver, apenas, um projeto que seja estético e 
visualmente agradável, se não projetarmos a identidade, a emoção, a história e a 
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cultura deste usuário, enquanto um dos elementos projetuais de maior relevância. 
É preciso gerar identificação entre espaço e usuário e alcançar um resultado que 
reverbere na vida de quem frequenta este lugar. Ou seja, é preciso reconectar o 
usuário com sua própria vida e com seu próprio EU.  

 
Walísson Adalberto dos Santos 

Designer de Interiores - Psicólogo - Mestre em Design 
Bonito – PE 
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Associação Brasileira de Designers de 

Interiores: 40 anos de história. 

 

 

  

São 40 anos de história comemorados no dia 30, o Dia do Designer de 

Interiores. Em quatro décadas, são muitos os motivos de celebração para a ABD 

– Associação Brasileira de Designers de Interiores, que se empenha não só em 

conquistar espaço profissional, mas também em fortalecer uma classe por 

excelência pelo peso com que atua no segmento. Não à toa, a Associação é hoje 

considerada a maior da categoria na América Latina. 

Durante sua jornada, a ABD contou com o apoio e suporte de verdadeiros 

protagonistas da área que se viram comprometidos com a necessidade de 

valorização do designer de interiores no Brasil. “Entendemos que há ainda muito 

a ser feito. Estamos apenas no começo de uma longa jornada que envolve 

diferentes gerações de designers de interiores. Mas eu, particularmente, me sinto 

lisonjeada de estar à frente da Associação justamente quando comemoraremos 

40 anos, celebrando tantas conquistas já consolidadas”, reflete Silvana Carminati, 

Presidente da ABD desde 2017.   

Nos últimos anos, a Associação passou por um processo de modernização 

que abrangeu diferentes frentes, culminando no aumento de ações e projetos 

realizados e ampliando o número de associados, parceiros e profissionais 

envolvidos. “Sabemos da necessidade constante de nos atualizarmos enquanto 

profissionais e nossas ações são voltadas para dar o suporte que os designers 

de interiores precisam para se capacitarem e inovarem continuamente. Para tal, 

usamos a tecnologia e a comunicação como aliadas”, detalha.  

Entendendo a responsabilidade de uma associação para ajudar o 

profissional da área a entender seu escritório e seus custos no intuito de definir 

o preço do seu projeto, a ABD lançou em 2018 a tabela de honorários e, 

posteriormente, um aplicativo com o mesmo conteúdo para sua base de 

associados. No mesmo ano, após seis meses de desenvolvimento, a plataforma 

http://www.instagram.com/abd_oficial
http://www.instagram.com/abd_oficial
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ABD Club foi criada para oferecer aos associados descontos em mais de 600 

estabelecimentos comerciais, como escolas, cursos de idiomas, livrarias, 

eletrônicos, entre outros. Outra ação neste sentido foi a ampliação dos canais de 

comunicação da Associação, além da criação dos cursos online. “Uma associação 

precisa potencializar todas as ferramentas disponíveis para criar uma 

comunicação empática e efetiva com o seu público”.  

Entre um dos grandes feitos da ABD, a regulamentação da profissão, 

através da aprovação da Lei n° 13.369 em 2016, ganhou destaque em todo o 

segmento, movimentando estruturas nacionais políticas, mercadológicas e 

econômicas. Foram seis anos de luta árdua para essa conquista. “Tenho orgulho 

de ter participado à frente desse processo, para o qual me dediquei durante toda 

a minha gestão. Foi uma grande vitória no sentido de ampliar o discurso da 

sociedade em torno da nossa profissão e tranquilizar o designer de interiores 

para exercer plenamente suas atividades”, relembra Renata Amaral, atual 

Presidente do Conselho Deliberativo e Presidente da Associação de 2013 a 

2016.  

 “Quando assumi a presidência da ABD concluí que era necessário ampliar 

o diálogo com outras associações e grupos com objetivos similares para trazer 

força e ecoar a voz dos designers de interiores por todo o Brasil”, explica Silvana.  

Silvana Carminati 

Presidente ABD 

 

Para tal, iniciou uma articulação junto ao Conselho Federal de Engenharia 

e Agronomia (CONFEA) para incorporar os Designers de Interiores ao sistema 

CREA/CONFEA, tendo o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 



REVISTA DINTBR—DESIGN DE INTERIORES BRASIL 

n. 3 | ano I | (2020) | Araçoiaba da Serra – SP. 

102 

(CREA/SP) como parceiro e apoiador. Além disso, nos últimos anos, a ABD buscou 

a participação ativa dos designers de interiores em 14 estados do país liderados 

por Diretorias Regionais, conferindo peso político para a atuação nacional; 

potencializou o intercâmbio com associações internacionais, buscando o 

fortalecimento dos profissionais brasileiros em um panorama mundial; 

interlocução de conhecimentos com a realização de palestras internacionais, 

fóruns e encontros com profissionais, como o CONAD - Congresso Internacional 

de Design de Interiores, que acontece anualmente em São Paulo; promoveu 

premiações que reconhecem talentos acadêmicos e profissionais; editou um livro 

histórico sobre a história do design de interiores no Brasil; entre outros.  

O Design de Interiores tem grande importância no modo de vida da 

sociedade, o que vai muito além da estética e leva em consideração a qualidade 

de vida de seus usuários. E, dentro desse contexto, é fundamental ter uma 

instituição sólida representante de profissionais que impactam diretamente no 

cotidiano de cada um. “Colaborar, acompanhar, formar, inspirar. Este é o papel 

que a ABD exerce desde sua fundação, visando sempre o reconhecimento e a 

valorização desta profissão, que dosa competências técnicas e artísticas para 

enaltecer a beleza e o bem estar em cada momento do dia das pessoas”, define 

Carolina Szabó, que foi Presidente da Associação de 1992 a 2003 e de 2010 a 

2012 e atualmente ocupa o cargo de Conselheira. 

Estão entre as funções do designer, planejar e proporcionar o melhor 

aproveitamento dos espaços aliados a segurança e saúde dos moradores, 

passando pelo conforto térmico, luminoso, acústico e tantos outros pontos – 

funcionais, ergonômicos e visuais – essenciais para o bem-viver em ambientes 

residenciais e corporativos. Esses atributos passaram a ser valorizados em 2020, 

quando a população mundial foi obrigada a ocupar os espaços internos, 

exercendo neles as mais diferentes atividades. “O mundo está mais atento ao 

design e temos que aproveitar para continuar nosso trabalho na capacitação e 

potencialização dos profissionais de design de interiores. Nosso setor caminha 

para avanços significativos, atrai e potencializa a economia, força motriz da cadeia 

de negócios e da política nacional.”, destaca Silvana.  

Para celebrar seus 40 anos, a ABD planejou diversas atividades ao longo 

do ano. Entre elas, a primeira edição do ABD Design Awards, um prêmio voltado 

para profissionais do mercado, um novo formato do CONAD e a versão online do 

livro “Brasil Porta Adentro – Uma Visão Histórica do Design de Interiores”. Com 

curadoria de Roberto Negrete, a obra foi lançada na ocasião da comemoração 

dos 35 anos da Associação e continua atual, disponível para os associados da 

ABD. Apaixonado pela profissão, Negrete, que assumiu a Presidência da 

Associação de 2006 a 2009, acredita que “existem várias fórmulas de sucesso. 
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Eu encontrei essa alegria profissional no design de interiores. Logicamente, é 

preciso reinventar-se sempre, pois a glória do mundo é transitória”.  

A ABD acredita na importância do seu trabalho para auxiliar os designers 

de interiores na busca constante da atualização e do aperfeiçoamento diário para 

crescer profissionalmente. “O mundo mudou e muito, e o profissional precisa 

acompanhar essas mudanças se atualizando. Por isso, concentramos uma 

pluralidade de profissionais no nosso quadro diretivo que atuam com o intuito 

de trazer o benefício de um intercâmbio acadêmico, prático e tecnológico dentro 

da instituição e seus associados”, finaliza Silvana. 
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Artesanato: a arte de transformar emoções. 

 

 

A história do artesanato começa com a nossa própria história, desde os 
primórdios os seres humanos viram a necessidade de criar objetos que suprissem 
suas necessidades básicas e de forma manual foi capaz de produzir objetos com 
elementos da natureza para executar diversas atividades para sua sobrevivência. 
Historiadores datam que o artesanato surgiu na Pré-História, mais precisamente 
no período neolítico (6000 a.C.). Foi nesse período que o homem aprendeu a 
polir a pedra, fabricar cerâmica, tecer fibras animais e vegetais. 

Claro que com o tempo e o avanço da tecnologia o artesanato propriamente 
dito passou a ser visto como algo de cunho apenas decorativo, visto que sua 
produção é manual e baixa capacidade de reprodução. Isso pode variar de que 
tipo de artesanato estamos falando: cerâmica, renda, palha, tapeçaria, colares, 
torços, entre outros. Mas é dessa prática que gerações de artesões ganham sua 
renda, muitas dessas atividades são feitas em família num processo de “herança 
genealógica”, onde a prática é passada de pais para filhos e passa até mesmo 
por um momento singular como as bordadeiras de Itapuã, que catam durante sua 
produção.   

O artesanato brasileiro surge ao contrário de alguns países europeus e 
asiáticos onde o artesanato se desenvolveu a partir da união com a indústria. 
Desde a chegada dos portugueses no Brasil, o trabalho feito a mão foi 
desconsiderado e desvalorizado, porque a ideia era substituir o que era feito à 
mão pelo o que era feito a máquina, - sensação do progresso - porque deveria 
se inserir no concerto das nações desenvolvidas, onde o artesanato não teria 
valor porque o futuro estaria pautado na ciência, na tecnologia e na metodologia.  
A arte artesanal é um símbolo de resistência da cultura popular, fundamental para 
valorizar o conhecimento histórico do coletivo.  

As transformações da sociedade de geração em geração, de certa forma 
exige que saibamos distinguir e compreender o que é um elemento estético x 
elemento funcional que cercam nossas atividades sociais, educacionais e culturais, 
principalmente. Porém a falta de conhecimento de muitas pessoas não valoriza a 
arte através do artesanato. Um dos principais pontos de crítica para tal fato é que 
em muitos casos o artesão é desconhecido.  E no que se diz respeito a arte de 
fato é que o autor precisa ser conhecido ou assinar para a obra para ter 
valorização.  

http://www.instagram.com/studiom_projetos
http://www.instagram.com/studiom_projetos
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Dessa forma, se torna pertinente que o exercício de julgamento e análise 
crítica, aliado ao pensamento artístico no que diz respeito às produções visuais, 
que se tornam essenciais no contexto social para todas as áreas profissionais.  

Adélia Borges, jornalista, escreveu o livro Design + Artesanato: o caminho 
brasileiro (2011) um relato sobre os caminhos e a aproximação percorridos pelos 
designers e artesãos brasileiros. Para a autora interessa o artesanato trazer à 
tona a união entre ética e estética – inovação social.  

O que eu particularmente senti nas páginas do livro foi a vontade de 
mudança do olhar, ela quis transmitir as pessoas a sensibilidade de tecer novos 
laços com a forma da arte mais simples e original, um sentimento de descoberta 
da própria essência brasileira, coisa que várias organizações de artesãos fazem 
através de trabalhos socias, a  transformação que está presente no artesanato é 
algo sublime, de cumplicidade e amor ao próximo.  

Cada vez mais o design vem se aproximando da natureza e de sua essência. 
Por conta disso muitos designers bebem da fonte do artesanato, essa arte 

Figura 1 Peça cerâmica de Aline Corujas / fonte: acervo da autora 
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primordial que cultiva as raízes territoriais e laços familiares no intuito de 
transformar emoção em objeto. Pois sim, existe sentimento em cada peça, em 
cada traço, em cada talha na madeira... Contudo é sabido que existem várias 
tentativas frustradas da aproximação do design com o artesanato. Até mesmo de 
apropriação indevida das técnicas e propostas do artesanato em peças de design 
sofisticadas demais, que não representam a originalidade do artesanato.  

Artesanato é origem, isso leva a um sentimento de pertencimento ímpar. 
Posso afirmar tais palavras, pois sou filha do recôncavo baiano, mas 
especificamente de Cachoeira /BA, patrimônio histórico e cultural. Cresci entre o 
intermédio da capital baiana, Salvador, e minha cidade natal, um lugar é exala 
arte, cultura, artesanato e um bom samba de roda. Vivenciei a tradição da costura 
ser passada de geração em geração na minha própria família e com o samba no 
pé me tornei designer por um sentimento natural de ser possível estabelecer as 
diretrizes do processo criativo por meio projetual.  

Arte, design e artesanato estão ligados, mas apesar da linha tênue que 
existe entre estas linhas de trabalho, podemos perceber as diferenças quando 
analisamos o processo de construção, objetivos e funções.  A arte é algo 
conceitual, sem regras e que tem a intenção de expressar sentimentos, valores e 
signos. O design tem a finalidade de fazer a junção entre a estética e a 
funcionalidade dos objetos e espaços de forma metodológica, a designer projeta, 
mas não executa. Já o artesanato o artesão faz parte de todo o processo, cria e 

Figura 2 Bonecos de Barro: Caruaru (PE) |Fonte: Museu de Caruaru 
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executa todas as peças, de forma empírica, com a técnica que desenvolveu ou 
que lhe foi passada.  

Desde a década de 1980 que o artesanato começou a ser valorizado no 
mercado brasileiro e a integrar uma parte da economia. Atualmente com as 
questões da sustentabilidade e do modo de vida mais natural o valor agregado 
ao artesanato tem sido cada vez mais evidente. Grandes marcas, indústrias 
buscam ganhar o público ao passar a ideia mercadológica do resgate ao 
artesanal. Porém tais produtos não são idealizados pela essência primordial do 
artesanato, valorizar a cultura regional e gerar sustento a diversas comunidades 
que dependem disso, daí vem o alerta para o consumo inconsciente, não basta ir 
a uma loja e adquirir um produto apenas pela estética.  

Em contra partida existe sim o consumo consciente da essência do 
artesanato brasileiro, isso pode ser admirado pelo trabalho do designer Sérgio 
Matos. Ele por vezes se insere nas comunidades artesãs, com o propósito de 
vivenciar o processo criativo e produtivo e daí gerar suas próprias criações que 
baseadas na cultura, história e método empírico como fonte de inspiração. A 
exemplo da cadeira cobra vemos que além do método de trançar os fios, as 
características estão presentes na cor e da padronagem.  

Figura 3- Cadeira Cobra | Fonte: Site Sergio Matos. 
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Partindo do pressuposto instituído pelo grupo do “Isto também é Design!” 
a arte, o artesanato e o design caminham na estrada da criatividade e emoção e 
podem convergir da mesma essência primordial, mas em um determinado ponto 
se divergem pois os processos e finalidades são diferentes. O importante de fato 
é o valor devido, o casamento da arte e artesanato no Design de produtos e 
Design de interiores só pode trazer bons frutos. 

A integração do homem com o ambiente que habita é algo tão notório e 
ao mesmo tempo translúcido, pois tal elo é de uma sutil delicadeza que muitas 
vezes passa despercebido. Em alguns casos o homem só é capaz de reconhecer  

Figura 4 Cerâmica da Serra da Capivara |Fonte Pinterest 
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esse valor quando se distância do seu lugar de origem, numa viagem, onde 
vivência outros costumes e experimenta da cultura de outro lugar.  

Pois então quando falamos de artesanato brasileiro estamos falando de 
território, estamos falando do sentimento de pertencimento, estamos falando do 
percurso de gerações, estamos falando de cultura.  Minha sugestão é: leve boas 
lembranças por onde você passar.  

O artesanato está para além de estereótipos e rotulações. Se trata de 
objetos onde envolve as emoções e memórias do artesão e de quem adquire tais 
peças. Os objetos de artesanato carregam histórias de afeto que resultam na 
construção de um laço com o território a qual pertence, reafirmando a cultura 
local.   
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ISBN: 9788521202882 

Páginas: 208 

Formato: 17x24 cm 

Ano de Publicação: 2001 

Editora Blucher 

O autor deste livro, Bernd Löbach, sempre teve uma ligação muito estreita com o 
ensino do design. Durante anos atuou no curso de design da Fachhochschule de Bielefeld, 
Alemanha, onde fez diversas publicações importantes. Hoje é docente da Hochschule für 
Bildende Künste, Braunschweig, onde tem continuado as suas pesquisas e publicações, 
sempre voltadas aos aspectos didáticos do design. 

Löbach, ao elaborar o texto, se preocupou em produzir um trabalho básico, 
principalmente para a formação de designers industriais, tornando isso claro no subtítulo do 
livro. O texto é didático, mas o seu conteúdo extrapola essa característica. Quem se interessar 
pelo design industrial, sejam estudantes ou profissionais, tem neste livro a melhor formulação 
conceitual sobre o assunto. Ele é também um livro sistemático, especialmente na abordagem 
dos aspectos estéticos e subjetivos do design, sempre os mais difíceis de tratar na 
metodologia do design. Essa abordagem atingiu o objetivo ao colocar o design industrial 
como uma disciplina do design ambiental, além de discorrer sobre suas dimensões sociais, 
psíquicas, históricas, econômicas e estéticas. 

Temos poucos textos básicos sobre design industrial em português, daí a decisão de 
traduzir este livro. A edição original em alemão, de 1976, é pouco acessível à maioria dos 
interessados, não sendo mais publicada. A edição em espanhol, de 1981, muito importante 
para a formação de várias gerações dos nossos designers, há muito se encontra esgotada e 
não há perspectiva de reedição. 
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Tendo sido escrito nos anos 70, o livro contém alguns cases e exemplos de algumas 
décadas atrás que não foram atualizados, respeitando-se a vontade do autor. A tradução, 
entretanto, procurou adaptá-lo à nossa realidade, ressaltando aspectos que permitam uma 
compreensão dos conceitos e cases ilustrativos. 

Sem dúvida, esse texto de Bernd Löbach vem cobrir uma lacuna existente entre nós, 
no sentido de estabelecer as verdadeiras bases sobre as quais repousam os princípios do 
design industrial, tanto nos dias atuais como no futuro. 
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Ano de publicação: 2013 

Editora Canal 6 

A sociedade atual se caracteriza, entre outros fatores, pela presença das interfaces 
tecnológicas, em que o “uso” de novos artefatos e sistemas tem influenciado o 
comportamento humano, na maioria das circunstâncias do estilo de vida contemporâneo. Por 
consequência, são aplicados expressivos investimentos nos setores de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D), com vistas a qualificar as inovações dos artefatos e sistemas, 
conquistando mercados consumidores a partir da “humanização” das interfaces tecnológicas. 
A esta condição, pode-se considerar que o estudo e aplicação dos princípios ergonômicos e 
de usabilidade, no design dos artefatos e sistemas, foram, são e serão continuamente 
aperfeiçoados e desenvolvidos. Neste sentido, a presente coletânea reúne enfoques distintos 
sobre o tema “Ergonomia e Sociedade: o Design nas Interfaces Tecnológicas”, caracterizados 
por textos de diferentes pesquisadores. 
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ISBN: 9788521206767 

Páginas: 216 

Formato: 20,5 x 25,5 cm 

Ano de Publicação: 2012 

Editora Blucher 

Este livro contém os principais pensamentos, propostas e projetos desenvolvidos por 
Gui Bonsiepe, desenvolvidos durante a sua peregrinação por diversos países latino-
americanos ao longo dos últimos 40 anos. Ele é uma das maiores referências mundiais sobre 
o Design dos países Periféricos, refletindo sobre as dificuldades impostas pelos países do 
Centro para que se desenvolva um Design autônomo nos países dependentes. Tem se 
manifestado contra certos modismos do design epidérmico, onde as soluções privilegiam a 
estética, atendendo apenas aos apelos de mercado, sem trazer contribuições efetivas para a 
melhoria intrínseca do produto.Tem criticado também o ensino do Design, dominado pelo 
academicismo exagerado, onde os alunos aprendem a "discursar" sobre o objeto, sem 
adquirir habilidades práticas para materializá-lo. Coerente com essa postura, o autor 
apresenta diversos casos de desenvolvimento de produtos, onde ilustra a aplicação das 
técnicas e metodologias de projeto. Com isso, os profissionais e estudantes de design 
poderão contribuir mais efetivamente para o desenvolvimento industrial, econômico e social 
dos países latino-americanos. 

De acordo com essa postura documenta projetos de design industrial de baixa e alta 
complexidade, como brinquedos e sistemas de móveis até maquinaria agrícola, entre eles 
alguns cases desenvolvidos na primeira fase (1983-1987) do LBDI - SC (Laboratório 
Brasileiro de Desenho Industrial, Santa Catarina). Inclui também a descrição do design 
emblemático da sala de gestão cibernética do Projeto SYNCO ou CYBERSYN (Santiago, Chile, 
1972-1973). 
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Esta é uma obra inédita no Brasil sobre design como fator indispensável para o 
desenvolvimento econômico e social. Uma riquíssima contribuição dos principais autores do 
mundo para este tema de tamanha relevância, especialmente no contexto atual. O livro 
Design e desenvolvimento: 40 anos depois apresenta subsídios à reflexão sobre a 
importância do design, abordando fatos históricos e atuais e explorando o tema sob 
diferentes pontos de vista, desde sua contribuição no âmbito da economia até sua aplicação 
na gestão pública, em especial no desenvolvimento de políticas públicas. 

O livro teve seu primeiro lançamento em 2015, e recebeu em 2016 dois importantes 
prêmios de design: o troféu de prata na categoria de livros publicados do prêmio 
internacional Objeto:Brasil, e ainda o Prêmio Design MCB, do Museu da Casa Brasileira. Para 
o júri do Prêmio MCB, o livro representa um “marco teórico e acadêmico, com potencial para 
alterar a prática e a compreensão atual do design.” Mugendi M’Rithaa, presidente da 
Organização Mundial do Design, destaca seu valor acadêmico, filosófico e crítico e diz que o 
livro é a obra mais importante da última década sobre políticas de design e desenvolvimento. 
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Lugar para ser feliz: design para a felicidade. 

 

 

O lugar que nos faz feliz é onde o nosso coração está? Para muitas pessoas 
a solução é fugir do espaço que está e se vive. Por quê? O que as incomoda 
neste espaço? O anseio movimenta o homem. A felicidade... bem, a sua busca 
determina onde se deve construir suas vivências. 

 A felicidade pode definir o desígnio de cada ser humano. Muitos almejam 
o aconchego de um lar. Um espaço construído para ser feliz, onde se possa viver 
o agora, o momento, e de primazia junto aos sujeitos que amamos. Um lugar 
pode se tornar ator principal da construção da felicidade. Nada do que se vive é 
comum, tudo transforma em memória no tempo. Assim se solidificam as gerações. 
Refletindo neste momento, só há um lugar para as pessoas; lugares que as façam 
felizes! Não mais que este. 

 Seu coração está aonde? 

 Quais são os lugares mais felizes do mundo? 

 Uma geração que se nota protegida, enxerga desígnio no que realiza e vive 
a vida tornando insignificante o estresse e elevando ao cume a alegria. 

  O design deve se preocupar sempre em criar ambiências apropriadas às 
necessidades humanas e estes humanos as vivenciarem com profundidade 
afetiva. Os estudos relativos ao contexto ambiental devem ser pensados como 
uma interrelação entre o ambiente físico (natural e/ou construído) e a conduta 
humana, ou seja, o ambiente interfere no comportamento, e este por sua vez, 
também induz a uma variação no ambiente (figura1). 
 A singela presença de um indivíduo num espaço que antes estava 
desocupado já demuda o ambiente, e assim pode-se destacar o fato que com o 
advento da modernização, o design passou a atuar como construtor de 
objetificações na sociedade. Verificou-se que o ser humano cria significados para 
as ações do cotidiano e acumula experiências para utilizá-las durante a vida. São 
demonstrados fatores sobre a relevância das lembranças afetivas dos objetos na 
formação da memória do indivíduo. Eles são parâmetros para a transmissão entre 

http://www.instagram.com/design_para_a_felicidade
http://www.instagram.com/nadjammourao
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gerações, pelos valores tangíveis e intangíveis de felicidade. Essas lembranças 
afetivas são apenas alguns simples exemplos de como o homem pode modificar 
o ambiente para que suas necessidades sejam atendidas.  

 É possível encontrar nos espaços familiares, objetos que representam 
experiências vividas, histórias de aventuras afetivas de seus moradores (figura 1). 
Os objetos são transformados em semáforos para lembranças de um grupo de 
uma família. Ou seja, do ponto de vista tangível, tornam-se narrativas que 
historiam a memória de um recorte social que, desponta um olhar cuidado e 
sensível.  

 

Figura 1: lembranças afetivas dos objetos na formação da memória do indivíduo. 
Fonte: Arquivo de pesquisa. 
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 Dessa forma, acredita-se que o ser humano possui o desejo de cercar-se 
de produtos que os ajudam a criar um sentimento de conforto, segurança e afeto. 
Os vínculos afetivos podem alterar os processos de pensamento, mudando a 
forma como os eventos são percebidos e interpretados. 

 Os sentimentos humanos sempre foram objeto de estudo na história da 
humanidade. Em nossas pesquisas como designers pensadoras e preocupadas 
com o design para a felicidade, destacamos a ciência da Psicologia Positiva que 
tem realizado muitas descobertas sobre o que é possível em termos de felicidade. 
Algumas descobertas se aproximam do saber do social, outras dos ensinamentos 
filosóficos, algumas das tradições religiosas, mas muitas têm declarado o quão 
pouco o ser humano sabia sobre o que tanto deseja: a Felicidade! 

 Nessa hipótese, os designers avaliam as experiências emocionais, estéticas 
e de significado que existem nas interações com produtos e lugares a fim de 
melhorá-las. Nos últimos anos os designers começam a sugerir formas de se 
desenvolver produtos que contribuam para a felicidade individual e coletiva a fim 
de conferir maior propósito e significado à vida das pessoas. 

 O ser humano é moldado pelo meio que está inserido, logo, a afetividade 
simboliza a relação do indivíduo com o mundo. Ela é a ressonância íntima das 
coisas e acontecimentos que a vida quotidiana oferece. Se afetividade é um modo 
de se comunicar, o lugar se torna um mediador social. Ele é individual e ao mesmo 
tempo coletivo, e é o ser humano que o preenche de valores pessoais. 

 Existe tanto a se pensar, na mudança que se tornou imperativo, se 
perguntar o que é prioridade. Será que se pode aceitar para amanhã, pois existe 
a dúvida que o amanhã não o pertence, ou será que nunca pertenceu ao homem? 
Segundo Montero (2019), o mundo está laborando precisamente como foi 
previsto com suas engrenagens desajustadas. O que direciona o designer a 
influencia-lo com mais afeto ao projetá-lo. Design é uma profissão com uma 
abundância inexplicável de liderança. Estes refletem o mesmo autor, necessitam 
de compreender seu papel de protetores do que se traz ou não ao mundo. Pensar 
na sua responsabilidade em proteger a criação de um mundo melhor para todos. 
Há uma grande conveniência de guiar o design para a felicidade, projetar o que 
é desejável na sociedade humana.  

 Tem-se pensado muito sobre o tempo. Não memorar o que o se vivia e 
como se vivia; o tempo de ontem, hoje e o dia seguinte; ou o que envolve o ser 
humano presentemente, instante seguinte e agora. Como será a época vindoura? 
Esse que se refere ao tempo linear e cronológico. A pandemia tomou como 
absoluto o cotidiano das pessoas. Será que era consequência certa submergir a 
ciência de horas, dias, semanas, meses e quem sabe pensar no futuro, somente, 
lá sobre aquele ano. 
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