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Re-Design-se! 

Uma conjunção de termos que possui uma força enorme e necessária para 
o momento que passamos – agora, mais que nunca, por causa da pandemia. 

Anos atrás fui convidado para elaborar o briefing de um evento nacional 
sobre DInt e, em minhas pesquisas e análises, cheguei a esse tema. Todo o 
material foi encaminhado com a pertinência do tema, as justificativas, a necessária 
remodelação do evento e, especialmente, temas à serem abordados – inclusive 
indicando os convidados. 

Portanto, nada mais justo que eu tenha a liberdade de optar por trazer à 
tona, novamente, esse tema. Aqui na Revista DIntBR tenho condições de 
direcionar os trabalhos de toda a equipe para que todos os elementos explícitos, 
implícitos e tácitos do conjunto Re-Design-Se sejam atendidos. Mas antes de 
prosseguir faz-se necessário explicar o que busco como linha de raciocínio para 
esse tema: 

 O prefixo “RE” nos traz inúmeras possibilidades apontando a quantidade 
de elementos que precisamos, com urgência urgentíssima, REformular dentro de 
nossa profissão. Da academia ao mercado existem arestas não aparadas e outras 
tantas não definidas, bem diferente do que acontece no exterior. São problemas 
que, em sua maioria, causam entraves na academia e no mercado e, somente 
através de um ReDesign da profissão e dos profissionais conseguiremos atingir 
a nossa identidade própria e a autonomia profissional. Dentre os quais destaco:  

REorganizar as bases, REaprender tudo, REver conceitos, REfletir sobre o 
nosso real papel na sociedade, REfazer e REconstruir o aprendizado, REcriar a 
mídia,  REfutar a desinformação, REivindicar o nosso espaço, REarranjar e REunir 
a classe, REconhecer os erros e omissões, REinventar-se, REnovar-se... são tantas 
as necessidades... ainda temos muito a fazer. 

Nesse sentido, o Re-Design-Se propõe, através das diversas visões e 
abordagens de nossos colunistas, guiar os leitores por uma jornada de 
autoconhecimento onde, através das experiências vividas e dos conhecimentos 
adquiridos ou reforçados (ou não), possam autoanalisar-se, reavaliar-se e 
reconstruírem-se. E, consequentemente, rever e reelaborar as bases da nossa área 
de acordo com a realidade internacional do Interior Design. Não podemos nos 
manter atrasados e amputados. 
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O prefixo RE, assim como em qualquer outro processo, também significa 
manter e aproveitar e que é útil e bom, rever, reaproveitar e renovar o que 
necessita de reparos bem como, rejeitar o que atrapalha ou está ruim. 

Uma revisão interna, uma faxina geral em busca do aproveitamento de 
conteúdos relevantes e reais, libertação de vícios e desinformações que nos 
mantém atrasados, parados e estancados, reféns de ações que nos colocam na 
berlinda junto ao mercado. 

O verbete “Design” aparece para reforçar algo evidente, mas que muitas 
academias e profissionais insistem em fingir não ver: a nossa raiz é o Design. Isso 
pressupõe que há muito a rever desde a academia. Não precisamos de disciplinas 
excessivas de Arquitetura afinal, não somos e nem desejamos ser arquitetos. 
Nosso foco é outro, nossas metodologias são outras, nossos princípios são 
distintos. E, enquanto não assumirmos verdadeiramente que somos DESIGNERS, 
e estudarmos e atuarmos com tais, continuaremos presos à essa bolha (caixinha) 
que nos fora imposta. Somente nós temos as condições e o poder de solucionar 
esse problema. 

Já o sufixo “SE” aparece na forma de um chamado imperativo e, também, 
urgente. E essa urgência tem tudo a ver com o descrito no parágrafo anterior, 
porém, apontando e direcionando para o compromisso e a responsabilidade 
profissional e a ética de cada um de nós – seja estudante, docente ou profissional. 

Nesse sentido, tenho observado a movimentação de docentes e estudantes 
no sentido de tornar essa necessidade uma realidade. Porém, muitos profissionais 
que têm certo renome no mercado, seguidores em redes sociais ou alguma 
influência nas mídias – que são os que deveriam dar mais força à profissão - 
parecem não estarem interessados. Fazem apenas movimentos de fachada. 

Um exemplo disso é o simples caso da resistência desses com relação à 
alteração da abreviação de DI (que na verdade significa Desenho Industrial) para 
DInt (que tornaria tudo mais claro e justo) por mim proposta. São pessoas 
resistentes ao aprendizado, relutantes com relação às mudanças necessárias. Não 
querem evoluir, e com isso, prejudicam toda a profissão. 

Por esses e tantos outros motivos tenho a necessidade – e a 
responsabilidade - de trazer tão importante tema para essa edição. Estamos 
começando mais um ano de incertezas, riscos, perdas, autoconhecimento, 
testando nossos limites e capacidade de superação e ainda carregando o fardo 
de 2020. E você acha que o DInt não tem nada a ver com isso? Acredita mesmo 
que o DInt não poderia estar sendo usado de forma efetiva no combate à 
pandemia ou na diminuição dos impactos que a sociedade sofreu – e continua 
sofrendo? 

E é exatamente para mostrar todos esses equívocos e a necessidade de 
uma reformulação total do significado de SER designer de interiores aqui no Brasil 
que a Revista DIntBR passa a contar com novos colunistas: 
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A Ana Célia Oliveira nos brinda com a coluna Design para a Felicidade 
mostrando que o tornar a vida dos outros mais feliz é uma premissa de nossa 
profissão. 

Já a Nadja Mourão estreia a coluna Design Social mostrando que a 
responsabilidade social precisa ser assumida, de forma efetiva, por todos nós e 
que não devemos usar de subterfúgios como caridade na vã tentativa de 
substituir uma pela outra. Caridade é caridade. Responsabilidade social é 
responsabilidade social. 

Já o René Galesi entra para suprir a falha mais grave (que vem desde a 
academia) e que precisamos implementar em nossos cursos e assumir em nossa 
prática profissional: patologias das edificações. 

Finalizando, na coluna Opinião, trazemos nessa edição a participação do 
José Carlos Freire (amo esse sobrenome!) que, como consumidor de DInt, 
percebeu a seriedade, qualidade e importância da profissão que acabou levando-
o a adotá-la em seu trabalho. Um relato maravilhoso e mais que necessário. 

Reolhar nossos horizontes em busca de perspectivas não percebidas por 
qual motivo for. 

Permita-se! 

Reveja-se, reconheça-se, reinvente-se, renove-se, reprojete-se, reprograme-
se, reorganize-se, recicle-se, recrie-se. Encontre o seu verdadeiro espaço no 
espelho e no mundo. 

Boa leitura. 

#Re-Design-Se 



   
 

 

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 
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NORA GEOFFROY 
@norageoffroy 

 
 
 

Quem disse que bom-gosto é Design? 
 

 

 

 

Não acredito no bom gosto. 

(Gianni Versace). 

 

 

 

Ao adentrar determinados espaços, é comum, no meio do design de 
interiores, se ouvir dizer: Quanto bom-gosto! - frase seguida por interjeições de 
deslumbramento e uma sensação interna de invasão de bem-estar e admiração. 
Não se pode negar que algumas ambiências nos arrebatam. Mas as opiniões 
sobre o que é bom-gosto e o que é mau-gosto são polêmicas e altamente 
divergentes.  

En passant, vamos nos deter um pouquinho sobre o que é ambiência. Esta 
palavrinha mágica, usada por vezes de modo tão vulgar, remete ao resultado final 
e materializado de um projeto de interiores: ela envolve o layout, a organização 
dos espaços, as formas, esquemas cromáticos e texturas, a solução da luz – 
natural e artificial, o fluxo disponibilizado, o conforto psicológico, ergonômico, 
visual, térmico e acústico, enfim, todas as sensações tangíveis e intangíveis que 
o conjunto como um todo desperta nas pessoas que o utilizam. Ambiente sem 
usuário não tem ambiência. Ela é, portanto, o resultado obtido ao final de um 
processo de projeto devidamente executado, na medida de sua utilização e da 
percepção de seus usuários. Ambiências são lidas de modos diferenciados, de 
acordo com o grupo sociocultural que as vivencia como experiências. 

Muita gente reconhecida no meio social defende bom-gosto como 
elegância, proporção, equilíbrio e ausência de exagero. Muita gente interessante, 
e igualmente reconhecida, defende que este bom-gosto é a prisão da criatividade. 
Salvador Dalí foi um deles. E não se pode negar o gênio e a liberdade desse 
pintor catalão surrealista, cuja personalidade nada tinha de comedimento, mas 

http://www.instagram.com/norageoffroy
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era recheada de exuberância e excentricidade, características que, por vezes e 
para alguns, empanavam sua obra.  

Tal discrepância, no mínimo, nos faz refletir sobre, afinal, o que é bom-
gosto. E tentar descobrir, o quê e porque algo nos comove e sensibiliza, quando 
atribuímos esta qualificação a algum lugar. Seria a afinidade entre a visualidade 
reproduzida, que vai ao encontro daquilo que nós mesmos nos apropriamos 
como bom? Vamos deixar essa questão em suspensão e vamos prosseguir, com 
olhos para bem abertos. 

Foram mulheres da alta sociedade, viajadas, com amplo repertório e 
conhecedoras de arte, que ditaram, por algum tempo, aquilo que corresponderia 
a este conceito e que, por este motivo, ficou associado ao gênero feminino. A 
decoração, tida como profissão amadora e feminina, igualmente corroborou para 
esta ligação, ao ser praticada prioritariamente por pessoas deste gênero, 
responsáveis pelo arranjo das moradias. Eu mesma já vi maridos abrirem mão de 
opinarem sobre o projeto, delegando as suas mulheres, a competência de 
escolher a linguagem, o partido ou o esquema cromático dos seus ambientes de 
moradia.  

Pierre Bourdieu, conhecido sociólogo francês, trouxe luz ao assunto. 
Defendeu o gosto como resultado de uma construção social e por isso totalmente 
relativo, pois seria uma apropriação das classes sociais mais privilegiadas e, de 
modo sutil, uma imposição às categorias menos abastadas. E o mais instigante 
seria que, uma vez que um determinado padrão fosse assumido por estas últimas, 
imediatamente ocorreria uma outra apropriação pelas elites, que passariam a 
considerar então um novo bom-gosto. O motivo para tal impermanência seria a 
manutenção de um certo distanciamento estético... O preconceito, enfim. Na 
moda, essa ideia foi descrita e compartilhada por Georg Simmel, teórico alemão 
que colaborou neste mister. Nela, o argumento pode ser facilmente identificado: 
haja vista as calças boca de sino, seguidas das skinny e das leggings... quanta 
mudança para se manter a suposta elegância!  

Por outro lado, e não se pode deixar esta perspectiva de fora, sabe-se que 
a qualidade de um ambiente pode ser discutida a partir de um processo educativo 
dos sentidos, resultado tanto do processo de socialização – aprendemos um 
determinado gosto em nosso meio, como também de um processo de 
individualização em que, de forma autônoma, cada pessoa vai se apropriando de 
determinadas escolhas que dialogam com o seu modo de vida, ou com o estilo 
que quer adotar para si. No primeiro caso, ainda segundo o mesmo autor, cada 
indivíduo recebe uma herança cultural pregnante que abarca um conjunto de 
saberes e códigos comunicacionais, que acabam por orientar as suas próprias 
escolhas. Inclui-se aqui a héxis corporal, ou seja, uma certa disposição para o 
modo de se movimentar, de andar, falar, levantar a cabeça, enfim, que é 
assimilada nas relações pessoais e, que alcança também o modo de sentir e de 
pensar, pois significados e valores estão aqui implícitos.  



REVISTA DINTBR—DESIGN DE INTERIORES BRASIL 

n. 4 | ano II | (2021) | Araçoiaba da Serra - SP | ISSN 2675-7567 

10 

O Design de Interiores também abarca, em suas atribuições, esta 
perspectiva pedagógica, em que cabe ao profissional a orientação estético-
cultural de seus clientes. Nunca no sentido de impor parâmetros – o que, 
infelizmente, ainda é praticado. Mas muito mais no sentido de que, se 
apropriando das particularidades culturais e psicológicas de seus clientes, possa 
elaborar uma solução respeitosa e coerente com essas individualidades. 

Houve tempo ainda, convém lembrar, em que o modernismo quis se impor 
como norma ao modus vivendi. Aos poucos, porém, a diversidade de produtos e 
equipamentos eletrodomésticos disponibilizada pela crescente indústria 
incentivou a personalização dos ambientes, promovendo, principalmente nos 
espaços residenciais, a possibilidade de uma customização libertadora.  

O estudioso de Design Gui Bonsiepe focou o tema de modo mais político, 
sob o ponto de vista da dualidade entre centro e periferia, em que aquele dita 
como modelo um determinado sistema visual que, padronizado, é repetido, 
mesmo que adaptado, pela última. Tal supremacia abafaria a identidade original 
da periferia, embora ocorram esforços para trazê-la à tona, ainda que, por vezes, 
na forma de uma estética e uma sintaxe sem autenticidade. Bonsiepe defendeu o 
estímulo a um novo caminho - através de uma alternativa descolonizadora do 
design da periferia. Mas esse é um assunto que merece um texto à parte. 

Há ainda outras opiniões de interesse, embora, a meu ver, não consigam 
ser plenamente sustentadas. O filósofo suíço Alain de Botton afirma que as 
preferências e a impermanência de nossos gostos se devem a uma dimensão 
psicológica que determina a busca - na arte e na arquitetura, daquilo que nos 
falta. Teceu essa perspectiva a partir de um ensaio do historiador de arte alemão 
Wilhelm Worringer que reduziu as dimensões pregnantes, na arte, ao 
abstracionismo e ao realismo, cada qual correspondendo a valores que 
respondiam aos anseios carentes de uma dada sociedade. Simplificando, diante 
de um cenário social turbulento, se buscaria a paz no ritmo e na geometria do 
abstracionismo e, diante de um contexto estruturado e sem novidades, se olharia 
para o realismo como um bem a ser explorado. De Botton estendeu o conceito 
aos estilos nos espaços interiores, considerando que a sua variedade é fruto de 
diferentes necessidades internas das pessoas. Estas seriam o motor propulsor 
para a busca por ambientes interiores mais exuberantes ou mais minimalistas, 
mais limpos ou mais acolhedores, mais vazios ou mais ostentatórios de acordo 
com percepções e vivências mais ou menos tranquilas ou tumultuadas, 
parcimoniosas ou perdulárias, que exigem essa contrabalança que os espaços 
podem fornecer rumo ao equilíbrio desejado. Será? 

Sob quaisquer dessas óticas, não vale falar de bom-gosto. A beleza estética 
vivenciada em uma oca indígena não vale menos que a experiência nos salões de 
Versailles. Ambos, a oca e o palácio, expressam cada qual uma cultura particular, 
em que a comparação é infrutífera. Não há melhor ou pior, há apenas território, 
cultura, técnica, contexto, crença, valores, princípios. Comum, apenas, a função: 
ambos servem, ou serviram, como moradia.  
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Oca indígena. Fonte: renatorizzaro 

 
Salão dos espelhos – Castelo de Versalhes. Fonte: dicasparis 

http://www.renatorizzaro.blogspot.com/
https://dicasparis.com.br/versalhes/galeria-dos-espelhos-em-versalhes/
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O profissional de interiores que não entende isso não é um designer. É um 
repetidor de padrões que assimilou como verdade e que defende como melhor, 
e que quer impor aos seus clientes. O bom designer tem a obrigação de 
compreender o contexto sociocultural de seu cliente, o modo de viver, o chamado 
estilo de vida, enfim, os valores e crenças. Tem também comprometimento com 
uma postura didática, ao enriquecer percepção e sentidos dos usuários rumo à 
ampliação de horizontes, assim como o desprendimento de princípios assimilados 
de modo automático, sem reflexão e sem juízo. Se Dalí está certo, na liberdade 
estaria a criatividade. E a criatividade autêntica permite o encontro real com o 
usuário – suas particularidades, idiossincrasias e... gostos. Trata-se de respeito 
ao outro, apoiado na convicção de que ninguém é melhor que ninguém, e que a 
diversidade é vida.  

Então, se bom-gosto é um valor pessoal e intransferível, se é algo que as 
pessoas buscam, precisamos saber como um designer pode com ele trabalhar.  

  

 
Contraposição de espaço clean e espaço mais exuberante. Fontes: dreamstime e indiatimes. 

 

No processo de formação profissional, cada estudante compreende que 
cada ambiente que projeta tem que responder a uma função sintática, a uma 
função semântica e a uma função pragmática. Esta última responde à qualidade 
de uso que o mesmo vai proporcionar, no sentido de uma adaptação ao usuário. 
Se é um dormitório, ele propicia um sono tranquilo e reparador? Se é uma cozinha 
para alguém que não gosta de cozinhar, o projeto buscou eliminar as dificuldades 
desta atividade e prover meios e equipamentos que facilitem o cotidiano? As 
funções sintáticas e semânticas, que estão imbricadas, requerem uma coerência 

https://www.dreamstime.com/interior-armchair-coffee-table-d-rendering-living-room-wooden-lamp-black-image108583808
https://www.indiatimes.com/lifestyle/10-simple-ways-you-can-decorate-a-bohemian-style-room-on-a-budget-257340.html
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máxima entre forma e conteúdo. Aquele tipo de ambiência atende ao usuário e 
ao local? Há significados legíveis? Comunica aquilo que o usuário precisa ver e 
sentir? Há coesão entre aquele espaço e o meio físico e sociocultural onde se 
insere? Ele contribui para o bem-estar, a agradabilidade e o conforto térmico, 
acústico e lumínico, reduzindo gastos energéticos e evitando o desperdício? Ele 
acolhe a todos? Enfim, a pergunta principal: essa ambiência confere ao usuário a 
experiência que o acolhe e lhe incentiva a autoestima, a autonomia, a 
solidariedade - valores substantivos da vida humana? 

Este é o bom-gosto que cabe a um designer buscar. 
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Design Social: 

caminhos e desafios para o mundo atual 

 

 

 

As novas regras para controle da contaminação e o agravamento de 
carências sociais são alguns dos efeitos mundiais causados pela pandemia do 
Covid19. É inevitável pensar em design atual e deixar de considerar quais os 
efeitos sociais causados pela realidade pandêmica. Haverá soluções? Acredita-
se que sim, mas são muitos os desafios que a humanidade terá que enfrentar 
em todas as áreas. Alguns setores foram diretamente afetados pelas novas 
regras de distanciamento, principalmente para atender as populações mais 
pobres. O que pensar do design social que naturalmente emprega atividades 
presenciais e compartilhamento de experiências? Quais os caminhos para tratar 
das desigualdades sociais? 

Quando se fala em design social pensa-se no design a serviço das 
pessoas, de forma sustentável, colaborativa e participativa. Comprometido com 
questões sociais, a função do design social é desenvolver qualquer processo de 
design que resulte em impacto social positivo. São projetos essenciais para 
melhorar a qualidade de vida de uma comunidade em geração de energia, 
saneamento básico, habitação, educação entre outros. Dessa forma, o designer 
precisa compreender a vida na comunidade, ouvir e observar, participar do 
cotidiano e perceber as limitações das pessoas, sentir e ter empatia. Um 
processo de imersão difícil de estabelecer nas condições atuais. 

Mas, seguindo as orientações de distanciamento, grande parte da 
população está trabalhando e estudando em suas residências, evitando contato 
com outras pessoas. Problemas de relacionamento, necessidade de adaptações 
para as atividades de todos os integrantes da família, carência de condições 
sonoras e iluminação, são problemas comuns em muitas residências. Antes da 
pandemia a realidade de convivência era outra e percebe-se um desgaste de 
convivência familiar, inclusive para as crianças. 

Em outras oportunidades, muitos ambientes foram projetados para 
atender às necessidades das pessoas, principalmente em comunidades de baixa 
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renda, asilos, creches entre outros. Citamos como exemplo o projeto 
extensionista “A casa da gente: desenvolvimento de atividades de design de 
ambientes para o Abrigo Cirandinha”. Este projeto buscou oferecer uma 
proposta de adequações e melhorias dos ambientes de dormitórios do Abrigo 
Cirandinha (em Belo Horizonte/MG), com a participação de uma equipe formada 
por professores, alunos da Escola de Design/UEMG e de voluntários do projeto. 
Apresentamos imagens comparativas do quarto dos meninos, antes e depois 
das ações do projeto, na figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 1- Foto do quarto de meninos da Creche Cirandinha. Fonte: Acervo pesquisa, 2018. 

 

No desenvolvimento de projetos, as ferramentas do design são 
apropriadas para contribuir nos processos e métodos em soluções criativas, 
participativas e inclusivas. O italiano Ézio Manzini, um dos mestres 
contemporâneos do design, relatou que o designer pode e deve estabelecer 
uma conexão com a sociedade de forma participativa, que se configura como 
estratégia para alcançar a solução de um problema comum a um determinado 
público. Porém, neste momento pandêmico é preciso muito mais. 

Semelhante às tecnologias sociais, o design social influencia as pessoas, 
mostrando que o resultado apresentado gerou uma mudança, um impacto 
positivo. Com o distanciamento do ambiente e das pessoas que necessitam de 
soluções, surge o desafio em projeto para desenvolver este estímulo. O que 
vemos então é a comunicação entre as partes com o uso das tecnologias em 
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comunicação virtual. Mas nem todos possuem acesso aos recursos tecnológicos, 
o que fazer? 

Iniciativas de projetos sociais surgiram de pessoas que conheciam os 
problemas das comunidades e estando fora delas, buscaram caminhos de 
atendê-los.  Empresas com responsabilidade social e que investem em projetos 
locais também abraçaram a causa e foram aplaudidas pela sociedade. Por 
exemplo, os projetos que visaram à captação e distribuição de alimentos e 
produtos de higienização para grupos em situação de vulnerabilidade, logística 
para as questões locais e individuais (incluindo suporte emocional), confecção e 
distribuição de máscaras para evitar o contágio, entre outros. 

No entanto, as ações sociais não surgiram agora. Nas ultimas décadas, o 
design social vem se propagando como resposta ao excesso de consumo dos 
recursos naturais, da poluição industrial e urbana, desigualdades sociais, perda 
dos valores socioculturais e pobreza extrema. Parece uma contraversão ao 
próprio sistema de produção para obtenção de lucro, berço do design. Porém, 
para preservação da vida humana é preciso um equilíbrio da relação do homem 
com a natureza. 

Victor Papanek, designer, escritor e professor universitário dos anos de 
1970, incentivou aos designers vivenciarem a realidade de países pobres, de 
forma que pensassem em melhores soluções em design para atender as 
necessidades locais, reduzindo os impactos ao meio ambiente. Papanek é 
também considerado precursor do design social, em seu livro Design for the 
Real World, descreveu um mundo real como "irreal", destacando que as 
necessidades genuínas do homem muitas vezes foram negligenciadas pelos 
designers.  

Quando falamos em desenvolvimento geral, temos que considerar 
também os aspectos sociais, pois eles irão compor setores em que a economia 
se estabelece pelos índices do sistema produtivo. A pobreza é vista como 
privação de capacidades, e estas capacidades, devem ser estimuladas para que 
a sociedade possa resolver seus problemas sociais. Olhando sob este prisma, o 
design social pode ser considerado como um processo que eleva a capacidade 
humana, que por sua vez, contribui para o seu bem-estar. 

O design social se constitui fundamentalmente em dois princípios: 
socialmente benéfico e economicamente viável. O princípio socialmente benéfico 
refere-se às condições humanas para a inclusão social, a ética, a cidadania e os 
valores culturais. O princípio economicamente viável, em justa posição, abrange 
aos recursos suficientes para atender ao ambiente. Além disso, o design social 
compreende a democratização da atividade de projeto a partir da inovação 
social. Ele facilita e coopera com os pequenos produtores no desenvolvimento 
de suas próprias capacidades e idéias. Comparado ao modelo tradicional de 
desenvolvimento de projeto, o design social se torna uma construção 
compartilhada, como os laços da figura a seguir. 
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Fonte: Mourão, 2019. 

Sob as bases destes princípios destacam-se as vantagens do incentivo a 
comunicação virtual. As redes sociais e aplicativos são ferramentas e métodos 
práticos para solução de problemas locais. O trabalho em equipe, mesmo que 
em formato digital, pode ser um facilitador de resultados para todos. Os custos 
para investimento em equipamentos digitais são menores, se comparados com 
os investimentos necessários em estruturas físicas. Dessa forma, a comunicação 
digital vem se estabelecendo como solução para atender a sociedade em 
isolamento social: no trabalho (home office), na educação (ensino remoto), nas 
relações familiares e culturais (lives), na alimentação, aquisição de bens e 
transporte (aplicativos e sites), enfim, no que ainda for possível.  

Só que não. Grande parte da população brasileira (que está envelhecendo) 
são “imigrantes digitais” – pessoais que não conviveram com a popularização 
da internet. Consideram-se inclusive os excluídos das tecnologias, sem acesso 
às estratégias educativas para inclusão digital. Assim, não é raro percebermos 
que muitos adultos dependem dos jovens para o uso de equipamentos 
eletrônicos e da internet. Como o design social poderá contribuir para solução 
dessa questão? 

Há um fator muito importante para solução das questões sociais: a 
simplicidade.  Leonardo da Vinci, grande artista e pesquisador renascentista, em 
algum momento de sua vida, disse que a simplicidade é o último grau 
de sofisticação. Soluções simples parecem óbvias, depois que foram 
desenvolvidas. A simplicidade é a síntese de tudo. Talvez, seja este o caminho 
para o design social.  

Com os efeitos da pandemia, a realidade expõe o quanto são importantes 
os fatores para a vida humana, deixados em favor do capitalismo: o espaço 
físico, o tempo, as relações entre humanos e com a natureza. Aos poucos, os 
governos analisam como retornar as atividades para manutenção da economia. 
A vacinação de todos será um conforto, mas até haja o controle deste vírus, 
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serão necessárias muitas adequações para a vida em sociedade. Enquanto isso, 
iremos encontrar meios de conviver neste novo cenário, que pode direcionar ao 
fortalecimento do design social por serem soluções simples e quase sempre, 
aproveitando outros sistemas e recursos.  

Percebemos que pessoas protagonistas, engajadas em soluções de 
problemas socioambientais, utilizam de exemplos do design mesmo atuando em 
outras áreas. Médicos, engenheiros, sociólogos, contadores, entre outros, 
utilizam ferramentas do design compartilhando resultados em sistemas 
integrados pelos recursos digitais.  O bom design atende aos princípios 
ecológicos, da identidade territorial, entre outros. Soluções simples e objetivas 
podem ser as melhores contribuições do design na atualidade.  

Em “O futuro do design no Brasil”, (SILVA et al., 2012, p.53) relatam que 
existe “a necessidade de se desenvolver um modelo para um novo tipo de 
designer, munido de uma compreensão mais aprofundada e bem mais complexa 
da questão de valores”. Pensar de forma multidisciplinar para o bem coletivo, 
considerando a importância histórica dos locais, seus aspectos físicos e 
simbólicos, como alternativa para a nova realidade que irá se descortinar.  

 

 

Com a contribuição de: 
ANA CÉLIA CARNEIRO OLIVEIRA 
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Redesigne-se sempre para continuar a 
existir 

 
 

 

 

 

O tema dessa edição 4 bate exatamente com considerações e reflexões que 
tenho feito nos últimos meses. A palavra estranha, que mistura línguas diferentes 
(o que é ótimo pois, tem a ver com a ideia da globalização e da clareza da perda 
de significado que as fronteiras hoje sofrem) ecoa na minha percepção, cada vez 
mais clara, que é urgente que tenhamos em mente que o que se considera 
“antigo” é cada vez mais novo: Estamos nos tornando jurássicos neste mundo, 
não em tempos de gerações, mas em menos que décadas, em algumas áreas, 
anos! 

E isso influencia toda a nossa vida, com impacto profundo sobre a vida 
profissional de todos nós. 

 
Imagem de Gerd Altmann por Pixabay 

Pense em iluminação, automação, novos revestimentos, novos usos dos 
ambientes, novas formas de projetar, morar e viver a casa – ela mesma está em 
pleno e urgente redesign! -  E você verá que é impossível ser atual somente com 
o conhecimento acadêmico e com teorias e regras que não condizem com essa 
realidade cada vez mais mutante. Na verdade, sempre foi, mas nunca tão rápido. 
E nunca tão impactados por uma pandemia. 

http://www.instagram.com/flaviadadaltoprojetos
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Então, é claro que temos, mais que nunca, que nos manter bem informados 
e atualizados. Mas temos que ir mais longe e nos redesignar, nos reconstruir, 
reestruturar nosso conhecimento, analisar nosso público, procurar nichos, nos 
recriar sistematicamente para acompanhar a avalanche de mudanças que pode 
nos soterrar no passado. 

O primeiro ponto que, acredito, merece nossa atenção é o repensar os 
processos de trabalho, tão presos à forma da Arquitetura (o que nunca 
questionamos se é a melhor ou não). Engessados nela tentamos nos adaptar ao 
proeminente serviço "on-line" e todas as implicações que ele acarreta. 
Principalmente a exigência de rapidez de resultados e soluções que os processos 
que hoje usamos dificultam enormemente.  

 
Imagem de PactoVisual por Pixabay 

Debruçar sobre o que funciona ou não, o que agiliza, o que é realmente 
compreendido e usado de tantos desenhos técnicos que elaboramos dentro da 
crescente procura por atendimentos on-line é emergencial.  

Não está na hora de revermos os tipos de serviços que oferecemos e 
analisar os que estão sendo requisitados por uma clientela cada vez mais ávida 
de soluções menos burocráticas e mais acessíveis? 

O segundo ponto de atenção, na minha opinião, que poderia ser estudado 
por grande parte dos profissionais é a relação entre a realidade difícil que temos 
e teremos, ao menos no próximo ano, segundo as previsões mais otimistas, e o 
público que almejamos alcançar: Já toquei nesse ponto na edição anterior, mas o 
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tema dessa edição e o difícil momento que todos estamos vivendo me faz voltar 
a ele. 

 
Imagem de Arek Socha por Pixabay 

É óbvio que trabalhar com um orçamento farto em uma casa dos sonhos é 
uma beleza, que poder escolher produtos de altíssima qualidade das melhores 
marcas é um sonho. Mas qual é a realidade da maior parte do povo brasileiro 
que tem (ou teria) condições de contratar um designer de interiores? 
Continuaremos, quase ostensivamente, a negar-lhes a possibilidade de melhorar 
sua qualidade de vida por que focamos em uma parcela ínfima da população para 
usufruir de nossos serviços?  

Penso que a maioria dos profissionais estão jogando fora oportunidades 
importantes de crescimento de seus negócios porque mantem uma postura 
elitista quando lojas de móveis populares, como o Magazine Luiza (uma das ações 
mais recomendadas da bolsa de valores), Mobly e outras só fazem crescer e, 
provavelmente, suas vendas enormes não têm muita relação com a atividade dos 
designers de interiores. 

É algo a se pensar: Da mesma forma que a maioria das construções de 
casas nesse país não tem a participação de arquitetos ou engenheiros, a 
decoração de muitas dessas casas, que poderia ter, não tem a participação de 
designers de interiores.  

Será que fomos ou estamos capacitados para viver na realidade econômica 
do nosso país? O quanto os estudos acadêmicos que foram e são dados exploram 
ou exploraram essa realidade? Será o bastante?  
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Imagem de nhamoinet por Pixabay 

Outro ponto, específico, mas especialmente importante diz respeito ao 
avanço exponencial da tecnologia LED na iluminação, que deixou todo o 
conhecimento obtido há pouco tempo, principalmente na sua parte prática, 
totalmente obsoleto. É impossível que um designer de interiores, que não tenha 
tipo a preocupação de se aprofundar e manter-se atualizado com o absurdo 
avanço dessa tecnologia, tenha alguma condição de especificar corretamente a 
iluminação de uma casa. E, o pior, de alguma forma, todos continuam 
especificando.  

Não está na hora de encarar esta brecha de conhecimento e se redesignar 
nesse aspecto, que está impactando sobremaneira a qualidade de muitos projetos 
que vemos por aí? O esforço de atualização deve ser contínuo pois essa 
tecnologia em especial vem dando grandes saltos e mesmo livros que foram 
lançados no ano passado sobre o assunto já podem ser considerados 
ultrapassados.  

Enfim, pode ser possível estudar considerando um mundo ideal, onde nada 
muda e tudo dá certo, mas não sobrevive quem deseja viver nesse mundo ideal 
inexistente e não se adequa ou se prepara para as situações e transformações da 
realidade. 



 

DESIGN PARA A 
FELICIDADE 

5 
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O nosso casulo no mundo 

 

 

A casa é o nosso canto de mundo.  

(Gaston Bachelard). 

 

 

Estamos vivendo os efeitos de um mundo pandêmico, sabendo que para o 
bem de todos, o melhor é ficar em casa. Em relação à correria comum da vida 
urbana, perdemos a essência corrosiva da falta de tempo dos anos anteriores. 
Não se pode dizer que as pessoas sentem as experiências da mesma forma, mas 
certamente, todos estão passando por mudanças.   

Novos paradigmas para o design de ambientes com foco para as questões 
a muito tempo pensadas por alguns designers, o nosso casulo no mundo; estas 
subjetivas da casa. Afinal é a construção do lar, lugar vivido para ser condutor de 
lembranças individuais e coletivas. 

Halbwachs (1990) diz que transmitir uma história, sobretudo a história 
familiar, é transmitir uma mensagem, referida, ao mesmo tempo, à individualidade 
da memória afetiva de cada família e à memória da sociedade mais dilatada 
divulgando a importância e duração do valor da instituição familiar. 

Os sentimentos humanos sempre foram objeto de estudo na história da 
humanidade. Ao rememorar e reconstruir espaços e lugares, como o lar da 
infância ou de outro período vivido, cada ser humano determina dentro do espaço 
recriado, o lugar dos artefatos e das ações que os acompanham. Quanto mais o 
homem observa e experiência um determinado ambiente, mais ele se torna 
familiar e cheio de significados, ou seja, mais ele se torna um lugar peculiar e 
individual. 

Bem... pensando na emoção que vem da memória humana, podemos 
apontar a emoção como um componente forte da memória. E esta se constrói, 
em grande parte, por objetos. Cercamo-nos de coisas que tem muito além de um 
valor material, valor afetivo. Queremos, com esses artefatos, garantir a 

http://www.instagram.com/design_para_a_felicidade
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perpetuação de um bom momento ou nos assegurar que nos recordaremos de 
alguém a partir da memória que se configura pelo objeto, como se observa na 
figura 1. 

Os objetos garantem assim a materialidade do sentimento e da lembrança. 
Eles se configuram como guardiões de nossos afetos, principalmente dada à 
velocidade de transformações da vida contemporânea. O ser humano sempre 
busca registrar suas memórias, seja pela escrita, pela imagem ou pelos objetos, 
pois como afirma Rousso: 

Seu atributo mais imediato é garantir a continuidade do tempo 
e permitir resistir à alteridade, ao ´tempo que muda´, as rupturas que 
são o destino de toda vida humana; em suma, ela constitui – eis uma 

banalidade – um elemento essencial da identidade, da percepção de si 
e dos outros” (ROUSSO, 1998, pp. 94-95). 

 
Figura 1- Composição de artefatos que representam a memória de seu possuidor. 
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Um lar é formado de espaços e seus objetos biográficos. Estes, por sua vez, 
geram significados à casa da família, permanecendo guardados em seu interior, 
sendo que a presença deles neste lugar dá a sensação de continuidade da vida 
da própria família. Ao preservar estes vestígios, mais do que um acolhimento 
material, olhar representa também um ambiente de amparo da memória, neste 
sentido, é plausível perceber a casa como um “museu individual”. 

A casa representa as escolhas e conduta cultural dos moradores. Assim, ela 
pode transmitir influências de outros povos, de outros tempos, das condições 
econômicas ou singularidades da família que a habita. Observa-se nas imagens 
da figura 2, uma ambiência de lar que constitui o patrimônio cultural de seus 
moradores. 

  
Figura 2: Ambiência que representa a identidade de seus moradores. Fonte: Acervo da pesquisa, 2020. 

 
Nesse momento, nossas casas, essencialmente representam proteção e 

diálogo como nossas memórias. Os objetos contidos em cada ambiente também 
são nossas companhias. São estes que despertam nossos sentimentos, algumas 
por lembranças felizes e outras pela garantia que nelas estão inseridas as pessoas 
do nosso relacionamento.   

Vamos entender agora um pouco sobre uma tendencia que foi detectada 
nos anos 90 e hoje está despontando como nunca; o Cocooning (encasulamento). 
Ela mostra como as pessoas querem cada vez mais ficar no conforto e segurança 
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do lar, seja trabalhando em casa, criando espaços gourmet ou de relaxamento e 
evitando o contato com a rua, com o inseguro (e hoje em dia, violento). A 
decoração de vários lugares comerciais começa a lembrar o ambiente caseiro para 
as pessoas se sentirem mais à vontade. Hoje podemos dizer que nos adaptamos 
para trabalhar em casa, reinventando os espaços e transformando o lar em um 
aconchego para a rotina que antes ficava no escritório, de um lugar comercial. 

Pode ser que você ainda não tenha ouvido nada sobre o ‘cocooning’, mas 
diversos estudos apontam que ele deve surgir como uma grande tendência 
mundial nos próximos anos. O termo representa um conceito do inglês, que pode 
ser traduzido como ‘encasulamento’ e retrata o efeito de as pessoas ficarem 
recolhidas em casa, reduzindo atividades externas. 

 Cunhado em 1981, por Faith Popcorn, o cocooning buscava explicar o 
comportamento dos consumidores nos Estados Unidos diante dos receios da 
Guerra Fria. Mais tarde, um movimento bastante similar foi visto durante a 
recessão na década de 1990. No início desse ano, ainda antes do começo da 
pandemia do Covid-19, o termo ressurgiu em algumas conferências na Europa, 
apontado como uma das tendências do consumidor para 2020. 

Movimentos que surgiram nos últimos anos, como o urban jungle e 
o hygge, conduziam às condições do cocooning, ainda que indiretamente. Dessa 
forma, a casa adquire a conotação de uma fortaleza, um lugar reservado e 
protegido, na visão do morador.  

Como as pessoas querem estar no conforto de suas casas, as áreas 
gourmet, home office e espaços de relaxamento são destaques, cada vez mais. 
Em 2020, a sociedade compareceu a shows online, assistiu palestras por meio 
de lives, participou de reuniões e encontros por videochamadas, enfim, 
aprendendo que estar longe fisicamente não significa afastamento das relações 
sociais. Em retorno a este comportamento mais caseiro, grandes marcas e 
empresas têm se ajustado para dar uma melhor experiência a seus consumidores. 
Por exemplo, na eficiência de alguns restaurantes no atendimento delivery, no 
aumento de ofertas de produtos diversos em sites, nas oportunidades de cursos 
online, entre outros. 

Sendo assim, a marca desse ‘cocooning 2.0’ que estamos vivendo é a 
praticidade dos serviços digitais, que tem se mostrado como uma alternativa 
eficiente para esse novo momento. Streamings, clubes de assinatura, deliverys, 
EAD’s e videochamadas vieram para ficar. Afinal, conforto e funcionalidade são 
os grandes aliados do consumidor pós-covid. 

Apesar de todos os seus benefícios, o progresso pode ser uma experiência 
dolorosa e perturbadora, nossas reações a ele são frequentemente ambivalentes: 
queremos as melhorias e os confortos que ele proporciona, mas, quando ele nos 
impõe a perda de coisas que valorizamos, compele-nos a mudar nossos 
pressupostos básicos e nos obriga a ajustar-nos ao novo e desconhecido, nossa 
tendência é resistir. (FORTY, 2007). 

O nosso casulo no mundo foi e será o nosso refúgio, nosso porto seguro, 
nosso lugar de se reinventar – nossa casa. Este pequeno universo, de perdas e 
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aquisições, se torna uma fonte de ressignificação, onde os objetos adquirem 
novas referências familiares, pois este lugar, é o lugar de ser feliz! 

 
 

Com a contribuição de: 
NADJA MOURÃO1 

@nadjammourao 
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Mockup e Prototipia: 

Router CNC para designers de interiores 
 
 
 

 

Não tenham medo e não fiquem tímidos com a tecnologia!!! A tecnologia 
CNC está aí, ou melhor, aqui no Brasil, em diversas cidades de grandes centros 
urbanos e do interior. Não é uma revolução, mas uma evolução que o mundo 
inteiro está usando, aprimorando e aperfeiçoando numa velocidade incrível. 

http://www.instagram.com/ludsonzampirolli
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Hoje, encontramos empresas no Brasil que tem máquinas CNC brasileiras, 
europeias e chinesas. Quando falamos de routers, ou centro de usinagem, na 
maioria das vezes quando saímos da indústria metalmecânica e buscamos 
indústrias mais próximas ao cotidiano de Designers de Interiores, as empresas 
que trabalham com madeira, compensado e MDF são a evidência. 

Mas o que são routers CNC? CNC, ou Computer Numeric Control é uma 
tecnologia que estou apresentando nesta coluna desde a Edição 02, 
gradativamente até chegar nessa empolgante edição que integra o termo router. 

Pesquisar “router” como palavra individual no Google, vai apresentar 
roteadores de internet, pesquise por “router CNC”, como uma palavra composta, 
que um novo universo irá aparecer. Navegue por imagens e vídeos, insira ao 
termo algumas palavras em inglês como: “design”, “furniture”, “chair”, “interior 
design” etc.  

Usar termos em português certamente facilita o entendimento de muitos, 
mas quem já foi meu aluno sabe que sempre peço que se aprofundem e busquem 
uma percepção de mundo. E fica a dica: o mundo fala inglês, estude! Amplie seu 
universo de pesquisa. 

Voltando ao termo router CNC e como uma maneira gradativa de 
explicação, para quem leu as edições anteriores, imagine uma impressora que se 
movimenta nos eixos X e Y, só que também se movimenta no eixo Z. Nesse eixo 
Z, imagina termos uma grande furadeira de alta rotação acoplada, e que fixe 
diversos tipos de ferramentas. Essas ferramentas integradas na router CNC é 
capaz de cortar, rebaixar, fazer acabamento e muita, muita coisa... 
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Ela faz muita coisa, desde que seja executado um projeto CAD 2 e/ou 3D. 
Vamos lembrar que a router CNC é uma máquina CNC que lê o CAM. CAD é o 
“Desenho Assistido por Computador”, que é transformado por um software 
específico para o “CAM”, que é o “Maquinação Assistida por Computador”, numa 
tradução livre. Vamos imaginar que essa “maquinação” é a movimentação dos 
motores nos eixos X, Y e Z. 

Vale lembrar que temos ainda máquinas mais “poderosas” que tem mais 
eixos, com 4, 5 e mais eixos. Mas não falaremos aqui dos eixos A e C, como 4º e 
5º eixos, para não dar nó na cabeça. 

Vou apresentar um pouco da minha trajetória com máquinas CNC e depois 
puxo o leitor para experimentar esse universo. 

A minha primeira máquina CNC, uma router CNC de 03 eixos, com área útil 
de 1x1m e 25cm de Z foi comprada em 2011. Essa compra aconteceu depois de 
uma viagem no período de setembro (2009, 2010 e 2011) no London Design 
Festival, onde encontrei uma moçada que estava mandando muito bem na 
modelagem 3D junto com experientes marceneiros e carpinteiros nos métodos 
tradicionais de encaixe e acabamento da madeira. No canto das marcenarias 
estavam as routers CNC. Isso me inspirou. 

Ver produtos encantadores é realmente incrível e acessível quando 
experimentamos um bom design nas lojas. Mas visitar uma marcenaria, entender 
como um móvel é feito, quem são os profissionais chave, quais as máquinas 
necessárias para desempenhar um bom processo, e descobrir que no meio dessas 
máquinas tem uma ou algumas que o designer de interiores pode interagir 
diretamente e em conjunto, é incrível. É mágico! 

As empresas que têm máquinas CNC normalmente têm funcionários que 
habitualmente transformam os arquivos CAD 2 e 3D em CAM, e operam a 
produção. Ou seja, essa é uma preocupação da empresa que tem a máquina CNC. 
A grande deficiência dessas indústrias é exatamente o projeto CAD, o conceito, 
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o público-alvo, novas ideias. O formato CAD 2D que essas empresas precisam é 
o DWG ou DXF. Isso é fácil para designers de interiores que utilizam AutoCad, 
Sketchup, Rhino etc. 

Normalmente os vetores 2D CAD encaminhados são possíveis de planejar 
cortes, rebaixos, furações, marcações. 

Para a produção de relevos mais complexos, é necessário um bom plano 
de projeto 3D. Normalmente o formato encaminhado para as empresas que tem 
máquinas CNC é o .STL. A empresa cuida da programação CAM e produção com 
a router CNC. O Sketchup exporta arquivos no formato .STL, mas outros softwares 
como o 3DMax, Fusion360 e o Rhino tem um bom desempenho na modelagem 
3D. Eu sou fã do Rhino, uso desde 2002, e observo que o futuro é a modelagem 
paramétrica, onde considero incrível o Grasshopper. 

    

 

 

Atualmente, marcenarias estão atualizando os processos produtivos com 
máquinas CNC. As grandes e “capitalizadas” marcenarias iniciaram fazem alguns 
anos esses investimentos, e atualmente as pequenas estão investindo nesses 
equipamentos. Considero que em poucos anos será raro a marcenaria que não 
tenha uma router CNC, pois ela tem uma excelente performance de produção.  
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Mas também temos alguns makers, alguns fablab’s, que tem routers CNC e 
terceirizam sua produção.  

A evolução da produção utilizando máquinas CNC entre a indústria, 
marcenarias, fablab’s e os designers de interiores é gradativa e exige uma 
comunicação intensa. Visitas e diálogos para o entendimento dos processos é de 
grande valor. Depois, a compatibilidade de arquivos é uma rotina normal que 
muda de empresa para empresa (muda sim de empresa para empresa, mas o 
dinamismo dos designers é eficiente na adaptação de estruturas mais 
engessadas). Na sequência, validem a produção e a repetibilidade. 

O uso de máquinas CNC pode ser planejado não somente para uma 
produção seriada de produtos, mas principalmente para a produção customizada 
e autoral de soluções para os clientes de designers de interiores. 

Empodere-se da tecnologia CNC!  

Re-Design-SE!!! 



 

CAUSOS 7 
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@nascimentoneandro 

 

 

Projetos para casais... problemáticos! 

 

 

A maioria de nós, Designers de Interiores, em nossa formação, não somos 
ensinados a nos relacionarmos com as questões comportamentais/psicológicas 
de nossos clientes. Ouvi professores e profissionais dizendo: “Ah... a vida 
(profissional) ensina!” 

Hoje, sobre isso, eu tenho certeza!  

Ao finalizar o texto da coluna anterior, citei o fato de que outras 
experiências, vivenciadas na empresa onde atuei depois de formado, seriam 
relatadas em um próximo escrito. Pois bem... experiências inusitadas não faltaram 
e, diga-se de passagem, até hoje, em minha carreira, não faltam. Para minha 
felicidade, a vida (de designer) continua a me ensinar o que a psicologia talvez 
venha a ensinar, mas o Design não. 

Certa feita, fui convocado por um casal (mais um, dentre alguns que me 
houvera convocado) que solicitara um projeto para suas salas de estar e jantar, 
cuja necessidade contemplava o desenvolvimento de projeto e especificações de 
móveis para a sala de estar e a organização de móveis, já comprados, para a sala 
de jantar. 

Para todo designer que se preza, a elaboração de um bom briefing gera 
um bom resultado de projeto e tudo se inicia por uma boa entrevista. Ciente 
disso, iniciei minha conversa com os clientes, os deixando bem à vontade em falar 
sobre suas requisições, expectativas, necessidades... para os espaços em questão. 
E é nesse momento, que este “causo” delineia sua tônica, com base nos conflitos 
entre as personas de um casal. 

Ao iniciar a anamnese (acho que posso chamar assim, dado o grau da 
situação), perguntei sobre quais eram as expectativas e necessidades para o 
projeto, se receberiam convidados e familiares para reuniões, comemorações ou 
corriqueiras e habituais refeições... tentando evidenciar os possíveis problemas a 
serem resolvidos, já que haviam informado, ao agendarem a reunião, que os 
espaços estavam em uso, mas precisavam ser reformulados. 

A resposta, do marido, já insinuou o caráter conflitivo da relação: “diz aí o 
que você quer fazer! Diz pra ele o que você decidiu comprar para a sala de jantar”! 

http://www.instagram.com/nascimentoneandro
http://www.instagram.com/nascimentoneandro
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A réplica foi imediata: “por que você não deu sua opinião, então”? E a tréplica 
veio de bate pronto: “como se você desse ouvidos ao que eu falo...”! 

A partir desse momento, se eu estava em dúvidas sobre ter problemas, 
passei a ter certeza! 

Perguntei sobre o que compraram, para a sala de jantar, e então explicaram 
que haviam ido passar férias no sul do país, acabaram indo a uma feira de móveis, 
decidiram redecorar o apartamento e compraram um conjunto de mesa de jantar 
de oito lugares e um bufê cristaleira. Como a feira ocorrera em um pavilhão, de 
uma espécie de centro de eventos, o casal teve a percepção, equivocada, de que 
se tratara de um conjunto apto para o espaço. 

A mesa, além de ser de oito lugares, ainda possuía extremidades 
arredondadas, que a tornava mais extensa que as convencionais, e dividiria 
espaço com o bufê cristaleira, de extensão equivalente à da mesa. 

Com base nisso, informei que seria muito difícil o acesso aos 
compartimentos de guarda, já que o conjunto, que incluíra as cadeiras, 
dificultariam o acesso, naquele espaço que não era generoso. 

A esposa, imediatamente, proferiu a sagaz resposta: “no restaurante 
funciona! Tudo fica perto... mesas, cadeiras... e o garçom ainda consegue passar”! 

Decidi esclarecer que os restaurantes não, necessariamente, contemplam o 
conforto pleno de seus usuários, pois precisam da rotatividade. 

Ela apenas me olhou com um ar de pouca aceitação e se calou. Entendi que 
não estava convencida. 

No entanto, quisera eu que este fosse o único problema, regular para um 
designer de interiores, mesmo que em início de carreira! Talvez não fosse nem o 
principal! 

Após complementar as informações sobre a sala de jantar, passamos para 
o que dizia respeito à sala de estar. Iniciei com os hábitos sobre o uso do espaço, 
quem usaria, como usaria, por quanto tempo usaria... se seria destinada a assistir 
TV por horas a fio... filmes, séries, novelas... enfim, tudo que precisamos saber 
para cuidar do que diz respeito à usabilidade. 

Respostas fornecidas à contento!  

Ufa! Sem brigas ou discussões! 

Comemorei cedo demais!  

Ao perguntar sobre materiais e acabamentos, começou um novo conflito: 

- Há algum material de preferência? 

- Madeira! 

- Metal! 

- Há alguma cor de preferência? 
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- Vermelho! 

- Tá maluca?! Isso não é cabaré! 

Nesse momento fiquei tenso! 

- Vou mudar a pergunta... Cores e tons neutros, como marrons e cinzas, ou 
cores suaves, como nos tons pastéis? 

- Pastéis, pelo menos, já que não vai ter vermelho! 

- Melhor tudo neutro e a gente coloca cor com os objetos!  

Essa eu escuto muito, até hoje! 

- Ah... então teremos objetos de decoração, em estante, no móvel da TV, 
no aparador, no bufê... Certo? 

Então, se fez um silêncio... e, em seguida, a esposa disse: 

- Temos que escolher, com muito cuidado, os objetos! 

O marido, não perdeu tempo: 

- Diz para ele, por quê!!! Diz logo!!! 

Nesse momento, fiquei mais tenso do que estava antes! 

- Tá bom...! Neandro... nós brigamos muito! 

Eu quase disse: “mentiiiiiiira”!!! E ela continuou... 

- Brigamos ao ponto de jogar coisas, um no outro! 

Nesse momento, quem fez o silêncio, sepulcral, fui eu!  

Depois, de alguns segundos de espanto... tentei fazer ar de quem estava 
acostumado com esse tipo de, digamos, desequilíbrio, e segui em frente... 

- Tudo bem... entendi! Posso projetar os ambientes com móveis que 
preservem generosa circulação nas salas, utilizando um mix de neutralidade 
cromática. Onde houver objetos de decoração, os mesmos ficarão em módulos 
com portas de vidro temperado (pensei: para dificultar o ímpeto do agressor e 
dar tempo do futuro possível agredido fugir!), com exceção, claro dos quadros. 
Tons pastéis estarão presentes em complementos e demais objetos. Pode ser 
assim? 

Então, uma breve paz foi anunciada por ambos, em uníssono: 

- Tá ótimo, assim! 

A partir daí, recebi as medidas da mesa, das cadeiras e do bufê cristaleira, 
parti para o desenvolvimento do projeto, para apresentar antes do recebimento 
dos móveis do sul. 

Após a apresentação do projeto, ambos aprovaram, com apenas uma 
ressalva da matriarca: “eu prefiro que o bufê fique na outra parede”!  
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A sala de jantar possuía uma parede perpendicular a outra e uma delas 
terminava perpendicular ao corredor de acesso principal do apartamento. Na 
condição proposta por ela, não haveria a tal mínima circulação para que os 
usuários pudessem se assentar sem o risco de se aproximar ou bater no bufê. 
Este último, também não poderia ser posicionado na parede contínua, que se 
estendia da entrada do apartamento, passando pela sala de jantar até a sala de 
estar, finalizando na varanda, pois assim bloquearia o trajeto entre estes espaços. 

O marido houvera compreendido, acatou e complementou: 

- Tu não sabe de nada! Contratamos um profissional por isso! Quem 
entende é ele! 

Finalmente, alguns dias depois, chegou o conjunto tão esperado para a sala 
de jantar e o marido, aos risos, me telefona: 

- Neandro! Recebemos o conjunto da sala de jantar! Hahahaha... 

- Que maravilha! Percebo que estão bem felizes com a chegada dos móveis! 

- Maravilha foi o que minha esposa fez! Hahahaha... 

- Como assim? 

- Ela pediu para os entregadores posicionarem os móveis do jeito que ela 
achava que deveria ser, contra o que você propôs no projeto! 

- E aí? 

- Cara... não sei se eu disse... mas os móveis são de compensado e madeira 
maciça! Imagina a dificuldade que foi, para os entregadores, posicionarem os 
móveis, depois, para a posição que você determinou no projeto?! 

- Mas demorou? Ficou legal? Gerou algum dano aos móveis? Deu certo, 
como proposto no layout...? 

- Ficou ótimo! Mas o melhor foi a cara de raiva da minha esposa, enquanto 
eu dizia pra ela: vai designer! Bota aí do teu jeito! Hahahahaha... 

Me senti tão à vontade, depois dos momentos tensos, que não resisti e 
também me pus aos risos, com meu feliz e sarcástico cliente! 

Durante nossa carreira, nos deparamos e nos depararemos com situações 
como estas, entre tantas outras, onde os clientes “não convencionais” vêm a nos 
surpreender. Precisamos estar, minimamente, preparados, com a mente aberta e 
receptiva, para usarmos de certa sagacidade e velocidade de raciocínio, para um 
mínimo domínio de situação. 

E se você estivesse em uma situação como essa? Nos diga o que você faria! 

Se já vivenciou algo atípico, na relação com os clientes, em atividade 
projetual, conte-nos sua experiência, para que sirva de auxílio a quem precisar. 

 



 

CORES 8 
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Pequenas transformações, grandes 
Impactos! 

 

 

 
 
 
 
 

 

“Renovação” – É o que mais tenho testemunhado nesses 30 anos de 
trabalho exclusivo com as Cores nos Ambientes! 

Em princípio, todos que nos procuram para um projeto ou consultoria estão 
a procura de melhorar o seu ambiente, de renovar.  

Porém em relação à aplicação das cores, muitos clientes temem grandes 
impactos, pintar um ambiente e depois enjoarem ou, serem ousados e sofrerem 
críticas, por exemplo. Mas quem disse que a escolha das cores será aleatória? 

O designer de ambientes, na função de escolher as cores para um ambiente, 
vai oferecer o que representa o perfil dos clientes e o que os deixa confortáveis. 
Renovar um ambiente, seja ele residencial ou comercial, requer antes de tudo um 
estudo de identificação do usuário, de suas necessidades e das funções do 
ambiente com as cores. 

A segunda etapa é descobrir o que o cliente/usuário quer transformar em 
seu ânimo: é o estilo, a função do ambiente, a luminosidade? São infinitas opções, 
mas também são infinitas as possibilidades de cores e composições a oferecer. 

Imagine uma criança de nove anos dormindo num quarto com as mesmas 
cores de quando era bebê. 

Imagine uma pessoa lutando para sair de uma depressão dormindo num 
quarto todo cinza ou bege. 

Imagine uma empresa querendo renovar seu público e reestimular seus 
funcionários com a mesma linguagem cromática já cansada ou superada. 

Não dá! Fica difícil, ou até impossível! 

http://www.instagram.com/bete.branco
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Uma vez fui consultada sobre uma senhora de mais ou menos 80 anos que 
escolheu “vermelho” para o seu quarto. Minha aluna, a designer que a atendia, 
sabia que o vermelho é uma cor desaconselhada para usuários cardíacos e/ou 
hipertensos, como a cliente em questão. 

Pedi a ela que me descrevesse a “senhora”, a “filha” que morava sozinha 
com ela e o aspecto geral do apartamento. A “senhora” foi descrita como austera 
e impositiva; a “filha”, como depressiva e submissa e, o ambiente geral, como 
apática, toda neutra. 

Bem, a minha conclusão foi: aquela “senhora” estava lutando para 
sobreviver com sua forte personalidade e vigor, perfeitamente representados pelo 
vermelho que pedira, dentro de um ambiente totalmente desestimulante. 

Incentivei o uso do vermelho em um tom austero como ela mesma já que 
se restringia ao seu quarto, em apenas uma das paredes menores e, um arranjo 
floral no mesmo tom ao seu lado, na cabeceira. Ela gostou, aprovou e não teve 
problemas de coração ou hipertensão até onde acompanhamos. E sabem por 
quê? Porque ficou feliz e realizada. 

São a alegria, a felicidade e a realização o nosso propósito profissional. 

Renovar a vida com as cores bem aplicadas nos dá essa garantia! Tudo se 
encaixa e retomamos o equilíbrio físico e emocional. 
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Outra grande observação que tenho feito nos resultados, é o encantamento 
que uma mudança de cores causa na maioria das pessoas, mesmo que estas não 
tivessem a intensão de mudar cores em sua vida. 
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Um projeto que me ensinou muito sobre isso no início de minhas 
experiências com as cores foi numa enorme indústria farmacêutica no Rio de 
Janeiro. 

 

Fui chamada para renovar todos os espaços internos e externos de 
72.000m² da indústria. Cada ambiente tem sua função e me dediquei a melhorar 
o conforto e a estimulação dos funcionários, bem como motivar a produtividade, 
organizar os fluxos, sinalizar a manutenção da limpeza, otimizar a iluminação, 
representar a marca através das cores das fachadas, entre outros aspectos.  

Usei de cores suaves a bem fortes, todas dentro de uma paleta limitada, 
mas muito criativa e harmônica. Virou uma euforia na fábrica! Os funcionários me 
seguiam a cada visita me perguntando as referências das cores para usar em suas 
casas! 

Mas a minha maior surpresa e realização veio um pouco depois, quando fui 
informada que aquela sede RJ da multinacional havia ganhado prêmios numa 
competição com todas as sedes da empresa pelo mundo, por conta da radical 
redução em acidentes de trabalho, que foi atribuída pela presidência, ao novo 
padrão de cores do projeto. 

Esse foi apenas mais um exemplo do RE-DESIGN com foco nas cores!!!! 

O que é que te deixa feliz? O que é que representa o seu melhor? 
Represente isso com toques de cor e garanto que sempre que você precisar 
recarregar a bateria ou reconectar-se, vai se pegar descansando os olhos naquela 
cor. 

Se você não sabia, as cores fazem parte dos estímulos naturais que são 
capazes de alterar nosso psiquismo, nossas emoções e, por consequência, nosso 
organismo.  

E para te ajudar, na tabela abaixo segue o lindo Círculo Cromático e 
algumas das principais estimulações oferecidas pelas Cores Quentes e pelas 
Cores Frias. 

Reencontre-se, Redesign-se e divirta-se! 



 

ARTE E DESIGN 9 
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Arte, design e emoção: para ressignificar 
ambientes. 

 

 

 

 

Desde os primórdios da sociedade o homem precisa satisfazer suas 
necessidades básicas como comer e se vestir, isso através do consumo de 
produtos indispensáveis a sua sobrevivência. De acordo com a teoria da 
hierarquia de Maslow (1943), as necessidades humanas obedecem a uma escala 
de valores a serem superadas. O que significa dizer que quando um indivíduo 
realiza uma necessidade, surge outra em seu lugar, exigindo sempre que as 
pessoas busquem meios para satisfazê-la. Isso nos leva a pensar o porque as 
pessoas deixaram de ser nômades, a importância de se fixar num espaço, de ter 
um lugar no mundo.  

Malta (2011) afirma que embelezar e amar o belo seria da natureza 
humana, uma necessidade universal e uma das principais características que 
diferenciavam o ser humano da condição de mero animal, o que reflete na 
identificação com determinados gostos pessoais. Só que isso vai muito além, pois 
temos que lembrar de fatores como cultura, identidade, território e indivíduo.  

Normalmente as pessoas buscam um produto em primeiro lugar para que 
se resolva um problema funcional, específico, em segundo plano por qualidades 
estéticas e de identidade e em planos seguintes por proporcionar uma satisfação, 
como reconhecimento social ou exclusividade.  

No design de interiores a interação homem – ambiente está relacionada ao 
arranjo físico do espaço e a linguagem visual que é gerada através da cognição 
humana interligada as emoções. Por isso afirmo que o espaço influencia no 
comportamento humano.  

Dolnald Norman (2004) um dos grandes estudiosos sobre design 
emocional estabeleceu três níveis de processamento, o nível visceral, o 
comportamental e o reflexivo. O que significa dizer que o design visceral está 
relacionado à percepção direta, o design comportamental está envolvido com as 
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respostas aprendidas, mas automáticas, emitidas pelo usuário e o design reflexivo 
é a compreensão de um pensamento consciente sobre o design do que foi 

adquirido ou experimentado.  

 

Em meio a pandemia iniciada em 2020, a sensibilidade das pessoas em 
relação ao espaço que habitam aflorou, e com isso a demanda do designer de 
interiores se intensificou no que diz respeito as emoções que o espaço projetado 
pode gerar nas pessoas.  

Dessa maneira, conhecimento, sensibilidade estética e senso crítico devem 
fazer parte da produção e assimilação do design, em geral, quando o indivíduo 
reconstrói, segundo sua própria realidade, as formas artísticas. E aí, objetividade 
e subjetividade não se mantêm separados, uma vez que a crítica e assimilação de 
uma expressividade visual se formulam permeando estes dois espaços, num 
pensamento ativo e interativo. O que torna o olhar do observador mais criterioso 
e o trabalho do designer mais seletivo para relacionar os aspectos formais e 
funcionais dos ambientes.  

O pensamento coerente do designer implica o respeito ao senso comum, 
assim como, o compromisso com a consciência crítica do consumidor/espectador. 
Projetar um espaço, seja residencial ou comercial, efetivamente exige pesquisa, 
coisa que está associada intrinsecamente ao fazer conceitos. 

Considerando possibilidades de convergência entre arte, design e 
identidade cultural na contemporaneidade um sinônimo da arte minimalista Sol 
Lewitt que criou, nos anos 60, estruturas compostas de elementos cúbicos ou 
derivadas do cubo, em variações organizadas sobre uma grade. Volumes simples, 
que convidavam o espectador a reconstruir o retrato mental das variações 
possíveis de uma dada figura. 

Figura 1 Níveis do design emocional segundo Don Norman 
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Diferentemente dos artistas da Optical Art Sol Lewitt abusa do contraste 
das cores vivas em seus trabalhos, sendo tratadas como formas tridimensionais 
achatadas. Desde o início de sua carreira, Lewitt dedicou-se a mudar nossa 
compreensão das convenções pela alteração de nossos sentidos, o que está 
completamente difundido.  

Outro conceito importante a ser abordado para essa perspectiva é a teoria 
do fluxo, do autor Mihaly Csikszentmihalyi, que é para mim uma das teorias mais 
importantes sobre interação humana. Onde o “estar” é a própria recompensa da 
atividade enquanto a pessoa encontrar-se imersa na atividade em que está 
envolvida ou estimulada a fazer. É um estado de interação ou contemplação plena 
é encontrar-se em estado de fluxo, a harmonia produtiva.  

Quando você consegue a partir da relação com algo ou com viver o estado 
de imersão, o diálogo com a coisa em si, seja com um objeto ou com algo. Ele 
afirma que o feedback é imediato para o ser humano.    

Ter uma motivação intrínseca, seja qual for o elemento que produz o estado 
de fluxo, flow – é a nossa própria recompensa. O estado de fluxo é possível 
quando estamos em altos níveis de habilidades e de desafios que podem levar 
as pessoas a sentimentos como apatia, ansiedade, relaxamento e engajamento 
de acordo com os níveis de habilidade x desafio são correlacionados. 

Figura 2- Parede Desenho 1112. 
Praça com bandas quebrados de cor. dezembro 2003 

LeWitt coleção, Chester, Connecticut 
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Imagine agora uma sala para o seu total relaxamento, mentalize este espaço 
como um lugar de refúgio, um ambiente com uma poltrona confortável, cores 
agradáveis, uma janela com uma bela vista e belas obras de arte por todas as 
paredes em sua volta, o vento soa como um sino leve e emana uma leve harmonia 
musical pelo espaço, nesta sala você apenas contempla a beleza do tempo e 
espaço, enquanto seu corpo e mente relaxa.  

 
Figura 3- Sala de estar. Projeto autoral. Acervo pessoal 2020 

Este espaço ideal pode existir? Sim ou Não? Minha resposta é “depende”, 
sim isso mesmo, depende de diversos fatores, do lugar geográfico onde estaria 
esta sala, do clima, da edificação, dos móveis, das cores, das obras de arte que 
foram escolhidas para agradar o olhar do observador em questão... Pois é, são 
tantos elementos que pode até cansar só de pensar, mas eu afirmo que é possível 
ter esse ambiente em sua casa! Basta um novo olhar, uma redescoberta para 
permitir-se desfrutar do espaço que habita.  

Pois de acordo com as ideias de Agamben (2009) sobre o que é ser 
contemporâneo, o designer de interiores deve também estar ligado ao seu tempo 
para perceber o mundo a sua volta. Isso implicaria expor a capacidade de 
“neutralizar as luzes do seu tempo e enxergar as suas trevas, com a consciência 
de serem elas partes indissociáveis”. Com certeza é impossível negar a influencia 
negativa de determinadas coisas, porém estar aberto ao “estado de fluxo”, do 
bem estar social e principalmente a ter um lugar agradável faz com que qualquer 
pessoa repense sobre o design a sua volta. Por isso e muito mais Redesign-se! 
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A luz como cenografia do espaço 

 

 

 

 

 

 

 

 

A área de atuação de profissionais de iluminação é muito vasta, pois a 
partir do momento que você acorda até você ir se deitar, a luz se faz essencial 
para se ver tudo que tem na sua frente. Não podemos viver em um local sem luz, 
a não ser que você não use os olhos para identificar os objetos a sua frente. 

Agora imagine se você reinventar um espaço com a luz? Hoje venho com 
uma conversa mais prática, mais objetiva, trazendo um case de trabalho que fiz 
recentemente no Natal de 2020. Eu precisei iluminar uma cantata de Natal em 
uma igreja, especificamente o Santuário de Nossa Senhora do Rosário, na Cidade 
de Goiás – GO. 

Como disse no início da nossa conversa, nossa área de atuação é vasta e 
podemos permear outros espaços. A minha área de atuação, por exemplo, é 
voltada para a área de eventos. Vou desenhar aqui para vocês, o que foi um 
desafio como proposta e realização. Mas nossa conversa vai permear o projeto 
em si e algumas observações sobre o fato de desenhar o espaço com luz. 

Neste case de trabalho, a luz foi trabalhada de uma forma nada comum 
no dia a dia. Quando falo isso, se deve ao fato de colocarmos a iluminação nos 
interiores sempre nas superfícies superiores, como o teto. Isso, na maioria das 
vezes, pois podemos trabalhar ela de várias formas, como disse em outros 
momentos, mas aqui em específico a nossa iluminação veio como “up light”, de 
baixo para cima. Mas por que foi escolhida esta opção para o equipamento? Veja 
a figura a seguir e você poderá ver o interior da igreja. 

http://www.instagram.com/rodrigohorse
http://www.instagram.com/rodrigohorse


REVISTA DINTBR—DESIGN DE INTERIORES BRASIL 

n. 4 | ano II | (2021) | Araçoiaba da Serra – SP | ISSN 2675-7567. 

47 

 
Foto: Rodrigo Assis 
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Como podemos ver na foto, a igreja tem toda uma proposta de 
grandiosidade, com um pé direito em torno de 15 metros. Um outro detalhe que 
pode ser observado são as paredes claras do espaço composto por diversas 
colunas. Então, por que não aproveitar isso ao nosso favor? Bem, para isso vamos 
relembrar alguns conceitos básicos da luz, que vai nos ajudar a entender como 
podemos modificar o espaço com a luz. 

Como já disse em outros momentos, temos a iluminância e a luminância, 
sendo que a primeira se refere à intensidade luminosa da luz direcionada em um 
determinado ponto. Já a luminância se refere à reflexão de luz de uma 
determinada superfície. Mas voltando a nossa igreja, como temos essas pilastras 
marcando muito bem as laterais e temos as paredes claras, resolvemos aproveitar 
isso a nosso favor. 

Foram dispostos diversos refletores de Led RGBW, com facho concentrado 
de 15 graus marcando as pilastras do chão até o teto, mas como temos um 
interior bem claro, a luminância trabalhou a nosso favor para que assim déssemos 
um “banho” de luz em todo o ambiente, com uma luz difusa. E para coroar foram 
colocados em lados opostos, de baixo para cima e cruzando o espaço, refletores 
PAR 56 com facho estreito de 8 graus. Então, quando temos as cores frias do 
LED em contraponto com as cores quentes dos refletores analógicos, ganhamos 
profundidade e contraste, como mostrado na figura abaixo. 

 
Foto: Rodrigo Assis 



REVISTA DINTBR—DESIGN DE INTERIORES BRASIL 

n. 4 | ano II | (2021) | Araçoiaba da Serra – SP | ISSN 2675-7567. 

49 

Essa iluminação em específico não é um projeto de uma instalação fixa, 
mas sim efêmera, passageira, pensando para uma ação em si. Mas por que não 
podemos pegar essas referências e levar para outros espaços, como sua casa, um 
restaurante, um bar, uma escola, um escritório? 

A luz tem este poder de repensar o espaço e modificá-lo ao nosso gosto, 
desde os conceitos básicos, como temperatura de cor, na qual podemos trabalhar 
com cores quentes para trazer relaxamento e aproximar os objetos, como as cores 
frias que podem incitar o trabalho em um local de trabalho e afastar os objetos. 
Assim, quero deixar aqui uma frase retirada do livro “Iluminação no Design de 
Interiores”, de Malcolm Innes: 

A melhor iluminação para os usuários de um prédio 

muitas vezes é a luz que foca as superfícies ao redor deles. 

Sem controlar a luz que ilumina as superfícies que compõem  

um ambiente construído, é absolutamente impossível 
entender nosso entorno. (Iluminação no Design de Interiores – Malcom Innes) 

O design de interiores tem o poder de construir e reconstruir o espaço de 
várias formas possíveis, e quando falo interior, me refiro a todos os lugares que 
podemos usar a luz como um fator de criação e conceitualização do espaço 
construído. A luz tem o poder de trazer vários signos e significados diferentes, 
pois todos nós temos nossas experiências pessoais e, assim, podemos ter uma 
leitura diferente do espaço construído e iluminado. Por exemplo, as figuras 
abaixo, o que elas te trazem? 

  

 
Fotos: Rodrigo Assis 
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Vou disponibilizar aqui o link de um vídeo que fiz em timelapse deste 
projeto, para entender como foi o processo de montagem, mas quero que você 
observe também como a luz natural pode influenciar e alterar um espaço. Como 
essa igreja tem muita entrada de luz, podemos ver como o tempo vai passando 
e a luz exterior deixa de iluminar o ambiente e a luz artificial começa e dominar 
todo o espaço interior: https://youtu.be/Rm-c-DiCeHo. 

No link a seguir você pode ver o resultado final com a apresentação 
completo do espetáculo: 
https://www.youtube.com/watch?v=vZwXsPmAcFg&t=1606s 

Então, quando for pensar no espaço construído ou talvez que ainda vá 
construir, saia do comum e repense o espaço com a luz. Desse modo, traga novos 
olhares, novas percepções daquele lugar, pois todos nós podemos inspirar 
alguém com nosso olhar diferenciado por meio da luz. 

https://youtu.be/Rm-c-DiCeHo
https://www.youtube.com/watch?v=vZwXsPmAcFg&t=1606s
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Mobiliário urbano sob o olhar do Design 

 

 

 

Nesta edição, pensando no tema proposto, resolvi escrever sobre o design 
do mobiliário urbano, que está por toda parte em nossas cidades, mas 
infelizmente é deixado no nível da mesmice, pouco explorados ou ao acaso na 
grande maioria delas. 

 
Foto:  Ono Kosuki 

 

Mas o que é Mobiliário Urbano? Vou usar duas definições e apontar em 
negrito aspectos que comentarei no texto: 

http://www.instagram.com/marcia_nassrallah_ambientes
http://www.instagram.com/marcia_nassrallah_ambientes
https://www.pexels.com/pt-br/@ono-kosuki?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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A da Lei Nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000 que no capítulo I, artigo 
2, parágrafo V define mobiliário urbano como: “o conjunto de objetos existentes 
nas vias e espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos da 
urbanização ou da edificação, de forma que sua modificação ou traslado não 
provoque alterações substanciais nestes elementos, tais como semáforos, postes 
de sinalização e similares, cabines telefônicas, fontes públicas, lixeiras, toldos, 
marquises, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga;” e esta é a mesma 
definição contida na ABNT 9050 (2020) página 5. 

A Lei citada, apresenta no Capítulo III, que trata do desenho e da localização 
do mobiliário urbano, o seguinte: Art. 8º “Os sinais de tráfego, semáforos, postes 
de iluminação ou quaisquer outros elementos verticais de sinalização que devam 
ser instalados em itinerário ou espaço de acesso para pedestres deverão ser 
dispostos de forma a não dificultar ou impedir a circulação, e de modo que 
possam ser utilizados com a máxima comodidade.” E no Art. 10º: “Os elementos 
do mobiliário urbano deverão ser projetados e instalados em locais que permitam 
sejam eles utilizados pelas pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 
reduzida.”  

Resolvi verificar também a Lei Municipal nº 11.459 de 06 de janeiro de 
2003 da cidade de Campinas - SP que traz a seguinte definição: “Mobiliário 
Urbano é todo objeto ou pequena construção integrante da paisagem urbana, 
cujas dimensões sejam compatíveis com a possibilidade de remoção, por 
interesse urbanístico ou de obras públicas, que propiciem conforto, proteção, 
segurança e acesso à informação aos munícipes usuários.”  

Esta Lei apresenta algumas características sobre as possibilidades de 
criação de mobiliário, dentre elas: 

Comércio e serviços: cabine telefônica, caixa de coleta dos correios, cabine 
de engraxate. 

Higiene e limpeza: coletor de lixo. 

Informação: relógios urbanos, painel para fixação de cartazes, painel de 
informações. 

Transporte: abrigo de ponto ônibus, bicicletário, abrigo de táxi, 
motocicletário. 

Meio ambiente: floreira, bebedouro, banco, cerca e grelha para proteção de 
árvores. 

Estes são alguns exemplos, mas podemos citar também Trânsito, Micro-
arquitetura, Identificação, Esporte e Lazer e uma infinidade de elementos que 
podem compor o Mobiliário Urbano conforme a época, localização e necessidade. 

O campo é muito amplo, mas pouco aproveitado. O que se vê normalmente 
são cópias e pouca criatividade com raras exceções. Em 2016, por exemplo, 
houve um Concurso Público Nacional de Ideias para Elementos de Mobiliário 
Urbano da Cidade de São Paulo. Foram desenvolvidos 9 elementos ou famílias 
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de elementos que são: Quiosque multiuso, Sanitário público, Abrigo em ponto de 
parada de táxi, Família de bancos, Família de papeleiras, Bebedouro público, 
Família de paraciclos, Família de balizadores e Família de guarda-corpos. 

É importante considerar que o Mobiliário Urbano não pode ser pensado 
apenas em termos de conforto e normas pois precisamos considerar também os 
aspectos sócio culturais e sócio ambientais já que esses aspectos afetam 
diretamente a aceitação, o entendimento e o uso. Além disso, a arquitetura do 
entorno onde esse mobiliário será implantando deve ser levada em conta pois 
seu design precisa estar em harmonia com ela. 

                

  
     Foto: Tuur Tisseghem                                                           Foto: Sophie Dale 

 

O uso do mobiliário urbano deve ser intuitivo, fácil de entender e 
condizente com a realidade dos usuários, portanto, não pode ser concebido de 
forma semelhante para todos os públicos e ambientes. O modo de viver da 
população a ser beneficiada deve ser estudado antes da concepção do produto 
e nunca depois. 

Fazer “cópias” do que se vê em outros países, especialmente nos países de 
clima temperado, também é um erro, afinal, vivemos nos trópicos com 
necessidades e particularidades bem específicas. 

Importante ressaltar o uso e a utilização de vegetação nativa quando o 
mobiliário serve para o plantio de espécies. A valorização de espécies nativas é 
muito importante visto que elas são mais resistentes a pragas e doenças, sendo 
que além disso, atraem a fauna local. Esse cuidado e olhar atento favorece a 
manutenção dos jardins em mobiliário urbano. Nesse quesito, o mobiliário deveria 
ser desenvolvido em consulta a quem entende do tema, como: jardinistas e 
paisagistas que criam jardins e jardineiros locais que entendem da manutenção 
da vegetação.  

      

https://www.pexels.com/pt-br/@tuurt?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/pt-br/@sophie-dale-1368982?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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                      Foto: Magda Ehlers                                                          Foto: Samson Katt   

 

Por falar em manutenção, este é um aspecto a ser considerado desde a 
concepção do projeto já que não é da nossa cultura fazer manutenções 
periódicas. Portanto, durante a concepção das ideais há que se pensar na 
durabilidade ou tempo de vida útil do mobiliário. Ideias inovadoras baseada em 
pesquisa de materiais, tecnologias simples, biomimética, uso amigável dentre 
outras será muito útil. 

     

   
            Foto: Addie                             Foto: Ricardo Esquivel                            Foto: Ekrulila   

 

Em suma, o bom mobiliário urbano deve ter um design criativo, intuitivo e 
ser facilmente entendido gerando a transição amigável entre o interno e o 
externo. Deve ser ergonômico contribuindo para o conforto, segurança e 
mobilidade. Deve contribuir para a expectativa humana, que inclui: estética, 
anseios, emoções e história, e deve promover a gentileza urbana por acolher e 
beneficiar de algum modo, explícito ou implícito o usuário. 

 

https://www.pexels.com/pt-br/@addie-1650035?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/pt-br/@rickyrecap?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/pt-br/@ekrulila?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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Foto: Matthew T Rader 

 

Referências: 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2000/lei-10098-19-dezembro-
2000-377651-publicacaooriginal-1-pl.html 

https://leismunicipais.com.br/a/sp/c/campinas/lei-
ordinaria/2003/1145/11459/lei-ordinaria-n-11459-2003-disciplina-a-
instalacao-de-mobiliario-urbano-no-municipio-e-da-outras-providencias 

 

https://www.pexels.com/pt-br/@matthew-t-rader?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2000/lei-10098-19-dezembro-2000-377651-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2000/lei-10098-19-dezembro-2000-377651-publicacaooriginal-1-pl.html
https://leismunicipais.com.br/a/sp/c/campinas/lei-ordinaria/2003/1145/11459/lei-ordinaria-n-11459-2003-disciplina-a-instalacao-de-mobiliario-urbano-no-municipio-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sp/c/campinas/lei-ordinaria/2003/1145/11459/lei-ordinaria-n-11459-2003-disciplina-a-instalacao-de-mobiliario-urbano-no-municipio-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sp/c/campinas/lei-ordinaria/2003/1145/11459/lei-ordinaria-n-11459-2003-disciplina-a-instalacao-de-mobiliario-urbano-no-municipio-e-da-outras-providencias
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LUDSON ZAMPIROLLI 
@LudsonZampirolli 

 
 
 
 

Rochas Naturais são sustentáveis! 
Re-Design-se sobre esse tabu. 

 

 

 
 
 
 

Especificar e projetar uma pia de rocha natural (granitos, quartzitos e 
quartzos) pode ser até 3 vezes mais sustentável do que decidir usar a mesma 
pia, para cumprir a mesma função, se esta for de “Silestone”. RE-Design-SE!!”. 
Assim como Bombril e Gillette, refiro-me ao Silestone como termo aplicado como 
“Superfícies de Quartzo”, “Superfícies de Quartzo Ultra Compactas” e outros 
termos que se destinam à rochas sintéticas.  

Para se “redesenhar”, é necessário ser direto, levantar informações técnicas, 
de pesquisa, investigar e analisar diversos materiais e soluções que cumpram a 
mesma função, entender como funciona toda a cadeia produtiva de diversos 
materiais e, principalmente, usar o bom senso. 

As comparações das rochas naturais com outros materiais tem como 
fundamento a “Análise do Ciclo de Vida” ou “ACV” (em inglês temos Life Cycle 
Assessment, ou “LCA”), que é uma metodologia que quantifica impacto ambiental 
em toda a cadeia de um produto, e tem base normatizada na família da ISO 
14.040. O termo do “berço à morte” é um termo usado pela ACV para quantificar 
impactos desde a extração da matéria-prima, durante o processo de produção, 
no uso e no descarte. Re-Design-SE!! 

Toda ação do ser humano gera impacto, e o Designer de Interiores tem um 
papel fundamental no bem estar da humanidade. Como tudo gera impacto 
ambiental, é necessário analisar o que vai gerar menos impacto ambiental para 
se atingir uma função durante um determinado tempo, por alguém, com “X” 
importância, e que um dia será descartado e terá de ser absorvido pelo meio 
ambiente. 

Como o Designer projeta e especifica produtos e materiais de revestimento, 
de acabamento, acessórios, mobiliário, iluminação etc, podemos dizer que o 

http://www.instagram.com/ludsonzampirolli
http://www.instagram.com/ludsonzampirolli
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Designer de Interiores é um agente importante na responsabilidade de propor as 
melhores soluções com o menor impacto ambiental possível. 

Re-Design, reuso, reformar, bem como os princípios da “Economia Circular” 
(Circular Economy), trazer instrumentos incríveis para Designers de Interiores 
pesquisarem toda a cadeia produtiva de diversos materiais e produtos, e 
desenvolver soluções que tragam melhores condições para seus clientes, para a 
humanidade e para o meio ambiente. 

Nesta coluna, daremos um destaque às Rochas Naturais e outros materiais 
que cumprem a mesma função, mas que apresentam características de 
performance ambiental diferentes. Os resultados podem ser surpreendentes e 
chocantes. Re-Design-SE e faça sua pesquisa profunda, comparativa, analítica e 
aplique em seus projetos, em suas publicações, expondo suas conclusões.  

Eu sou a terceira geração de uma família que trabalha com Rochas Naturais. 
Tudo começou com meu avô, que foi um italiano pioneiro no Brasil na extração 
de mármore na região Sul do Espírito Santo, e meu pai tinha marmoraria em São 
Paulo. Eu fiz Design de Interiores na Belas Artes de São Paulo, iniciei minha vida 
como professor universitário no ano 2002, mas foi em 2005 que ouvi pela 
primeira vez o termo “Análise do Ciclo de Vida” num Congresso” de Design. E 
isso mexeu comigo. Em 2007 fui fazer uma disciplina na UEMG, na unidade de 
pós em Design, que tinha uma parceria com a Engenharia de Materiais da UFOP. 
Dali, junto com alguns novos colegas, fizemos as primeiras publicações científicas 
no Brasil e Itália. E foi exatamente nestas pesquisas, também estudando as 
diversas outras pesquisas publicadas principalmente na Alemanha, Inglaterra e 
Estados Unidos, que me mostraram e comprovam que as Rochas Naturais são 
mais sustentáveis que diversos outros produtos. E minha carreira é dedicada em 
estudar soluções de design que usem as rochas naturais. 

Respectivamente, região de extração de ouro, em Paracatu-MG, pertencente à uma única empresa. Região de 

extração de bauxita em região quilombola em Oriximiná-PA, por uma única empresa. Extração de minério de 
ferro em Praupebas-PA, por uma única empresa. Todas as imagens foram coletadas do Goocle Earth no mesmo 

dia, 21/08/2020, estabelecendo a mesma altitude de 10.000m para o print de tela de todas as regiões. O 
objetivo é a percepção de proporção de impacto da área de extração em razão do tipo de mineração. 

Um dos fatores ambientais mais importantes da rocha natural é que não há 
queima ou fusão, pois toda queima exige consumo de energia e ocorre emissões 
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à atmosfera. Sua extração é por abrasão ou fratura, assim como seu corte e 
polimento. 

Mas é chocante ver uma pedreira de mármore ou de granito! Re-Design-
SE!! Uma pedreira é uma mineração. Pesquise por áreas de extrações de minério 
de ferro e os impactos que já trouxeram ao meio ambiente (Brumadinho é um 
fato marcante para os brasileiros), sobre a mineração de bauxita (usada na 
fabricação do alumínio), mineração de Caulim (usada nos porcelanatos e 
cerâmicas), carvão mineral, ouro etc. No comparativo de área de extração, as 
rochas naturais tem uma ocupação pequena. 

Extração de minério de ferro na região de Paraupebas_PA. Extração de cobre na região de Alto Horizonte_GO. 

Mineração de Caulim em Ipixuna-Pa. Todas as imagens foram coletadas do Goocle Earth no mesmo dia, 
21/08/2020, estabelecendo a mesma altitude de 10.000m para o print de tela de todas as regiões. O objetivo 

é a percepção de proporção de impacto da área de extração em razão do tipo de mineração. 

Re-Design-SE!! A mineração das Rochas Naturais no Brasil, e assim também 
ocorre na Itália e outras regiões, são dadas por empresas pequenas e familiares, 
que geram desenvolvimento local etc. Isso gera uma condição de acesso e 
percepção de diversos impactos (pois tudo gera impacto). A mineração de ferro, 
ouro, minerais que compõem a cerâmica etc são de poucas, mas grandes grupos, 
capazes de isolar o acesso e mascarar a percepção de impactos. 

Re-Design-SE!! Tudo que nos cerca pelo ambiente construído, pela 
arquitetura e até pelo Design de Interiores, em sua maioria tem origem mineral: 
o concreto das fundações e colunas, o aço das estruturas, a cerâmica de 
revestimento, o plástico de tubulações e alguns revestimentos, o gesso, as resinas 
que compõem o MDF, o vidro, as tintas, alguns vernizes, o cromado de algumas 
peças, o inox etc. Tudo gera algum grau de impacto, toda ação humana gera 
impacto ambiental. 

Essa consciência como Designer de Interiores nos traz uma empolgante e 
promissora possibilidade de atuação profissional. Re-Design-SE e pense: tem 
muita coisa errada, tem muita empresa que se diz sustentável (mas com uma 
pesquisa mais profunda, nem sempre os resultados são tão sustentáveis), muita 
desinformação por um lado, e do outro lado temos uma necessidade de qualidade 
de vida e pensar em gerações futuras... Informação pode ser o maior patrimônio 
para os Designers de Interiores. 
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Voltamos nas comparações das rochas naturais. Em pias de cozinha as 
rochas naturais tem o seu impacto ambiental, mas é um produto natural e, 
principalmente, o Brasil tem uma das maiores reservas e diversidade geológica 
do mundo. As rochas sintéticas (Superfícies de quartzo etc), normalmente são 
importadas da Europa ou da China. Por mais que a rocha sintética apresente 
como marketing que usa 95% de sua matéria-prima de resíduo de rocha, o 
problema está nos outros 5% de resinas.  

Re-Design-SE e reflita: mesmo que um produto à base de resina não tenha 
cheiro. Mas procure investigar o cheiro (que significa emissão de gases à 
atmosfera) no momento da manipulação da resina. E a natureza ainda terá de 
absorver essa resina que ela não criou. 

Resina com resíduo de rocha gera um “compósito”. Algumas marcas de 
superfície de quartzo dizem que seus materiais são impermeáveis e, alguns, 
indestrutíveis. Use o bom senso, pois tudo tem um ciclo de vida, em algum 
momento a natureza irá ter de absorver. 

Atenção ainda com algumas certificações de sustentabilidade das rochas 
sintéticas. Muitas dessas certificações são “auto-declarações”. E ainda existem 
certificações ambientais de edifícios e sistemas construtivos em que as empresas 
fabricantes desses materiais obtém a certificação, mas não fica claro o quê se 
certifica, qual etapa do “ciclo de vida” e o quanto se certifica de positivo e de 
negativo para cumprir uma função. Re-Design-SE!! 

Pesquisas com base em ACV apontam que para revestimento de piso com 
vida últil de 20 anos, a rocha natural causa 2 vezes menos impacto ambiental do 
que a cerâmica de monoqueima. E essa diferença pode ser maior quando 
comparado com alguns tipos de porcelanato, que tem mais de uma queima em 
razão de algumas estampas. A cerâmica também tem origem mineral, necessita 
de transporte (emissões) de diferentes tipos de minerais, vindos de diversas 
regiões, tem seu consumo hídrico e energético para a queima, e tem seu resultado 
sintético que um dia a natureza terá de absorver. 

  

Tabelas que apresentam o impacto ambiental de toda a cadeia produtiva para a produção de piso de mármore 

e cerâmica de monoqueima. E Respectivamente, a segunda tabela apresenta os impactos ambientais de 
materiais utilizados na construção. 
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Re-Design-SE quanto ao marketing de alguns processos industriais que 
utilizam filtros que reduzem emissões à atmosfera. Sempre há resíduos, mas se 
estes são retidos por filtros, onde estes resíduos são depositados? Como serão 
absorvidos pela natureza? 

Um dos critérios de sustentabilidade pode ser considerado o custo. 
Certamente as rochas podem ser mais caras, mas não há razão para um produto 
sintético ser mais caro que a rocha natural. Mesmo que o sintético busque imitar 
as condições de um produto natural em seu uso, é necessário refletir no momento 
de seu descarte. Ainda assim é tentativa de imitação, não é autêntico. Similar 
acontece nas imitações de flores, na cerâmica que parece pedra ou madeira, em 
vinhos (pode dar dor de cabeça) etc. 

Em outro comparativo de performance ambiental, para diferentes tipos de 
produtos que atendem a função de tampo de mesa, a Rocha Natural apresentou 
impacto ambiental 3 vezes menor que tampos de rocha sintética e de cimento, e 
de 5 à 6 vezes menor quando comparados com vidro e aço. Re-Design-SE, pois 
entender que o processo produtivo que utiliza queima, que gera uma fusão de 
componentes que impossibilitam a separação de materiais, e que tudo, um dia, 
deverá ser absorvido na natureza, nos dá um bom senso na melhor seleção de 
materiais. 

Atualmente, na Europa, estão falando de uma “Nova Era da Idade da Pedra” 
e que trará uma grande revolução na vida das pessoas. Eles colocam a pedra 
natural num patamar de vantagem ambiental com a madeira natural, só que com 
uma grande vantagem da longevidade, podendo trazer soluções de longa vida 
útil, em décadas e até séculos. Chegam ao ponto de voltar ao uso da rocha como 
elemento estrutural, como um exoesqueleto, de edifícios, em colunas e vigas, em 
pontes etc.  

Isso gera um reflexo que atinge os interiores dos espaços. As rochas não 
estão apresentando somente seus aspectos de cores e veios, mas sua história de 
origem geológica (com sua tipologia mineral, da região de sua origem, das 
condições climáticas que ocorreram em milhares de anos para sua formação e 
outras que quando somadas à um bom Design geram produtos que podem se 
tornar patrimônio das famílias, criando ambientes atemporais que permitam o 
uso por pessoas em diferentes momentos e tipos de vida, que proporcionem a 
valorização imobiliária e que até caracterize uma originalidade autoral, com uma 
autenticidade pelo bom uso de um material natural. 

É de grande responsabilidade dos Designers de Interiores projetarem 
produtos e ambientes de longo Ciclo de Vida, retardando ao máximo seu descarte 
ao meio ambiente, planejado para ser reusado, reformado, revalorizado. Re-
Design-SE sobre as rochas brasileiras!!! 

Os princípios da Economia Circular aplicados em toda a cadeia do setor de 
rochas, desde as pedreiras até o cliente pelo Designer de Interiores, integrando 
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habilidosos artesãos e as tecnologias das máquinas CNC são oportunas para o 
meio ambiente e autenticidade no protagonismo dos profissionais do futuro. 

 

REFERÊNCIAS: 

https://www.theguardian.com/artanddesign/2020/mar/04/miracle-new-
sustainable-product-revolutionising-architecture-new-stone-age 

https://www.buildingcentre.co.uk/news/articles/stone-tower-research-
project 

http://200.20.105.24/bitstream/cetem/1339/1/III_Congresso_Br%20RO
%20326-340.pdf 

https://www.theguardian.com/artanddesign/2020/mar/04/miracle-new-sustainable-product-revolutionising-architecture-new-stone-age
https://www.theguardian.com/artanddesign/2020/mar/04/miracle-new-sustainable-product-revolutionising-architecture-new-stone-age
https://www.buildingcentre.co.uk/news/articles/stone-tower-research-project
https://www.buildingcentre.co.uk/news/articles/stone-tower-research-project
http://200.20.105.24/bitstream/cetem/1339/1/III_Congresso_Br%20RO%20326-340.pdf
http://200.20.105.24/bitstream/cetem/1339/1/III_Congresso_Br%20RO%20326-340.pdf
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PATOLOGIAS CONSTRUTIVAS 

 

 

 

 

Existem diversas visões e abordagens de inúmeros temas que compõem o 
universo do campo do conhecimento relativo à construção civil, ou seja, a 
engenharia civil, a arquitetura, a pesquisa e tecnologia de novos materiais e 
processos construtivos, e as mais variadas possibilidades de designs – que vão 
do design industrial de um determinado produto (uma torneira, por exemplo) até 
a criação de ambientes com qualidade estética e funcional, objeto do designer de 
interiores (dentre tantas outras atribuições) e que são propostas nesta edição. 

Por sua vez alguns delas afetam a todos nós profissionais envolvidos, 
atingem diretamente o usuário de nossas realizações e como consequência nos 
fazem minimamente refletir sobre o nosso real papel na sociedade, bem como 
reconhecer nossos erros e omissões.  

Um desses assuntos é de fundamental importância, que são as patologias 
das edificações, também conhecidas como patologias prediais. Como o próprio 
nome diz, as patologias são as “doenças” a que nossas construções podem vir a 
contrair ou já estarem submetidas. 

 
Figura 1- Manifestação de diversas patologias: corrosão do aço, infiltração, fissuras etc. Fonte: 

forumdaconstrucao 

http://www.instagram.com/renegalesi
http://www.instagram.com/renegalesi
http://www.forumdaconstrucao.com.br/conteudo.php?a=17&Cod=1670
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A palavra “patologia” é de origem grega e significa o estudo (lógos) das 
doenças (páthos). Desta forma, como em nós, seres vivos, as chamadas patologias 
na construção civil podem trazer serias e comprometedoras consequências. Da 
mesma forma como ocorre na área médica também apresentam sintomas 
específicos, que, quando identificadas em estágios iniciais, podem ser “curadas” 
antes que se tornem muito graves. 

Medidas adotadas na fase de especificações de materiais ou de 
determinação de processos construtivos podem manter uma edificação 
“saudável” por mais tempo (maior vida útil), ou por outro lado causar 
deteriorações prematuramente. 

Nesta e nas próximas edições, atendendo ao convite da editoria da revista, 
discorreremos de maneira clara e didática sobre essas possíveis anomalias, suas 
causas, consequências e os possíveis reparos, tão recorrentes em nossa vida 
profissional cotidiana além de tentar, mesmo que parcialmente, suprir uma lacuna 
muito comum das grades curriculares de muitos cursos de graduação, que muitas 
vezes não incluem esse essencial assunto em seus currículos.  

Além das questões estéticas (aparência de um ambiente com anomalias), 
funcionais (possibilidade de inutilização do local) e de salubridade (como é o caso 
de fungos causados por umidade), as consequências são diversas e podem 
também causar prejuízos financeiros, atrasos de cronograma, insatisfação de 
usuários e até mesmo, nos casos mais graves, possibilidade de desabamentos ou 
evacuação de uma obra devido ao comprometimento da estrutura predial, para 
citar alguns problemas. 

Eles podem ocorrer a qualquer momento, em qualquer etapa da construção 
ou até mesmo anos após a entrega de uma obra. Desta forma se estivermos 
atentos à escolha dos materiais e dos processos construtivos adequados, a 
probabilidade de ocorrência das patologias construtivas são evitadas ou até 
mesmo diminuem consideravelmente.  

Na verdade, quando nos referimos a sintomas, estamos falando de 
manifestações patológicas, ou seja, presença de alguma feição ou característica 
que nos mostre ser prejudicial ao afetar materiais de construção ou a própria 
estrutura.  

As manifestações aparecem de diversas formas que vão desde problemas 
com os revestimentos (azulejos e pisos) ou a pintura (desbotamento, 
destacamento ou bolhas etc.), na alvenaria e até mesmo patologias do concreto, 
como fissuras, rachaduras e infiltrações, entre outras manifestações. 

Neste artigo veremos de maneira genérica algumas patologias prediais 
mais comuns e como é possível identificá-las antes que se tornem graves. 
Posteriormente nas próximas edições apresentaremos mais detalhadamente cada 
um dos problemas mais recorrentes em nossas edificações.  
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Neste artigo procuraremos trabalhar com uma terminologia mais correntes 
na construção civil que técnicos, como forma de torná-lo mais abrangente e 
possibilitando um melhor entendimento por parte do leitor. Assim, por exemplo, 
termos como fissuras ou trincas que podem ter conotações diferentes em termos 
acadêmicos, aqui serão tratados genericamente que representam manifestações 
patológicas. 

Fissuras e Trincas  

Elas podem ocorrer no revestimento, nas alvenarias e nas estruturas de 
concreto armado. Elas têm as mais diversas causas que vão desde a retração (a 
massa “encolhe” depois de seca) da argamassa de revestimento, dos tijolos ou 
blocos mal assentados ou até mesmo alguma falha no preparo ou execução do 
concreto. 

 
Figura 2- fonte: arqweb 

Rachaduras 

Grosso modo, as rachaduras podem ser mais graves que as fissuras ou 
trincas, e podem ser identificadas pela espessura que geralmente ultrapassam um 
milímetro. Surgem por inúmeras razões, mas de uma maneira geral são a 
consequência de algum problema estrutural que podem envolver desde a 
acomodação da edificação sobre o solo até um mal dimensionamento. Presentes 
em marquises, lajes, vigas e pilares merecem atenção cuidadosa, uma vez que 
podem comprometer a sustentação estrutural da edificação. 

https://www.arqweb.com.br/portal/noticia/165/trincas-fissuras-e-rachaduras.html
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Figura 3- fonte: inovacivil 

Porosidades 

Embora estejam presentes em vários tipos de materiais e revestimentos, 
problemas com a porosidade são mais relevantes quando surgem no concreto, 
uma vez que podem comprometer sua resistência. Na maioria das vezes isso 
ocorre processo de preparação do concreto que possivelmente não foi realizado 
de acordo com parâmetros de qualidade exigidos na construção civil. 

 
Figura 4- fonte: fibersals 

https://www.inovacivil.com.br/o-que-sao-as-patologias-e-quais-as-ferramentas-que-auxiliam-no-seu-combate/
https://fibersals.com.br/blog/impermeabilizacao-por-cristalizacao/
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Infiltrações 

Poderíamos dizer que as infiltrações são um dos piores vilões da construção 
civil, se constituem em danos causados por água e/ou umidade em excesso. Essa 
uma patologia, na maioria das vezes, que pode ser evitada com medidas básicas 
de impermeabilização, sendo que, existem no mercado, impermeabilizantes 
adequados para cada tipo de ocorrência, cujos fabricantes devem ser consultados 
antes da adoção de qualquer produto. 

 
Figura 5- fonte: forumdaconstrução 

Bolhas 

A presença de água ou ar sob uma película de tinta, gesso ou textura pode 
apresentar como manifestação a presença de bolhas na superfície. Na maioria das 
vezes a umidade presente no local é a causadora desse problema e pode ser 
evitada com a realização de um serviço de impermeabilização devidamente 
executado. 

 
Figura 6- fonte: CEC 

http://www.forumdaconstrucao.com.br/conteudo.php?a=36&Cod=1403
https://www.cec.com.br/blog/bolhas-na-pintura-saiba-como-eliminar?postId=470


REVISTA DINTBR—DESIGN DE INTERIORES BRASIL 

n. 4 | ano II | (2021) | Araçoiaba da Serra – SP | ISSN 2675-7567. 

67 

Destacamentos 

Trata-se de uma manifestação patológica que se caracteriza pela perda de 
aderência entre as cerâmicas e substrato ou argamassa, ou seja, o revestimento 
de piso (na maioria das vezes) “desgruda” do contrapiso. Este problema é 
resultante muitas vezes, da deficiência da mão de obra de assentamento, da 
qualidade da argamassa (“cola”) e ainda de problemas causados pelas 
intempéries – assentamento em local muito quente (devido ao sol) que seca a 
argamassa muito rapidamente, não permitindo a correta aderência entre ela e o 
piso ou azulejo que foi assentado, entre outras causas. 

 
Figura 7- Fonte: andrelit 

Gretamento 

Dizemos que é um comprometimento estético de azulejos ou cerâmicas, 
caracterizado por micro fissuras ou riscos e marcas superficiais nos materiais 
cerâmicos ou similares. Neste caso o problema é da qualidade do produto que 
deve ser previamente investigado antes de ser adquirido. 

 
Figura 8- Fonte: IAU. 

https://andrelit.com.br/patologias-de-descolamento-saiba-porque-lajota-de-ceramica-descola/
https://www.iau.usp.br/pesquisa/grupos/arqtema/guiaceramica-completo/02/content/02010309_resistencia_gretamento.htm
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Desbotamentos 

Chamamos de desbotamento à descoloração de pigmentos presentes em 
tintas, presente na maioria das vezes quando aplicadas em áreas externas, como 
é o caso de muros, fachadas e varandas. Esse problema ocorre quando a 
incidência de luz solar é muito intensa e frequente sobre a superfície pintada com 
uma tinta inapropriada. A utilização de produtos com resistência aos raios 
ultravioleta é a solução desta manifestação patológica que na maioria das vezes 
apenas traz como consequência as questões estéticas. 

 
Figura 9- Fonte: Revista Casa. 

Também veremos nas próximas edições que outras causas também são 
muito recorrentes para o surgimento de patologias durante a vida útil de uma 
edificação, como é o caso de: 

Materiais inadequados ou de baixa qualidade além do possível mau 
acondicionamento de matérias-primas (até mesmo as básicas, como areia, 
cimento etc.); 

Baixa qualidade dos serviços prestados, que podem contribuir para falhas 
de execução, bem como erros de manipulação ou utilização de materiais; 

Não cumprimento das Normas Técnicas brasileiras e manutenções 
inadequadas ou inexistentes. 

Um processo de gestão eficiente minimiza muito o aparecimento de 
manifestações patológicas futuras (muito embora muitas delas são inevitáveis por 
conta da idade da edificação) lembrando que todos os profissionais envolvidos 
na obra devem estar preparados para identificar possíveis sintomas de maneira 
a minimizar a ocorrência de possíveis danos posteriores. 

https://casa.abril.com.br/blog/decorecomtinta/acerte-na-tinta-para-fachadas-e-areas-externas/
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ESPAÇOS DE RECEPÇÃO: 

onde a humanização começa 

 

 

 

 

Evoluindo constantemente nas formas de tratamento, diagnósticos e 

desenvolvendo procedimentos mais afetivos, a área de saúde encontrou há um 

certo tempo um grande aliado no processo de cura: o designer de interiores. 

Esse processo de cura, exige uma série de medidas que proporcionem e 

mantenham o bem-estar do indivíduo, o que demonstra a importância de causar 

sensações positivas aos enfermos, reduzir a ansiedade dos pacientes e de tornar 

o ecossistema mais amigável garantindo a eficácia dos procedimentos pelos 

profissionais usuários do espaço.  

É diante desta necessidade que o designer de interiores atua: na concepção 

de soluções mais eficientes que integrem não apenas os aspectos funcionais, mas 

também, os aspectos estéticos, ergonômicos, ambientais e de produtividade, que 

busquem principalmente apoiar a saúde física, emocional e social dos indivíduos. 

Vale ressaltar, que o ambiente relacionado a saúde, não é unicamente 

aquele onde os trabalhadores das áreas biomédicas realizam atendimentos 

relacionados às enfermidades (estes são definidos como Estabelecimento 

Assistencial de Saúde – EAS), mas todo aquele que, de certa forma, promovam 

atividade que garantam o bem-estar do indivíduo.  

Com necessidades muito específicas, esses ambientes demandam maior 

atenção pela complexidade relativa à segurança, prestação de assistência para 
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recuperação de pacientes, e, as (possíveis) consequências da utilização do 

espaço. Onde os mesmos são classificados pelo nível de complexidade dos 

procedimentos ou risco a que os usuários são expostos, vide figura a seguir. 

Fonte: Adaptado de Oliveira (2015). 

 

Formados por um conjunto de elementos físicos e sociais, o objetivo dessa 

classificação é de ajudar os projetistas a compreender as especificidades e 

necessidades de cada um dos recintos de acordo com sua função e 

procedimentos realizados durante às atividades a que são destinados. Tendo 

como principal diferença a realização ou não de procedimentos invasivos e/ou 

cirúrgicos.  

Essa classificação é utilizada no desenvolvimento de espaços funcionais que 

auxiliem na recuperação do paciente e na promoção do bem-estar, também 

garantindo o conforto dos acompanhantes e usuários do local. 

Vale ressaltar que o conforto é a condição de bem-estar que envolve 

diversos critérios dentre os quais pode-se destacar: térmico, visual, ergonômico, 

acústico. Um ambiente bem projetado deve também levar em consideração, além 

desses aspectos destacados, os aspectos relativos a emoção, experiência e 

prazer. 

Toda essa experiência positiva e a humanização dos serviços relacionados 

à saúde deve iniciar na recepção. Considerado um dos locais mais importantes 

da empresa, é através da recepção que são estabelecidos os primeiros 

relacionamentos entre cliente e a equipe.  



 

71 

A fachada atrai os primeiros olhares, mas é na recepção que é apresentado 

o cartão de visita da experiência do cliente. É a chance de causar primeira boa 

impressão, não devendo ser negligenciada.  

As empresas buscam imprimir uma boa marca e sua cultura, algumas 

escolhem apresentar seriedade, formalidade, sobriedade, enquanto outras já 

buscam transmitir confiança, esperança, alegria. Cada empresa deve saber 

escolher as experiências que querem proporcionar ao seu público e cabe ao 

designer de interiores traduzir isso em projeto. E como o título já diz, é na 

recepção que a humanização começa.  

O primeiro contato do cliente com o espaço físico construído é a recepção, 

sendo que a mesma é dividida de acordo com a área destinada ao espaço, 

podendo variar de um pequeno galpão ou de um lobby completo. Como regra, a 

maioria dos estabelecimentos de saúde investem em um balcão, a parede atrás 

desse balcão e um conjunto de cadeiras / poltronas para que o público possa 

aguardar o seu atendimento, algumas empresas ainda se preocupa com as 

crianças e destinam um pequeno espaço com brinquedos para que elas possam 

usufruir enquanto aguardam no local. 

 

Mobiliário 

 

O balcão, foco maior da recepção, deve ter sua dimensão proporcional à 

área da recepção, devendo trazer equilíbrio na decoração e nos objetos utilizados 

nesse espaço. Além da área, o balcão também tem sua dimensão influenciada 

pelo fluxo de pessoas a ser atendidas simultaneamente, esse é o mobiliário que 

deve causar o principal impacto ao visitante e fortalece os valores e cultura da 

empresa para o público interno.  

O público externo ao adentrar no recinto, começa a avaliar a organização, 

por esse motivo, a posição desse mobiliário deve ser pensada estrategicamente, 

tanto para causar o impacto positivo que já foi citado anteriormente, como para 

garantir a produtividade e segurança da recepcionista.  

No mobiliário (balcão), a parte que é destinada aos recepcionistas atendem 

às normas e convenções de Ergonomia relacionadas a estação de trabalho, 

enquanto que, por conveniência, por segurança, por organização e, também, por 

estética a parte do mobiliário destinado ao público externo é mais elevado para 

ocultar os equipamentos, fiações, documentos, entre outros, de acordo com o 

uso dos profissionais. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

É muito comum que a parte frontal (destinada ao público externo) seja 

elevado para ocultar os equipamentos e outras atividades realizadas pelo 

recepcionista, aproveita-se dessa necessidade para fornecer um suporte para o 

visitante utilize para entregar ou coletar exames, assinar documentos, preencher 

formulários, receber orientações. Por esse motivo essa parte do mobiliário deve 

apresentar uma boa resistência mecânica, pois os usuários, geralmente, apoiam 

seu corpo sobre ele.   

Por esse mesmo motivo, a escolha do material deverá atender a critérios 

relacionados a durabilidade, resistência à riscos (prática inconveniente praticada 

pelo usuário enquanto aguarda ansiosamente sua vez de ser atendido) e 

desgastes provenientes da ação de colocar os braços sobre esse material. 

A fim de economizar, indica-se a utilização de materiais que possuam uma 

resistência abrasiva de acordo com a quantidade de pessoas que deverão ser 

atendidos em seu momento de pico. O vidro e algumas pedras são os materiais 

mais indicados por apresentar essas características de resiliência, durabilidade e 

baixa manutenção (em muitos casos o custo torna-se elevado). 

Para esses locais de apoio deve ser evitado materiais laqueados e alguns 

outros tipos de revestimento (principalmente pintura), pois os mesmos não 

apresentam resiliência a suor ou respingos de água, nem a abrasividade, fricção 

e tem uma necessidade de manutenção elevada.  

O material a ser escolhido para o apoio do público externo, deve ter entre 

suas características:   
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A necessidade da adoção dessas orientações de escolha de material dar-se 

pelo fato da recepção ser um espaço de alta rotatividade de pessoas com perfis 

e comportamentos diversos, evitando assim gastos com manutenção e troca 

constante do mobiliário (o que geralmente não é prática comum em ambientes 

de saúde). 

Já quanto aos mobiliários com a função de assento (cadeiras, bancos, 

poltronas, sofás), o modelo, estilo e cor devem ser indicados para transmitir a 

essência e cultura do empreendimento. E nesse cenário, há uma gama de tipos 

de cadeira de recepção disponíveis no mercado, a escolha pelo tipo deve ser feita 

através do estudo de identidade da empresa, além dos outros critérios técnicos.  

A preocupação quanto a resistência e durabilidade ainda é o principal 

norteador na escolha dos mesmos, mas algumas indicações devem ser levadas 

em consideração na seleção dessa cadeira, são elas: 

1 – Espaço - O primeiro critério técnico é com relação ao espaço disponível 

e definir um layout de como os assentos serão posicionados. A seleção da cadeira 

não deve prejudicar a circulação das pessoas, dependendo do ambiente, é 

indicado a utilização de sofás, tendo as poltronas como complementos na criação 

de um lounge. O espaço também define o tipo e a quantidade de assento. 

2 – Conforto – Sendo complementar ao item 1, a escolha da cadeira deve 

atender aos critérios de Ergonomia e também precisa levar em consideração o 

tempo de espera dos usuários. A escolha não deve constranger quanto a forma 
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de sentar, ao conforto e, principalmente quanto ao biotipo do usuário, permitindo 

a troca de posição durante o período de uso. 

3 – Durabilidade - Os assentos devem promover o conforto, mas também 

devem ser resistência e devem ser de fácil higienização. Como já falado, a 

recepção é um espaço de alta rotatividade, então é necessário selecionar um 

mobiliário que possua uma longevidade alta e uma conservação simplificada. Na 

escolha de um assento que possui espuma, deve ser levado em consideração a 

resiliência do material, principalmente com relação a deformação. Ao realizar a 

indicação de polímeros injetáveis, o projetista deverá levar em consideração a 

rigidez e durabilidade quanto à tração e flexão, a dureza e a tenacidade do 

material. Como é um mobiliário muito utilizado e que sofre um desgaste maior, a 

escolha de um bom material irá garantir o tempo de vida do produto.  

4 – Design – O último fator, o design deve exprimir a identidade visual do 

ambiente corporativo e deve refletir o tipo de negócio da empresa. Após atender 

aos critérios de qualidade e durabilidade, a escolha do assento deve atender ao 

modelo, estilo e cor que compõe o projeto, devendo ser pensado: no tipo de 

assento, no material, no design de superfície, detalhes e acabamentos. 

Feito a escolha dos assentos, é necessário compreender que existem outros 

mobiliários que poderão ser complementares à recepção, como: centros, 

aparadores, revisteiro, mesas, puffs, entre outros. Para a escolha dessa mobília, 

também é necessário identificar a qualidade e resistência do produto, a facilidade 

de higienização e de manutenção, e o projeto. 

 

Cores 

 

Com relação a especificação de cores, não é novidade que, assim como em 

qualquer outro ambiente corporativo, o ponto de partida é conhecer a identidade 

visual da empresa em questão, seja coerente com isso.  

É comum que as empresas busquem soluções relacionadas a implantar 

integralmente as cores da empresa, mas, em sua grande maioria, a escolha é 

relacionada a escolha pessoal de uma paleta de cores convencional que 

transmitem segurança e calma.  

Em ambientes de saúde a escolha das cores é influenciada pelo tipo de 

serviço prestado, de um salão de beleza a um grande complexo hospitalar, cada 

espaço tem uma função específica e a cor deve propor experiências e sensações 

positivas. A escolha da paleta de cores, pelo designer de interiores, deve auxiliar 

na composição desse cenário e garantir a satisfação e fidelização dos pacientes. 
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Para o Estabelecimento Assistencial de Saúde, a humanização deve 

construir um ambiente agradável e produtivo, aumentar o bem-estar e conforto, 

e, principalmente, para valorizar a vida. A chegada do paciente a esses espaços 

geralmente trás uma mescla de sentimentos de angústia, aflição, medo, 

ansiedade, então o ambiente deve ajudar nesse processo de recuperação, 

iniciando na tranquilidade promovida ainda na recepção, nesse sentido, a cor tem 

papel fundamental na concepção desse ambiente. 

As cores influenciam e causam sensações diferentes nas pessoas, por esse 

motivo a escolha das cores devem ser pensadas estrategicamente de uma forma 

geral, não devendo ser tratado pelo projetista como consequência da decoração, 

seguem algumas dicas: 

1 – Sempre levar em consideração a influência da iluminação na cor. Para 

conhecimento: geralmente estudamos que a luz natural reproduz com fidelidade 

todas as cores, mas para que isso ocorra uma série de fatores tem que ser 

favoráveis: a luz muda ao longo do dia, as condições de tempo, localização 

geográfica, entre outros que mudam o comportamento da cor. Uma iluminação 

inadequada de um ambiente, pode causar um impacto negativo na escolha das 

cores.  

2 – A escolha de cores neutras claras é algo banal, mas quando mal 

escolhida pode transmitir a sensação de monotonia, de inexpressividade, de 

frieza. Essas cores são comuns, pois podem ser aplicados a qualquer espaço e 

combinam com qualquer cor de objeto de decoração. Conheça o ambiente, 

conheça a função do espaço e busque ousar. 

3 – As cores vibrantes só podem ser usadas com parcimônia. A escolha 

desse tipo de cor expressa criatividade, energia, calor, entre outras sensações, 

mas quando utilizado em excesso pode infantilizar o espaço e também provocar 

sensações de desconforto nos usuários. Essa sensação é o oposto do objetivo 

pelo qual o designer foi contratado, de deixar o paciente o mais tranquilo 

possível. 

4 – A cor não é aplicada só nas paredes. É importante dar atenção a todos 

os detalhes na indicação das cores, paredes, materiais, estofados e outros que 

fazem parte da composição do espaço. Vale investir nos detalhes.  

 

Iluminação 

 

Por vezes, a iluminação é negligenciada em projetos de interiores, mas em 

estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços são elementos que 
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conduzem o fluxo dos usuários. Devendo ser balanceada entre transmitir 

informação, promover o conforto, iluminar o ambiente e ser funcional. 

A escolha da luz, além de criar a sensação de aconchego, deve garantir a 

segurança a todos. Todos os pontos de iluminação devem ser pensados para 

harmonizar com o layout, com a decoração, com o mobiliário e as cores aplicadas. 

Para a área das recepcionistas é fundamental que a iluminação seja 

suficiente para garantir a produtividade e segurança do trabalho. Já para os 

demais locais, a iluminação deve criar destaques para quebrar a monotonia do 

ambiente.  

Não há uma regra geral para a escolha do tipo de luz (direta, indireta ou 

difusa), mesclar a iluminação pode causar uma sensação positiva e acolhedor, e 

essa indicação influi na nossa percepção das cores, influenciando diretamente em 

nossa compreensão dos ambientes.  

Em um projeto de light design para a recepção, 05 pontos são essenciais: 

a) Layout dos pontos de iluminação; 

b) Tipo de iluminação; 

c) Tipos de lâmpadas; 

d) Cores e materiais aplicados; 

e) Reprodução de cores. 

O atendimento a esses pontos, contribui para os profissionais: redução do 

risco de acidente de trabalho, maior concentração, melhor desempenho, 

assertividade superior, maior precisão, aumento da produtividade, entre outros. 

Enquanto para o público externo, uma boa iluminação além das sensações que 

foram faladas anteriormente, diminuem a fadiga ocular, náuseas, entre outras 

enfermidades relacionadas à visão. 

 

Visto de forma geral, todos esses pontos apresentados no artigo visam dar 

o destaque merecido a esse espaço que por várias vezes é feito sem a contratação 

de um profissional habilitado para desenvolvimento de projetos. Durante anos, 

as salas de espera desse tipo de empreendimento causavam uma impessoalidade 

e distanciamento entre o público externo e interno, dando aquela sensação de 

frieza e formalidade. Esses sentimentos não devem ser predominantes nos 

espaços de saúde. 

Estudos na área de neurociência, já comprovaram que os espaços que 

transmitem boas sensações, aumentam a confiança e a empatia pelo profissional. 

O espaço precisa proporcionar mobilidade, conforto, segurança e as melhores 
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impressões possíveis e isso exige a admissão de um designer de interiores. A 

necessidade (CURA) do usuário deve ser o foco do ambiente. 

Ao fazer uma análise etimológica da palavra cura, percebe-se uma gama de 

definições devido a sua aplicação em diversos contextos, entre as quais podemos 

destacar: o ato de cuidar (transcendendo as ações aplicáveis às ciências 

biomédicas).  

O ambiente faz a diferença no atendimento, demonstrando a preocupação 

do profissional com a qualidade das sensações sentidas pelos clientes ou 

pacientes.  

O papel do designer de interiores não é apenas estético, é de promover 

mudanças significativas e contribuir para o processo de cura.  
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Vestindo interiores! 

 
 
 

A moda não deve apresentar simplesmente roupas, passando pelas 
pessoas como que cruzando-as, sem nada deixar. Deve acompanhá-las, 

sem deixá-las confusas. Acima de tudo, ter respeito, atenção pelo corpo. 
Deve apresentar roupas com reverência ergonômica. Revelar o brilho 
próprio, a condição individual. Exuberar, confortar e, acima de tudo, 

qualificar a vida humana. 

(Maria de Fátima Grave) 

 

 

Com base nestas afirmações de Maria de Fátima Grave, por que não pensar 
nos interiores como espaços que nos vestem? 

Imagine, por exemplo, um par de calçados de salto alto. Alguns são muito 
interessantes visualmente, enquanto formas, cores e materiais. Daí a exuberância! 
Podem valorizar a silhueta de quem usa, elevar o usuário a um novo status, 
inserindo-o em um novo contexto psicossocial, a ponto de revelar um brilho 
próprio, à elevação da autoestima, a uma nova condição e representação 
individual. No entanto, em poucos projetos de calçados como este se dá 
relevância ao conforto, ao bem-estar e à segurança, dentro do contexto da 
qualificação da vida humana. 

 
Fonte: Depositphotos 

http://www.instagram.com/nascimentoneandro
http://www.instagram.com/nascimentoneandro
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O mercado imediatista e efêmero da moda, aplicável ao Design de 
Interiores, vem determinando um caminho perigoso para usuários de espaços, 
sejam residenciais, comerciais ou corporativos, onde a supremacia estética se 
sobrepõe à eficiência ergonômica, principalmente, nos quesitos segurança e 
conforto, conflitando com o verdadeiro sentir, pensar, agir e movimentar do corpo 
humano. Riscos, iminentes, de acidentes estavam e ainda estão presentes em 
muitos projetos executados, sem que se detenha atenção a estes elementos. 

A modelagem dos espaços precisa respeitar o mecanismo humano, fazer 
evoluir o relacionamento entre indivíduo e espaço a ser “vestido” e considerar as 
diferenças da morfologia humana e suas patologias. 

Em meio a pandemia, vimos um mundo doente (parafraseando Renato 
Russo) onde as pessoas, forçadamente, se perceberam em espaços prejudiciais à 
saúde física e mental, dominados pela representatividade simbólica, nos quais a 
modelagem não se adaptava ao seu uso definitivo, rotineiro, cotidiano, mas sim 
a um uso esporádico, tal qual uma roupa de festa, de momento. 

Nesse momento, a Ergonomia passa a configurar a cura para estes espaços 
doentes e é gerado um alerta para a necessidade de aplicação das devidas 
técnicas e soluções para confortar, propiciando qualidade e funcionalidade à vida 
dos usuários; desenvolvimento de modelagens específicas, para os espaços, com 
base em estudos antropométricos; conscientização do profissional do Design de 
Interiores, sobre a ascensão do conforto sobre a estética; vinculação do 
pensamento sobre o espaço interior como extensão do próprio corpo 
(interatividade entre ações e movimentos, sentimentos e pensamentos). 

Para o Designer, sem ergonomia não há Design! Seja em qual for a vertente 
do Design, a Ergonomia tem papel fundamental. É uma ciência inerente ao 
processo de desenvolvimento de projetos de produtos e de interiores. Não pode 
ser vista como uma tendência, como foi citado em algumas matérias publicadas 
nestes tempos de pandemia. 

Ergonomia não é moda ou modismo, considerando o caráter de 
efemeridade, associado aos termos, mas sim necessidade. 

No Design de Moda, tanto o Designer como o usuário devem levar em 
consideração quem usa, como usa, para que usa, tempo de uso, onde usa...para 
que o produto possa ser eficaz, em seu uso, sem causar dano ao usuário. 

No Design de Interiores, não poderia ser diferente. Os projetos não devem 
contemplar, simplesmente, espaços acomodando pessoas, a esmo. Deve, além 
disso, confortá-las, sem deixá-las confusas sobre seus usos, tomando por base a 
Ergonomia aplicada aos projetos, eliminando os problemas existentes e a 
possibilidade de problemas futuros. 

Daí a relevância dos conceitos de Usabilidade. 

Adequação entre o produto e as tarefas a cujo desempenho ele se destina, 
adequação ao usuário que o utilizará e adequação ao contexto em que será 
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usado, é para Moraes (2005), o conceito de usabilidade (neologismo traduzido 
do inglês usability) que, simplificando, significa facilidade e comodidade no uso 
dos produtos. 

Os produtos podem ser [...] amigáveis, fáceis de entender, fáceis de operar 
e pouco sensíveis a erro [...]. argumenta Iida (2005, p. 320). Neste sentido, ainda 
comparando com o Design de Moda, quando se usa um(a) roupa/espaço e o 
prazer estético não foi valorizado, por exemplo, uma sensação de mal-estar e 
desconforto é sentida, seguida do desejo de trocar a roupa/espaço, o mais rápido 
possível. Ao contrário, quando a roupa/espaço é bem projetada(o), observando 
as qualidades desejáveis, a pessoa se sente confortável, como se o corpo e 
roupa/espaço se fundissem. 

Iida (2001), estabelece que as qualidades essenciais de um produto são: 
as qualidades técnicas, ergonômicas e estéticas. Esta abordagem pode ser 
aplicada aos projetos de Interiores: 

• técnicas: eficiência com que o produto executa a função para a qual foi 
criado; 

• ergonômicas: facilidade de adaptação antropométrica, incluindo facilidade 
de manuseio, de uso, de conforto, de segurança e de “vestibilidade” 
(importante que os espaços “vistam” bem, os usuários); 

• estéticas: relação entre o usuário e o produto que influencia o grau de 
aceitação e prazer envolvendo, além das outras funções, os aspectos 
simbólicos da percepção humana, sensoriais, emocionais, sociais e 
culturais. 

À medida que essa modelagem evolui, a par e passo com a evolução 
humana, necessitamos de espaços mais ajustados aos usuários, sem as ameaças 
das frivolidades em excesso. 

[...] O estilo moderno [...] vai encarnar-se em linhas depuradas e 
versáteis, em “uniformes” ostensivamente discretos. [...] Chanel e Patou 
repudiaram o luxo vistoso, despojaram a mulher das fanfreluches e das 

nove-horas: elas usarão, doravante, vestidos justos curtos e simples 
[...]. A exibição flamejante eclipsou-se em benefício da estética 

democrática da pureza, da sobriedade, do conforto.  

(Gilles Lipovetsky) 

Temos ciência de que vestimentas e espaços conotam ou denotam 
identidade, cultura, comportamento, de forma satisfatória, ou não, beneficiando 
usuários, ou não, de forma cenográfica, ou não. 

No entanto, os projetos de interiores não podem ser mais gerados como 
produtos da moda em prêt-à-porter, onde os produtos são fabricados de modo 
seriado, industrialmente, respeitando fórmulas e padrões pré-determinados, mas 
sim como na alta costura ou fina alfaiataria, onde as medidas dos usuários, seus 
hábitos e a usabilidade são determinantes para a preservação do bem-estar, 
conforto, saúde, segurança e também do prazer e satisfação no uso. 
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Não se propõe, aqui, uma rigidez cartesiana ou uma minimalização 
exacerbada no que tange as funções estética e simbólica dos espaços ou até 
mesmo dos produtos da moda, mas sim o desenvolvimento consciente de 
projetos e produtos que favoreçam e reforcem as funções práticas. 

A Ergonomia expande seu cabedal técnico e amplia seus horizontes, 
incorporando, amplamente, o sensível. A multi e interdisciplinaridade ganha 
importância ímpar, no desenvolvimento de projetos. O Designer passa a associar 
e analisar a relação sensorial com texturas, materiais, revestimentos, iluminação, 
cores, padronagens, e o impacto disso na percepção dos usuários, 
minuciosamente.  

Nestes novos tempos, atividade dos Designers se tornou mais importante, 
difícil, louvável e valorizável, no cenário atual, entre tantas outras virtudes, uma 
vez que este profissional deve estar apto a reunir um sem número de informações 
em seus levantamentos e análises, para determinar o remédio, o tratamento, as 
soluções não efêmeras para os espaços interiores utilizados, hoje, como nunca 
antes, dentro da pós-modernidade ou da hipermodernidade, segundo Lipovetsky. 

O Design de Interiores deve, portanto, voltando ao ponto de partida, ter 
respeito e atenção pelo corpo, reverenciando a Ergonomia, revelando o brilho 
próprio de cada indivíduo, respeitando suas individualidades, exuberando, 
confortando e, acima de tudo, qualificando a vida humana. 
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O valor que o tempo tem! 
 

 

 

 

 

Há alguns anos, quando eu ainda era estudante da graduação, em meados 
da década de 1990, tive a oportunidade de participar de um projeto de iniciação 
científica, com o fomento da Fapemig - Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de Minas Gerais. Para o desenvolvimento daquela pesquisa, então 
denominada “O gradil na arquitetura e arte decorativa de Belo Horizonte”1  eu e 
Ártemis, outra estudante do curso de Decoração, da Escola de Design da UEMG, 
coordenadas pela professora Sônia Marques Antunes Ribeiro (que também 
lecionava para nós a disciplina desenho arquitetônico) realizamos, entre outras 
ações, uma ampla revisão bibliográfica sobre os estilos arquitetônicos - do Art 
Nouveau ao Modernismo - assumidos pelos construtores e moradores da cidade 
nos primeiros anos de construção da capital mineira. Retomando o segundo 
parágrafo das conclusões do citado trabalho, em relação ao desenho do gradil2, 
pode-se dizer que:  

embora não permita uma classificação estilística, apresenta ritmos 
e formas específicas que acompanham os estilos arquitetônicos que se 
sucedem em Belo Horizonte. Da profusão de formas inspiradas nos 
elementos da natureza e utilitários, associadas às linhas sinuosas ou 
figuras geométricas, - (inspiradas no estilo Art Nouveau) presentes no 
gradil da arquitetura eclética -, o gradil que se insere na arquitetura 
modernista ganha formas retilíneas, puras e despojadas (RIBEIRO; 
MOREIRA; FERREIRA, 2000, p. 63). 

 
1 Relatório de pesquisa disponível em 
http://www.bibliotecadigital.mg.gov.br/consulta/consultaDetalheDocumento.php?iCodDocumento=62248 
 
2 No contexto da pesquisa, o gradil é um elemento decorativo e de proteção, que pode ser executado em diferentes 
materiais e, quando integrado à arquitetura realça suas formas, define espaços e limites e estabelece a transição entre 
o fechado e o aberto. 

http://www.instagram.com/paulooliveirald
http://www.instagram.com/paulooliveirald
http://www.bibliotecadigital.mg.gov.br/consulta/consultaDetalheDocumento.php?iCodDocumento=62248
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Ao observar os gradis, um dos diversos elementos decorativos que compõe 
um ambiente, é notório que, enquanto o Art Noveau excede em detalhes, o 
Modernismo se faz valer pela sutileza deles. 

 
Figura 1- Exemplo de interior Art Nouveau por Victor Horta. Fonte: Archdaily 

https://www.archdaily.com.br/br/tag/victor-horta
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Figura 2- Exemplo de interior modernista projetado por John Graz. Fonte: SP-Arte 

Evidente que os movimentos decorativos, artísticos e arquitetônicos, entre 
outros, ditam tendências e moldam comportamentos sociais. Porém, mais que 
discutir sobre ideias e ideologias estéticas atribuídas a tais movimentos, convido-
os a pensar sobre o tempo. A presença e a ausência de ornamentos nas 
edificações, sejam elas de uso público ou privado, assim como a atenção dedicada 
os pormenores que conformam ambientes admiráveis descortina uma 
oportunidade de reflexão sobre a evolução (ou revolução) da nossa atividade 
profissional. Nesse propósito, proponho uma reflexão sobre o tempo de 
dedicação que nós, profissionais designers, dedicamos para pensar nos detalhes, 
estudar demandas, idear possibilidades, projetar soluções, executar propostas e 
facilitar que outras pessoas usufruam de ambientes cotidianos. 

https://www.sp-arte.com/foto/noticias/as-raizes-do-design-brasileiro-por-renato-anelli/
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De acordo com o dicionário de significados3, dependendo do contexto em 
que é empregado, o termo tempo pode ter vários significados. Neste nosso caso, 
está relacionado ao trabalho, ou seja, ao período diário, em que o trabalhador 
está à disposição de uma atividade produtiva. Vale acrescentar que, muitas vezes, 
é por meio do trabalho que o indivíduo evidencia iniciativas e ações que 
estruturam a sua função social, além de aplicar habilidades e competências 
específicas para o desenvolvimento individual em prol de uma coletividade. 

Faz parte da nossa atividade profissional detalhar elementos mínimos que 
compõem o meio ou o espaço em que se vive, consolidando-o como ambiente. 
Projetar para que se tenha apuro no resultado é uma expertise do designer de 
Interiores e Ambientes. Compatibilizar pormenores decorativos e minucias 
técnicas demanda tempo! 

Embora nossa atividade tenha ganhado evidência a partir do advento da 
Revolução Industrial, que impôs velocidade na produção e aumento da 
capacidade produtiva, valorizando a relação (-) tempo X (+) dinheiro. Com o 
passar das décadas, preocupados com os resultados eficazes, esquecemos (ou 
ignoramos) que nossa essência é a criatividade!  

No livro “Uma simples ideia”, o empresário Stephen Key (2012, p. 78) 
apresenta a criatividade como um processo voltado à resolução de problemas e 
relacionado à capacidade das pessoas de elaborar perguntas sobre o para que e 
como as coisas existirem e o porquê são como são. A criatividade também está 
relacionada a aptidão da pessoa de examinar o que existe e pensar soluções 
rápidas, práticas, fáceis, baratas, eficazes e, por vezes não convencionais para 
problemas cotidianos – simples ou complexos. Para tanto, o autor ressalta que 
1) “a criatividade melhora com a prática”, à medida que exercitamos o olhar “de 
uma maneira diferente para muitas coisas”; 2) a paixão pelo que se faz 
“impulsiona a criatividade”; e 3) o processo criativo deve ser divertido, como uma 
brincadeira de criança “sem enxergar limitações, vendo apenas possibilidades”. 
De outro modo, lembra que “o peso do mundo nos nossos ombros, toda a 
responsabilidade que carregamos e o tempo todo, empurra a nossa criatividade 
para um canto escuro dentro de nós”. Aqui, retomo a questão da presença dos 
elementos decorativos na arquitetura que mencionei no início do texto. É preciso 
tempo para ser criativo! Pensar em soluções inovadoras demanda de nós, 
designers, envolvimento com o projeto em todas as suas etapas. Idealizar e 
detalhar cada uma das partes de uma solução para interiores e ambientes não é 
um simples desenho como muitos pensam. Para que se possa consolidar um 
projeto de design, de qualidade, são necessárias horas de trabalho árduo. Da 
elaboração do briefing, passando pela ideação do conceito, o estudo de 
alternativas de solução, a elaboração de detalhamentos técnicos e o 
acompanhamento da execução da proposta projetual, para fazer cada espaço um 
ambiente único. 

 
3 Disponível em https://www.significados.com.br/tempo, consultado em janeiro de 2021. 

https://www.significados.com.br/tempo
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Duvide daqueles que dizem realizar projetos de design de interiores “de 
um dia para o outro” e cobrando honorários simbólicos pelo trabalho. Ouso dizer 
que o que muitos fazem são desenhos e não projetos. Nesse sentido, repetem 
soluções nada personalizadas, pouco específicas e especificadas. A beleza do 
trabalho do designer está na capacidade de utilizar sua criatividade de maneira 
efetiva, utilizando conhecimentos técnicos específicos para projetar ambientes. A 
formação de um designer demanda tempo de aprendizado, leitura, observação, 
desenvolvimento de habilidades, participação em eventos técnicos, dentre outras 
ações de capacitação para o exercício dessa atividade profissional. 

Colegas de profissão, Designers de Interiores e Ambientes, projetar 
detalhes não é simples e nem tampouco fácil. Demanda tempo! Ademais, acredito 
que confiança em nosso potencial e na nossa capacidade de fazer a diferença na 
vida das pessoas é uma virtude que precisamos cultivar se queremos fortalecer 
nossa identidade profissional. E isso, também demanda tempo (e coragem). 

Finalizo parafraseando o filósofo Ralph Waldo Emerson (1803-1882): a 
confiança em si mesmo é o primeiro segredo do sucesso! 
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RE-visar a nossa História é fundamental para 
que a semente do Design germine e floresça 

em nossas raízes e consigamos acordar 
como designers! 

 

 

 
“Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. 

Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. 
Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. 

Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.” 

(Sujeito de sorte - Belchior) 

 

 

É pouco provável que algum de vocês não tenham escutado esse trecho 
dessa música, especialmente no último mês do ano. Uma canção, lançada 
originalmente em 1976 pelo saudoso Belchior, composta por um verso e esse 
refrão, apenas. Uma letra simples e, ao mesmo tempo, com uma força e um 
impacto imensuráveis – e tão verdadeiros para os dias que passamos em 2020, 
34 anos após o lançamento dessa música, que agora ganha mais força e 
importância com a contribuição de versos do Emicida.  

Os que não a conhecem – nem de antes, nem de agora – só provam que 
desconhecem a História do próprio país enquanto se arvoram autoritariamente o 
direito exclusivo de falar tanto sobre tantas coisas que nem sabem o que é, que 
acreditam que “a revolução militar foi para salvar o Brasil do comunismo”. 
Coitadinhos... acreditaram até na existência daquele elemento fálico - crucial para 
a eleição de um genocida. 

Para muitos, o refrão de Sujeito de Sorte representa a realidade nua e crua, 
doída e pesada pela qual estamos (ainda) passando. Um ano onde a realidade 
nos esbofeteou dia a dia. Um ano de perdas irreparáveis – lembrando, para alguns 
ainda alienados, que de irreparável temos apenas a vida. Todo o resto, temos 
como REconstruir ou REconquistar. 2020 foi um ano onde fomos testados e 
desafiados de todas as maneiras. 

Só o início da pandemia bastou para que percebêssemos os sinais claros 
sobre quem ainda era humano e quem transformara-se numa coisa abjeta, egoísta 

http://www.instagram.com/paulooliveirald
http://www.instagram.com/paulooliveirald
https://www.youtube.com/watch?v=PTDgP3BDPIU
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e deprimente. Nesse processo percebemos, entre nossos colegas profissionais e 
acadêmicos, aqueles que realmente são DESIGNERS e aqueles que apenas 
carregam (e envergonham) o nome de nossa profissão.  

Comodistas não são designers. 

Egoístas não são designers. 

Idólatras não são designers. 

Quem não tem a mínima capacidade de VER, não é designer. 

Negacionistas não são designers. 

Tios e tias do “zapzap” não são designers. 

E como me decepcionei e me assustei ao constatar a quantidade de gente 
que ostenta o título de designer e, na verdade, são meros “disáiguineres”... 
aqueles que somente passaram pelas carteiras acadêmicas. 

Isso, infelizmente, já entrou para a História do Design de Interiores 
brasileiro como uma mancha obscura e que serve, também, como um alerta. Ficou 
evidente como a formação acadêmica falhou, e muito, no que diz respeito ao 
mínimo que um DESIGNER deve ter interiorizado e ser capaz de aplicar em seu 
dia a dia: observar, ver, analisar e buscar soluções para os problemas (Paul Rands) 
independente do desejo - muitas vezes ignorante e irresponsável - do cliente. 
Isso precisa ser objeto de estudo por alguém (fica a dica). 

Eu, desde sempre, alertei sobre essas falhas em minhas redes sociais e em 
meu blog. Em 2018 atingi o máximo de indignação ao perceber a postura acrítica 
e de manada de muitos designers: a opção pela não aplicação dos conhecimentos 
de nossa profissão para analisar, compreender, VER e, principalmente, REJEITAR 
todos os dados e sinais claros de que sua escolha não era a melhor para ninguém. 
Você, se não leu, pode ler aqui: DInts: o que aconteceu com muitos de vocês? 
Sim, isso foi motivo de vergonha para nós como classe profissional afinal, não 
era nada mais que um simples ato de brifar uma situação, que fazemos (?) 
diariamente não somente em nossa vida profissional, mas na pessoal também. 
Algumas pessoas não gostam de mim afinal, não me conhecem pessoalmente o 
suficiente e me brifam a partir do disse-me-disse de terceiros... 

Nesse sentido alguns podem afirmar que “O cliente sempre tem razão”. 
Coitadinhos... não há frase mais irresponsável que essa. Esses papagaios de pirata 
só buscam o dinheiro e não se preocupam nem um pouco em informar 
corretamente (educar) seus clientes. Tenho pena dos dois. O primeiro somente 
repassa seus achismos ((MORIN) enquanto o segundo apenas gasta seu dinheiro. 

Segundo as Diretrizes Curriculares do Ministério da Educação para os 
cursos de nível superior, a raiz do Design de Interiores está ligada ao DESIGN. E 
isso não é novidade alguma afinal, desde ao menos 15 anos é apresentado dessa 
forma aqui no Brasil. No exterior já vem desde muito antes. 

http://www.designerpaulooliveira.com/
https://designerpaulooliveira.com/2018/10/22/dints-o-que-aconteceu-com-muitos-de-voces/
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No entanto, a prática acadêmica e o mercado brasileiros ainda parecem 
ignorar esse fato fundamental para entendimento de quem somos, para que 
servimos, o que realmente fazemos e porque fazemos. Por isso nos deparamos 
com constantes deturpações e definições alienadas e distorcidas sobre a nossa 
profissão.  

Ok, tais distorções servem apenas para agradar aos egos (e não à profissão) 
de poucos e atender uma parcela minúscula do mercado. 

Mas já vemos algumas luzes no final do túnel por parte de algumas IES 
sérias que perceberam os erros e vem trabalhando seriamente para revertê-los 
através da reformulação de corpo docente e currículos. Com a redução dos gastos 
físicos dos campus, um bocado delas passou a ofertar disciplinas extras, como 
“Tópicos Especiais em DInt”, onde convidam profissionais de renome para 
palestrar ou dar aulas online, acrescentando muito mais conteúdo à formação de 
seus alunos. À essas IES o meu sincero agradecimento e aplauso! 

Nós, designers de interiores, não somos aspirantes a arquitetos (por isso 
não há razão alguma em seguir os parâmetros, padrões condicionantes e 
metodologias projetuais e mercadológicas deles). Também não somos 
concorrentes deles pois nossa função é bastante distinta da deles. Tampouco, 
somos uma profissão elitizada ou destinada ao luxo apenas. Quem assim entende 
deveria voltar aos bancos acadêmicos e rever toda a sua formação. 

O Design, em essência, apesar de “ter nascido” na revolução industrial 
visando a facilitação dos processos de produção seriada aumentando a produção 
e, consequentemente, os lucros (essa é a história oficial), não se presta apenas a 
isso. Percebo esse ato mais como uma salvaguarda à população não elitizada no 
acesso aos bens de consumo, necessários à uma vida minimamente digna. 

Afirmo isso baseado no fato de que, ao seriar a produção (produção em 
massa), aqueles objetos e utensílios que antes eram inalcançáveis para a maioria 
da população que não dispunha de condições financeiras para bancar os custos 
de produção individualizados se tornaram acessíveis. Maior aproveitamento de 
materiais e insumos, maior produção e consequente vendas à um custo menor. 

Até a Arquitetura passou por essa revolução quando, lá no período pré-
Bauhaus, durante e pós-Bauhaus, pensava-se na Arquitetura modular, que 
pudesse ser repetida ou remodelada visando a construção de edifícios e casas 
mais baratos e acessíveis para uma população (operários) que, via-se claramente, 
estavam sofrendo com a falta de, ou com moradias precárias. 

Assim, o Design comportou-se da mesma forma e acabou dando às parcelas 
menos abastadas o acesso e o direito de possuir os bens e utilidades diversos, 
necessários à uma vida melhor. 

Déyan Sudjic mostra muito bem isso, sem melindres, em seu livro “A 
linguagem das coisas” – já foi indicado aqui na sessão Bibliografia Indicada”. Tom 
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Wolf também, em seu livro “Da Bauhaus ao nosso caos”. Já leram e 
compreenderam esses livros? 

Alguns afirmam que o Design é capitalista. Confesso que eu mesmo já 
pensei dessa forma e, hoje, me arrependo amargamente de tanta bobagem que 
já escrevi sobre o assunto. Explico: 

Se – e somente SE – o Design fosse capitalista, não seria acessível a todas 
as classes sociais através dos diversos níveis e tipos de Design.  

Se – e somente SE – o Design fosse capitalista, não se preocuparia com o 
desenvolvimento de materiais, processos, produtos, serviços, espaços criativos e 
colaborativos destinados, especialmente, às classes menos abastadas além de 
todo o desenvolvimento de produtos, serviços, sistemas e meios para a 
diminuição dos impactos da humanidade sobre o nosso planeta e, principalmente, 
com a qualidade de vida das pessoas. 

Ah, mas Design é caro! – afirmam alguns. Pois estão absurdamente 
enganados. O que existe nesse sentido são apenas MARCAS que são caras, 
destinadas a um público seleto, que fogem à regra do acesso universal ao Design, 
presente no Design desde sempre e, principalmente, ao atendimento à todas as 
camadas sociais. 

Ah, mas DInt é só para quem tem bom gosto e dinheiro! – afirmam os 
mesmos. Igualmente, continuam muito errados. De uns cinco anos para cá não, 
mas antes disso era comum os professores lançarem trabalhos de mega casas, 
lojas imensas e com orçamentos infinitos. Fui vítima desse tipo de ensino e foi 
apenas no dia a dia que consegui compreender o quanto esse pensamento é 
leviano e desconectado da realidade. Absurdamente desligado da realidade de 
nosso país, afinal esse mercado representa menos de 5% do total e, 
principalmente e mais grave, desviou a atenção dos alunos dos reais problemas 
da sociedade, dos bairros, dos municípios, dos estados e do país. Até mesmo do 
Design nos mantiveram afastados nos impondo regras e processos da 
Arquitetura, o que impediu o crescimento e evolução de nossa profissão aqui em 
nosso país.  

Fomos formados dependentes de terceiros sem saber que tínhamos 
liberdade e que aquelas amarras eram fakes. 

Sempre digo isso em minhas aulas e palestras: quem tem 700.000 reais, 
1.000.000 de reais ou mais para gastar em um projeto, não precisa de Design. 
Ao menos não como item de extrema necessidade. Esse grupo não tem problemas 
a serem resolvidos além da ostentação. 

Muitos alunos e professores entendem o recado e me agradecem. Passam 
a desenvolver projetos muito melhores, conscientes e responsáveis. Outros 
poucos, rangem os dentes e saem pisando forte para relinchar do lado de fora – 
ainda bem pois não tenho mais paciência com esse tipo de gente oca. 



REVISTA DINTBR—DESIGN DE INTERIORES BRASIL 

n. 4 | ano II | (2021) | Araçoiaba da Serra – SP | ISSN 2675-7567. 

91 

Quem realmente necessita do Design é aquela família de oito pessoas, que 
mora em uma casinha de quatro cômodos e possui uns 20.000 reais para 
melhorar a sua moradia afim de atender a todos os problemas de usabilidade e 
segurança para todos e, incluindo nesse orçamento, o pagamento pelo projeto. 
Observe a imagem de uma planta padrão de casa popular: 

 
Figura 1- Planta baixa padrão de casa popular. Fonte: site vaicomtudo 

O que eu quero dizer é que o Design de Interiores não deve se prestar a 
elaborar apenas apartamentos e casas de 800m² para cima. Isso apenas depõe 
contra a nossa profissão, reforçando a imagem negativa de uma profissão fútil e 
desnecessária. Enquanto nos fizeram sonhar e acreditar que capas de revistas 
eram possíveis, eles mesmos adentravam no mercado social tomando para si os 
direitos exclusivos sobre o mesmo. 

Porque vocês acham que nos projetos do “Minha Casa Minha Vida” (e 
tantos outros mais) nunca foram chamados os designers de interiores para fazer 
o que são formados para fazer: participar ativamente na elaboração dos projetos, 
definições dos espaços e dimensões, programas de necessidades, layouts 
possíveis, jardinismo, iluminação, cores e texturas entre tantos outros auxílios que 
podemos oferecer agregando valor, segurança e qualidade aos projetos? 

Nessa mesma toada encontramos uma lista imensa de espaços públicos 
onde poderíamos estar contribuindo com a sociedade e com os governos 
implementando projetos de qualidade direcionados à população: 

- Saúde: hospitais, postos de saúde, UPAs, clínicas, casas de repouso e 
recuperação, etc; 

- Educação: creches, escolas, universidades, cursinhos populares, etc. 

- Cuidados: asilos, orfanatos, centros de convivência, etc. 

http://www.vaicomtudo.com/
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- Lazer: praças, parques, centros culturais, etc. 

- Administração: prefeituras, câmaras e assembleias legislativas, secretarias, 
etc. 

- Desenvolvimento: design social, comunidades, pequenos negócios, etc. 

Enfim, poderíamos estar contribuindo – e muito – com o nosso país. Só não 
estamos por causa dos desvios que nos lançaram, afastando-nos de nossas reais 
funções enquanto DESIGNERS! 

Acha burocrático demais ou não gosta de se envolver em politicagem (que 
bela postura patriótica heim?)? Então indico a série documental 40m², disponível 
na Globoplay. Não é assinante? Tem como se cadastrar para teste gratuito com 
acesso a tudo. É uma excelente pesquisa audiovisual sobre a realidade das 
periferias brasileiras e me encheu de vergonha e tristeza ser confrontado, mais 
uma vez, com essa dura realidade de nossa população, nossos irmãos e perceber 
que depois de tantos e tantos anos de promessas e mais promessas, nada mudou. 
Não sabe por onde começar a ajudar? Busque uma das diversas ONGs que 
trabalham para esse público – ou CRIE UMA de DESIGN VOLTADO ÀS 
POPULAÇÕES PERIFÉRICAS. Se a realidade ali não te atingir como um meteoro te 
fazendo AGIR, ESQUEÇA. Tua religiosidade é falsa e tua humanidade já está 
morta! 

E todo o processo de revisão historiográfica sobre o Design de Interiores 
que realizo tem, também, a intenção de levantar todos esses aspectos de suma 
importância para a nossa identidade profissional: como e porque permitimos, de 
forma tão passiva, que se apropriassem de nossas funções e atribuições? 

Ao meu choro (Belchior) de tudo que passamos o ano passado – e ainda 
passaremos nesse novo ano – soma-se esse complexo jogo de interesses escusos, 
fragilidades, erros, desinteresses e futilidades que permearam a nossa profissão 
em todos esses anos.  

Em dezembro/2020 completamos quatro anos da regulamentação de 
nossa profissão. Sim é motivo de comemoração, porém, se esses problemas 
tivessem sio detectados e tratados de forma coerente e séria no passado, a 
regulamentação teria sido alcançada de forma mais correta e completa (não-
amputada), sem a ingerência de quem nem sabe o que é Design. Isso também faz 
parte da Nossa História. 

“Design não é custo, é investimento!”, como diz o designer Edson Ramos. 
E esse investimento deve ser entendido não apenas como sinônimo de lucros, 
mas sim, investir em absolutamente tudo que melhore a qualidade de vida, a 
segurança, o bem-estar, o conforto, a ergonomia e eteceteras, seja numa casa, 
seja num boteco. Por isso criamos tanto. Mas também REcriamos: 

Redesign é o ato de reformular, redesenhar ou refazer o 
design de alguma coisa. É a recriação de uma coisa que já 
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tinha sido feita, com o objetivo de melhorar o UX 
(experiência do usuário) e UI (interface do usuário).  

(Peexell). 

Nesse sentido, o RE-DESIGN-SE, tema central dessa edição da Revista 
DIntBR, tem a ver com isso tudo e muito mais. É preciso que a academia e os 
profissionais assumam o seu verdadeiro papel enquanto DESIGNERS. Mas isso 
comente irá acontecer quando vocês internalizarem o que é DESIGN, verbete 
integrante do nome de nossa profissão. 

 
Figura 2- temos um oceano de problemas esperando por soluções. Fonte: Associação Paulista de Fundações. 

 

 

RE-DESIGN-SE! 

http://www.apf.org.br/fundacoes/index.php/noticias/todas-as-noticias/3208-programa-apoiara-negocios-sociais-da-periferia-de-sao-paulo.html


 

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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A VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO RESIDENCIAL 
DURANTE A PANDEMIA 

É consenso que o ano de 2020 tem sido único e irrepetível de uma maneira bastante 
peculiar. A pandemia, desde que foi iniciada, tem trazido consigo incontáveis mudanças para 
a vida do ser humano, muitas delas negativas, não obstante podemos encontrar também 
mudanças positivas ocasionadas pela situação que o mundo inteiro foi obrigado a enfrentar. 
Uma dessas transformações foi, inegavelmente, a maior utilização do espaço residencial, 
tornando-se o lugar protagonista da vida das pessoas, ao qual elas tiveram de se adaptar para 
conseguirem realizar quase todas as atividades de sua vida diária. Destaca-se, portanto, o 
profissional do designer na sua importância para reorganizar o espaço residencial dos usuários, 
tornando-o mais funcional e agradável. 

Os decretos federais e municipais, com o avançar da pandemia, cada vez mais obrigaram 
as pessoas a permanecerem dentro de suas casas, saindo apenas para necessidades básicas, 
como comprar suprimentos. Até mesmo ir ao médico foi uma atividade restringida no período, 
na medida em que isso significava correr o risco de contágio ou de contagiar outros cidadãos. 
Com isso, tarefas diárias como práticas do trabalho, exercícios físicos, lazer e estudo tiveram 
de ser rearranjadas para serem executadas dentro de casa, a qual, por vezes, não houvera sido 
planejada para abarcar tantas atividades. Se antes famílias permaneciam em casa apenas nos 
fins de semana; durante a pandemia, elas tiveram de lidar com as mesmas quatro paredes vinte 
e quatro horas por dia, tendo de realizar todas as suas atividades concomitantemente com os 
membros de seu grupo familiar, ao mesmo tempo em que recebiam notícias da mídia de que 
o cenário poderia piorar.  

Esse fato nos faz refletir sobre a adequação dos espaços residenciais ao redor do 
mundo, os quais não se mostraram preparados para receber tamanho número de afazeres. 
Certamente, o ser humano passou a experienciar uma diferente relação com sua própria casa, 
que então se mostrou como o principal cenário de sua vida cotidiana. Entretanto, não 
encontrou nela as melhores condições para tal. Foi nesse momento e nessa situação que o 
designer de interiores se tornou peça fundamental de forma tão evidente. Conforto acústico, 
luminoso e térmico, ergonomia e bem estar nunca foram aspectos tão requeridos e de forma 
tão urgente como na pandemia. Uma nova relação com o ambiente estava surgindo e, com 
isso, a maior necessidade de um profissional que entendesse isso e reorganizasse os ambientes 
residenciais, levando em consideração desde a iluminação do ambiente – para que as pessoas 
pudessem trabalhar dentro de casa – a um espaço maior para se praticarem atividades físicas, 
como também o contato com a natureza – que também foi limitado –, inserindo o paisagismo 
dentro dos ambientes residenciais. 

Outro aspecto a ser considerado são os materiais escolhidos para serem os objetos das 
casas das pessoas. A pandemia demandou mais que protocolos, mas rituais de higiene que 
podem ser descomplicados através da escolha de objetos fáceis de serem limpos. Nesse ponto, 
o designer também é de extrema utilidade, de forma a tornar a vida das pessoas mais fácil. 

Ao contrário do que pode ter sido imaginado, a pandemia veio para impulsionar o 
mercado do Design de Interiores, apontando sua importância na promoção da qualidade de 
vida das pessoas. O espaço residencial agora possui inúmeras funções e deve ser projetado 
com isso em mente. Aliar a estética à funcionalidade é uma máxima no trabalho do designer, 
mas agora tem sido enfatizada dada a extrema relevância que o ambiente residencial possui 
na vida do cidadão que vivencia a pandemia. O tomou posse novamente de sua própria 
residência, tendo novas visões sobre sua estética e sobre o papel que ela desempenha em sua 
vida. O designer de interiores, portanto, deve ser o propiciador do bem estar do indivíduo 
neste lugar a que atualmente se resume sua vida: sua própria casa. 

Beatriz da Silveira Guimarães⠀ 

Designer de Interiores⠀ 
Campina Grande – PB. 
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Essências materializadas a partir do 
Design 

 
Sentir e vivenciar as expectativas que foram postas darem certo e usufruir do seu sonho 

materializado por alguém é sem sombra de dúvidas uma imensidão de satisfatório, ainda mais 
nesse período que vivenciamos uma reclusão social e um reencontro com o nosso lar, 
preenchidos por um desejo de retornar ao externo e por um desgaste tedioso de se manter 
tanto tempo cercados de paredes. Mas e se essas paredes, unidas com todo o conjunto, nos 
trazem pertencimento? E se o ambiente é de fato nosso? Não digo por questões de posse, 
digo por identificação de essência, daquelas dignas de um " amei, é a minha cara ", na 
apresentação do projeto. 

Criar ambientes em que no processo deixe de lado o seu ego e que se mantenha os 
olhos fixos na personalidade e essência do cliente é de forma incontestável, um caminho para 
o êxito, visto que o melhor meio de se conectar a ele é de fato a imersão à sua vida, à sua 
história, às coisas que ele fala de forma mais entusiasmada e como resultado disso, sendo fiel 
ao que ele tanto esperava. Estabelecer uma relação de troca e conversa é fundamental. Projetar 
para seres humanos vai além de levar em conta aspectos técnicos, a alma precisa falar e, mais 
que isso, precisa ser ouvida, abraçada e levada em conta. Projetar para pessoas é conseguir 
observá-las e simpatizar com elas, fazendo com que o projeto ande de mãos dadas numa 
relação saudável e de compreensão entre designer e cliente.  

Além de todo conhecimento técnico e estético que absorvemos ao decorrer do curso, 
algo que deve guiar todo o projeto lado a lado com nossa experiência é a individualidade de 
cada ser que recorre a nós para que possamos objetivar e tornar físico o que eles carregam 
como idealização do ambiente que pertence a eles. Algo único, sem receita pronta. Cada 
essência tem uma importância diferente e uma definição de lugar ideal.  

Dar espaço para o cliente participar do processo projetual, testando o que funciona 
melhor, o que atende de forma mais confortável a suas expectativas e necessidades, sem abrir 
mão da sua autonomia como profissional é um caminho que leva o cliente a ter plena certeza 
que o resultado será fiel a ele. Até porque, se houve participação no desenvolvimento, a ideia 
de pertencimento só cresce, e esse é exatamente o ponto. Bingo. Cliente satisfeito e mantendo 
relação de identidade com o projeto. Nada mais satisfatório para o profissional e esse é um 
benefício de mão dupla: cliente feliz e designer realizado.  

Ver que o projeto andou corretamente e que houve pleno respeito à história e à 
originalidade do usuário, preenche no profissional as lacunas de insegurança e receio das 
preliminares projetuais e acarreta tantas emoções e sensações positivas. Conseguir refletir o 
que ele deseja, unindo o conhecimento à alma, sabendo ouvir e empatizar, agindo de forma 
limpa para com a confiança que foi depositada nele só potencializa a satisfação em ser designer 
de interiores. No fim, ou melhor, como início de tudo, nosso propósito é exatamente refletir de 
forma concreta, tátil e visual o que as pessoas são, seja como familiar, profissional, religioso 
ou tudo junto. Projetos realmente únicos e direcionados para pessoas, com processos que 
trabalham a escuta e a imersão e que possibilitam usuários vivenciarem o desenvolvimento do 
começo ao fim, onde cada etapa reflete o quão necessário é sentir, e não apenas ver, o sonho 
tomar forma.  

O alvo é gerar identificação entre esse espaço e quem vai usar ele, ecoando bem estar 
e que isso vá além de conforto visual. É essencial lembrar que nosso trabalho causa impacto. 
Que optemos por serem positivos.  

 
Eduarda Soares dos Santos 

Acadêmica em Design de Interiores (FRCG) 
Arara - PB 
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O Design emocional em meio ao espaço 
urbano. 

 
Ano novo. Novos pensamentos, novos saberes, novos lidares, novos sonhos, novas 

experiências e principalmente novas conquistas, depois de um ano atípico, conseguimos 
adentrar no que será para muitos um novo ciclo, e para cada novo contexto de vida, novas 
reflexões sobre nosso entorno, e por que não falarmos sobre ele? Vamos lá? 

 
O espaço em que vivemos é multifacetado de variáveis constantes e distintas, diferentes 

entre si mesmas, tudo é tão parecido em sua base, em sua concepção, mas o tempo, as pessoas, 
o lugar onde o nosso meio de convivência está inserido, contribuem para sua mudança. 
Quantos prédios em tons desbotados, infinitas luzes e calçadas cinzas temos para trabalhar 
algo mais sensível, tantas telas em "branco" possuímos ao nosso favor, e podemos como todo 
artista causar impactos e emoções, BOAS reflexões, sobre a vida, e sobre tudo. O que acham 
de trabalharmos a afetividade atrelada a alguma intervenção urbana? Podemos criar juntos 
infinitas formas de interação com o meio, que causem ao ser humano uma boa energia, para 
que possamos seguir o ano bem, com ótimas reflexões, e claro, tudo por meio do design 
enraizado em nossa veia artística. 

 
A intervenção urbana possui características efêmeras, porque não precisa ser algo 

grandioso e muito menos fixo, ela pode ser renovada, remodelada e passageira. Dessa forma 
podemos soltar a nossa imaginação através do brainstorming e fazer acontecer, nesse âmbito 
tudo é possível. Bem como o patriotismo vivido pela primeira geração romântica, o brasileiro 
em copa do mundo explora isso de forma surreal, inserindo fitas, bandeirolas, imagens, 
recortes, materiais inimagináveis, tudo isso no meio urbano, explorado de uma forma grandiosa 
e criativa. As ruas e avenidas por exemplo, apresentam um potencial bem maior do que 
simplesmente servirem como um espaço de locomoção, na falta de uma superfície e com tinta 
na mão, usamos até as ruas como telas, e assim pintamos afeto e apego ao nosso país, que é 
tão rico culturalmente. As intervenções acontecem em todo e qualquer meio, utilizando como 
tela o espaço urbano da maneira como se encontra no momento, perfeito ou imperfeito, antigo 
ou novo, abandonado ou não. Nessa ação se procura a essência do impacto e da reflexão, esse 
pensamento pode ser variado, e isso dependerá do efeito que quer causar nas pessoas que 
terão algum tipo de interação com a sua intervenção. Efeito político, ambiental, filosófico, 
educacional, trabalhista, estético?  Externe para o mundo físico aquilo que você sente, e deixe-
o emergir pela sua criatividade. 

 
Ser Designer de Interiores não invalida nossa criatividade prática no meio externo, 

podemos elevar ainda mais as nossas competências enriquecendo o design criado na rua, 
como? Por meio do Design emocional/afetivo, estudando e conhecendo aquele espaço, quais 
são as necessidades envolvendo o conforto, a praticidade, funcionalidade, conhecendo os 
desejos e qual a beleza que o mesmo precisa, e assim conseguimos emergir sentimentos, 
experiências e reflexões que dão vida ao espaço, que colorem cada ser humano de bondade e 
esperança. Como dito por Norman em seu livro Design Emocional, “O resultado de tudo que 
você faz tem tanto um componente cognitivo quanto um afetivo – cognitivo para dar 
significado, afetivo para dar valor”. 
 
 

Abraão Carlos Costa Lopes 
Designer de Interiores  

Orós - CE 
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Design de Interiores Inclusivo – Dois 
Grupos, Necessidades Comuns 

 

Com a expectativa de vida aumentando, o Design Inclusivo é tendência. Mas como falar 
em inclusão quando o lar tem obstáculos? Além da população mais velha, existe a das pessoas 
com deficiências. Para adaptar residências, algumas ferramentas são facilmente encontradas, 
outras vendidas a preços altos. E quando o envelhecimento traz deficiências? São vários os 
casos abarcados, mas vamos focar nas necessidades de 2 grupos. 

Nessa realidade, encontramos pontos projetuais em comum para idoso e deficiente 
visual (DV). O espaço deve facilitar as atividades rotineiras: piso antiderrapante; paredes com 
quinas suavizadas e, se texturizadas (evitando muita aspereza), auxiliam na identificação e 
orientação no ambiente. Para a circulação, é ideal que o espaço seja o mais livre possível; 
portas largas para idosos em cadeira de rodas, andador ou bengala (também utilizada por DV) 
e acompanhados por cuidadores. A instalação de corrimão dá apoio e é guia. Elevadores 
podem ser instalados nas escadas de casas com andares. Num geral, degraus devem ser 
evitados, assim como tapetes. Se necessários, deve-se prender sob móveis e fixá-los ao chão 
com adesivos específicos. 

O mobiliário deve ser pesado, com extremidades arredondadas, o leiaute forma o 
caminho, e não deve ser mudado. O DV memoriza a casa como um mapa, o idoso usa memória 
remota para se localizar. Sofás e almofadas mais firmes auxiliam na postura e no apoio ao 
levantar. Texturas são bem-vindas, melhorando a experiência tátil-cinestésica. Atenção com fios 
e camas de pets. O ambiente deve ser intuitivo. 

Na cozinha, o ideal é o fogão por indução, reduzindo risco de queimadura. A iluminação 
deve ser uniforme, reforçada em áreas de trabalho. É indicado usar arandelas ao invés de 
luminárias de mesa. Luzes com sensores de movimento ajudam a evitar acidentes no escuro. 
Quanto às cores, devem ser aplicadas em contrastes, facilitando nos casos de baixa visão e de 
idosos com noção de profundidade diminuída. No banheiro, assentos sanitários devem ser 
elevados, evitando dificuldades ao levantar; barras de apoio instaladas no box, no entorno do 
sanitário e da pia. É importante o uso de fitas antiderrapantes e que haja 1,5m de área livre 
para manobra de cadeirantes. 

Esses são alguns pontos nos projetos para pessoas DV e idosos, incluindo os ativos. 
Foram apontadas as situações ideais, e certas soluções implicam em custos altos. Aí se aplica 
o binômio necessidade e possibilidade na missão de conceber ambientes com essas 
especificidades, proporcionando melhores percepção, orientação, habilitando essas pessoas a 
terem mais autonomia, mobilidade e segurança. E, claro, autoestima. 

 

Audilene Araújo 
Designer de Interiores - Tecnóloga. ABD nº 37137 

Nova Floresta – PB 
 

 

 

 

 

 



REVISTA DINTBR—DESIGN DE INTERIORES BRASIL 

n. 4 | ano II | (2021) | Araçoiaba da Serra – SP | ISSN 2675-7567. 

99 

ALÉM DO FÍSICO, O LAR COMO EXTENSÃO 
EMOCIONAL. 

 

Vemos cada vez mais em nossa sociedade a busca do autoconhecimento, processo este 
que promove uma observação sobre si próprio, em outras palavras, fazer um mapeamento 
interno, e a partir dele, identificar e compreender quem somos. Nesta busca, a interação 
homem-ambiente tem papel fundamental, é notório que ao planejar, reformar ou decorar um 
ambiente, os moradores sentem essa necessidade de identificação, onde por meio daquele 
lugar podem lembrar de si mesmo, e mostrar quem são.  

Um dos principais objetivos de um designer de interiores é projetar um ambiente que 
garanta, conforto, e qualidade de vida. O nosso lar é um lugar muito importante, pois é nele 
que vivenciamos diversos momentos, de tal maneira, o mesmo pode inclusive influenciar o 
humor e afetar a saúde. Não é apenas uma questão de estética, um bom projeto de interiores 
deve promover um ambiente onde o morador sinta-se completamente à vontade, onde suas 
necessidades são atendidas e sua personalidade seja transmitida. Ao transmitir personalidade 
o ambiente deve ter “a cara” de quem mora nele. O lar, portanto, não é um refúgio apenas 
físico, mas também psicológico, o guardião da identidade de seus habitantes. (BOTTON Alain, 
2007:271)  

Por vezes, até mesmo de maneira involuntária, ao planejar um espaço as pessoas 
buscam imprimir ali sua identidade, seja com objetos, matérias ou cores que refletem a quem 
pertence. Tudo isso está diretamente ligado a percepção sensorial, que pode ser mais aguçada 
ao utilizar nesse ambiente elementos que represente ou remeta memorias e histórias do 
morador.  

Sabendo que o ambiente planejado tem influência sobre o comportamento dos 
habitantes, é necessário compreender de que forma essa interferência acontece, pois é através 
da percepção, que o indivíduo poderá interpretar as suas impressões sensoriais para assim, 
atribuir significado e valor afetivo. Compreendendo isto é possível desenvolver ambientes cada 
vez mais personalizados e eficientes para cada proposta. 

Na perspectiva da emoção, é possível afirmar que os espaços e materiais dispostos nele, 
são capazes de transmitir as mais variadas emoções, de acordo com a vivência de cada 
indivíduo, diferentes tipos de respostas são geradas em um mesmo espaço.  Sendo assim 
alguns ambientes podem parecer mais agradáveis e promover sensação de bem-estar, 
equilíbrio e relaxamento, enquanto outros podem representar desconforto e inquietude. Cada 
item que compõe o ambiente é percebido, e interpretado de infinitas possibilidades, a 
percepção e os sentidos como a visão, o toque, a luz, o cheiro, recebe grande importância pois 
são elementos capazes de criar conexões sentimentais e psicológicas, interferindo diretamente 
no estado de espírito dos indivíduos. 

Ganha importância fundamental, levar em consideração que cada indivíduo é único e 
singular, que cada um tem suas necessidades e cabe ao profissional, Designer, conseguir 
identificá-las e interpreta-las, projetando os espaços por meio da percepção que o cliente tem 
do mundo e de si mesmo, permitindo assim que a casa represente mais do que a função de 
abrigo, mas sim, um lugar onde as pessoas que ali habitam, possam vivenciar seus sentimentos, 
e emoções, se sintam representadas, possuindo um local capaz de fortalecer sua identidade, 
um lugar onde possa se auto reconhecer. 

 

Edson Araújo Lêu Junior 
Estudante de Design de Interiores – Faculdade Rebouças de Campina Grande 

Sumé – PB. 
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Design e inovação 
para um mundo 

novo. 

Marcio Dupont 

 

Livro Digital 

Formato: PDF 

Registrado na Câmara Brasileira do 
Livro 

O livro "Design e Inovação para um Mundo Novo" do designer de produto Marcio 
Dupont aborda os temas de Design e Inovação ressignificados para um mundo pós-
pandemia. 

Tem como objetivo ampliar a visão do design entre designers mas especialmente 
entre os profissionais da inovação. 

No bloco do Design traz temas urgentes para o design atual como design ético, 
design inclusivo e mostra ao designer como usar o design como ferramenta para educação 
gerando ainda mais valor e impacto para os seus produtos e serviços. 

No bloco da inovação entra no tema da inovação social e como ela mudou a trajetória 
do design tradicional com o surgimento do design de impacto social. 

Há um capítulo especial onde o autor revela qual é a inovação do século 21 e como 
ela impactara nas seguintes décadas. 

Tenha mais detalhes de como adquirir e uma prévia do livro no Instagram: 
http://instagram.com/dupontdesignforall 

 

http://instagram.com/dupontdesignforall


REVISTA DINTBR—DESIGN DE INTERIORES BRASIL 

n. 4 | ano II | (2021) | Araçoiaba da Serra – SP | ISSN 2675-7567. 

101 

 

 

Inteligência Visual 
- Aprenda A Arte 

da Percepção e 
Transforme Sua 

Vida. 

Amy E. Herman 

 

ISBN: 9788537815991 

Páginas: 336 

Formato: 23 x 16 x 1,8cm 

Ano de Publicação: 2016 

Editora Zahar 

 

Um livro fascinante que fará você ver o mundo com muito mais clareza, transformando 
sua maneira de lidar com desafios e oportunidades." LEONARD MLODINOW, autor dos best-
sellers O andar do bêbado e Subliminar Inteligência visual é a capacidade de ver o que está 
lá e os outros não veem; ver o que não está lá e deveria estar; ver os pontos positivos e os 
negativos, as oportunidades e as vantagens. É um conjunto de habilidades que todos nós 
possuímos, mas poucos sabem como usar corretamente. Com base em seu celebrado e 
inovador método de análise de obras de arte, Amy Herman nos mostra como aprimorar nossa 
capacidade de observar, perceber e comunicar melhor o que vemos. Há mais de uma década 
Herman vem treinando especialistas de áreas diversas (como agentes do FBI e da CIA, 
executivos e médicos) a reconhecer o que de fato é essencial numa determinada cena ou 
situação. Agora ela oferece ao leitor esse guia único para ver com mais clareza o que está à 
nossa volta. Seja você um executivo que deseja entender sua empresa, um pai ou uma mãe 
que quer compreender melhor seu filho ou simplesmente alguém que deseja ter uma 
percepção mais clara de qualquer situação – com Inteligência visual você verá o que é mais 
importante sob uma luz completamente nova. Aprender a ver o que importa pode mudar o 
seu mundo. Abra os olhos e veja como. Você vai descobrir que nem sabia que eles estavam 
fechados. 
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Como se Faz: 92 
Técnicas de 

Fabricação para 
Design de Produtos. 

Chris Lefteri 

 

ISBN: 9788521207146 

Páginas: 288 

Formato: 17x24 cm 

Ano de Publicação: 2013 

Editora Blucher 

 

Para os designers, o mundo da manufatura pode ser um território desafiador e 
impenetrável. Muitos só conhecem, em detalhes, algumas poucas técnicas de fabricação. 
Parte do design contemporâneo para descrever 92 técnicas - inovadoras ou tradicionais - 
de fabricação de design de produtos, revelando os mistérios de seus processos para alunos 
e profissionais da área. 

COMO SE FAZ inova também ao ser o primeiro livro a abordar o assunto a partir do 
ponto de vista do designer. Chris Lefteri agrupa os processos de acordo com as formas e 
dimensões físicas do produto acabado. Cada processo é apresentado e descrito 
individualmente; boxes informativos orientam sobre volumes de produção adequados, custos 
envolvidos, velocidade de produção, materiais relevantes e muito mais. Põe por terra a 
opinião equivocada de que os processos de manufatura restringem a liberdade do designer, 
encorajando a experimentação ao transmitir o potencial da manufatura como uma valiosa 
ferramenta nas mãos do designer. 

 

* Um guia das técnicas complexas de manufatura, escrito por um designer para 
designers 

* Leiaute claro e didático 

* Fotos dos produtos estudados 

* Diagramas explicativos 

* Imagens do passo a passo dos processos de fabricação 
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Fundamentos de 
Design de Produto. 

Richard Morris 

 

ISBN: 8577806847 

Páginas: 184 

Formato: 22.61 x 20.07 x 1.52 cm 

Ano de Publicação: 2010 

Editora Bookman 

 

Fundamentos de Design de Produto oferece um panorama conciso dos principais 
processos que envolvem o design de produto. Dicas valiosas sobre todas as etapas da 
criação de um produto são apresentadas, do briefing às soluções, da produção ao marketing. 
Guia para referência teórica e inspiração, este livro vem recheado de exemplos de trabalhos 
de talentosos designers do mundo inteiro.  

 

 



 

OPINIÃO 20 
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JOSÉ CARLOS FREIRE 

 
 
 
 

Nota do Editor: dadas as realidades e diferenças existentes em nossa sociedade 

e o real significado e complexidade do “Re-Design-Se” – tema desta edição da Revista DIntBR 
– é de extrema importância trazer o olhar de pessoas externas à profissão para que 
consigamos, realmente, sair da caixinha e entregar os nossos conhecimentos para toda a 
sociedade contribuindo, através de nossa responsabilidade social, para a construção de um 
país mais justo, igualitário, seguro e humano. Posto isso, passei a buscar testemunhos de quem 
já se beneficiou do Design de Interiores para si e ao mesmo tempo, percebeu, dentro de seu 
trabalho, como seria benéfica a atuação dos designers de interiores nele. Assim, em 04 de 
janeiro de 2021 o nosso convidado desta edição nos presenteou com esse excelente relato, 
baseado em experiência própria, que comprova que sim, o DInt é um Direito Social! O que nos 
falta é tomar consciência disso, assumir nosso papel e responsabilidade e devolver à sociedade 
os benefícios que todos tem direito. Especialmente àqueles que não tem acesso. 

 

 
 
 
 
 

Design de Interiores: um direito social? 
 
 

Durante muitos anos trabalhei numa instituição financeira viabilizando a 
produção de unidades habitacionais para que pessoas das mais diversas classes 
sociais conseguissem realizar o sonho da casa própria ou simplesmente investir 
no mercado imobiliário. 

Daquele lado da mesa a única preocupação é viabilizar o retorno financeiro 
do empreendimento, ressalvada a qualidade intrínseca ao produto, seja ele uma 
habitação de interesse social ou uma de alto padrão, o que está em discussão é 
o que o mercado demanda e/ou o valor do metro quadrado adequado ao local 
da edificação do imóvel. 

Fatores como o local da implantação e a forma homogeneizada do 
empreendimento não importam, pois, atendendo aos requisitos legais, 
estruturais, econômicos e financeiros, independentemente de classe social, a 
adaptação das unidades habitacionais produzidas as necessidades de seus 
ocupantes, ficam a cargo destes, após a entrega das chaves. 
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Nessa abordagem não levamos em conta aspectos como as áreas de lazer 
internas aos empreendimentos ou os equipamentos urbanos das localidades 
onde foram edificados, consideramos apenas os módulos habitacionais, pois 
esses outros atributos já estão expressos ou embutidos no valor do imóvel. 

Essa lógica faz com que os envolvidos no projeto e na construção, (ou pelo 
menos eu), após a entrega das chaves, tenha a sensação do dever cumprido. 

A minha mudança de percepção do que é habitação ocorreu em 2016 
durante uma reforma em minha própria casa que transformou, positivamente, a 
interação com o espaço, a funcionalidade dos cômodos, a dinâmica familiar, o 
relacionamento dos moradores. Surgiu uma “mágica” sensação de bem estar que 
criou aquela vontade irresistível de ficar em casa. 

Foi assim que entendi, inconscientemente, a importância do Design de 
Interiores na questão da moradia, porém a compreensão racional sobre a 
diferença entre as diferentes profissões que atuam com projeto e execução nesse 
nicho de mercado e a autonomia da profissão de designer viria mais tarde. 

Em Outubro de 2017 mudei de atividade, fui trabalhar na Secretaria de 
Habitação e Regularização Fundiária do Munícipio de Niterói, com o foco na 
entrega das Unidades Habitacionais de Interesse Social já produzidas e em fase 
de produção. 

Niterói possui um Plano Estratégico de Desenvolvimento de Curto, Médio 
e Longo Prazos para a cidade chamado “Niterói que queremos”. Dentro desse 
plano existe o Programa Morar Melhor que foi integrado ao extinto programa 
Minha Casa, Minha Vida do governo federal, (hoje programa Casa Verde Amarela). 

O maior desafio do programa é produzir unidades habitacionais (UH) para 
a população cuja renda varia entre 0 e R$ 2.000,00 por mês, a chamada Faixa 1. 
O valor final da UH é estabelecido num máximo de R$ 96.000,00 para os 
municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro. 

Impregnado pelo sentimento de bem estar habitacional exposto acima, me 
pareceu possível conceber uma estratégia que desse aos futuros moradores 
desses empreendimentos não apenas uma casa, mas uma moradia digna capaz 
de ser chamada de lar. 

Porém, ajustar as heterogeneidades das famílias que são selecionadas por 
critérios como carência, gênero e idade em unidades habitacionais entre 40 e 50 
m2, com a tipologia de apartamentos de sala, 2 quartos, banheiro, cozinha e 
serviço distribuídos em blocos de edifícios de 5 andares não é tarefa fácil. 

Acrescente ao desafio o fato de que o público-alvo desses 
empreendimentos moravam em casas que, apesar de na maioria das vezes serem 
precárias e sem infraestrutura adequada, eram customizadas por eles às suas 
necessidades. 

Os empreendimentos HIS da Faixa 1 necessariamente devem estar 
apoiados em Projetos de Trabalho Técnico Sociais (TTS) sendo obrigatória a sua 
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apresentação, em forma de projeto específico para os agentes financiadores do 
programa. 

Percebemos que no TTS pode residir a reposta para alcançarmos o bem 
estar habitacional para essa população. 

Com um projeto social bem estruturado poderemos dar à política 
habitacional a sensibilidade fundamental de olhar para o indivíduo. Ela (a política) 
não pode ser encarada somente com o enfoque na redução do déficit 
habitacional, mas também como um processo de melhoria da saúde física e 
mental da população. Um empreendimento habitacional deve ser concebido, 
desde o projeto, com o entendimento de que a questão habitacional é muito 
maior que um teto sobre quatro paredes. 

Atualmente o profissional mais envolvido nos TTSs é, por tradição ou 
definição, o Assistente Social. Ele exerce um papel fundamental, que jamais 
poderá ser substituído, na mediação entre o público-alvo do programa, a 
construtora, o agente financeiro e o município através do desenvolvimento de 
práticas cujo objetivo é promover a aprovação, o aceite e a adaptação das famílias 
aos modelos dos programas habitacionais. 

 

 

José Carlos Freire 

Secretário de Habitação e Regularização 
Fundiária – PMN. 

Bacharel em Direito com Pós Graduação 
em Finanças e Mercado de Capitais e em 
Gestão de Processos. Possui experiência 

com Carreira Gerencial em áreas da Caixa 
Econômica Federal como Negocial, 
Habitacional, Recursos Humanos e 

Tecnologia. Atuou também na instrutoria 
interna da CEF como mediador 

estratégico. Atuou como voluntário no 
fomento de ações de empreendedorismo 

em comunidades carentes. 

 

Porém o Assistente Social, por si só, não tem formação para atender todas 
as complexidades inerentes a questão habitacional no que se refere ao setor da 
construção civil e por isso ele deve estar junto a uma equipe disciplinar. 

O TTS é estruturado em ações específicas e diferenciadas, mas 
complementares entre si, distribuídas em eixos como, por exemplo: 
Desenvolvimento Comunitário e Social; Geração de Trabalho e Renda; Educação 
Sanitária, Ambiental e Patrimonial. 
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Ao analisar os projetos de trabalho técnico social até então desenvolvidos 
na secretaria, observamos que eles eram bastante efetivos em diversos pontos, 
porém, ainda carentes de ações no Eixo Patrimonial que dessem suporte aos 
moradores para executarem os arranjos interiores necessários à transformação 
de suas unidades habitacionais em locais de moradia adequados às suas 
necessidades. 

 

“(...) essa profissão é mais aderente às 
necessidades dos desvalidos do que às 

vaidades dos favorecidos.” 

 

Assim, realizamos debates e estudos com a nossa equipe técnica para criar 
uma equipe disciplinar que executasse a Missão de adaptar a casa às 
necessidades específicas de seus moradores. 

Porém, foi numa conversa com a designer da minha casa, que intuí que a 
solução do problema poderia passar por esta recém regulamentada profissão de 
designer de interiores e ambientes, através da Lei 13.369 de 12 de dezembro 
de 2016. 

O que no primeiro momento pareceu a descoberta da pólvora mostrou-se 
de difícil compreensão e objeto de desconfiança e preconceitos pelos 
stakeholders1 (usei o termo para não ferir suscetibilidades). 

Design é coisa para rico! Foi o que mais ouvi toda a vez argumentei sobre 
a importância da participação desse profissional nas questões relacionadas a 
habitação de interesse social.  

Tivemos a oportunidade de comprovar a inconsistência dessa lógica 
perversa quando fizemos parceria com uma associada da ABD que, 
gratuitamente, fez uma palestra com conteúdos relacionados ao Design de 
Interiores para moradores de um empreendimento do programa MCMV em 
Niterói. A palestra obteve elevados níveis de aprovação e atenção registradas em 
pesquisa de satisfação que é realizada logo após todas as palestras e oficinas do 
Projeto Técnico Social. 

Quebrar esse paradigma será, por um bom tempo, tarefa árdua e cotidiana 
para todos que sabem o que a profissão significa. 

A referida Lei que regulamentou a profissão do designer estabelece, no seu 
Art. 4°, as competências do designer de interiores e ambientes das quais 
destacamos: 

I - estudar, planejar e projetar ambientes internos existentes ou 
pré-configurados conforme os objetivos e as necessidades do cliente 

 
1 Stakeholder - público de interesse. 
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ou usuário, planejando e projetando o uso e a ocupação dos espaços 
de modo a otimizar o conforto, a estética, a saúde e a segurança de 

acordo com as normas técnicas de acessibilidade, de ergonomia e de 
conforto luminoso, térmico e acústico (...);   

X - desempenhar cargos e funções em entidades públicas e 
privadas relacionadas ao design de interiores; 

XI - exercer o ensino e desenvolver pesquisas, experimentações 
e ensaios relativamente ao design de interiores; 

XII - observar e estudar permanentemente o comportamento 
humano quanto ao uso dos espaços internos e preservar os aspectos 

sociais, culturais, estéticos e artísticos. 

E no Art. 5° da mesma Lei, os valores do código de conduta do profissional 
de Design de Interiores e Ambientes, dos quais destacamos os seguintes: a 
conduta ética; a transparência com seu contratante; a sustentabilidade; a 
responsabilidade social; a segurança dos usuários. 

A Constituição Brasileira (CRFB) em seu Art. 6º confere à moradia o status 
de direito social, ao lado do direito a educação, a saúde, a alimentação dentre 
outros. Declara também no seu Art. 23° que é competência comum da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios promover programas de construção 
de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. 

Por esse motivo entendo que para atingir ao preceituado na CRFB, ao lado 
dos Assistentes Sociais nos Projetos de Trabalho Técnico Social desenvolvidos 
para Empreendimentos Habitacionais e Urbanísticos é fundamental a participação 
do designer de interiores. 

Acredito ser de extrema importância que profissionais com essa formação 
passem a integrar equipes multidisciplinares para influenciarem, com o seu saber, 
os rumos da política habitacional brasileira em todas as esferas de governo. 

Tenho confiança que a ABD e os designers de interiores terão a forca 
necessária para quebrar os paradigmas necessários e demonstrar que essa 
profissão é mais aderente às necessidades dos desvalidos do que às vaidades 
dos favorecidos. 

Que na nova fase dos programas Morar Melhor e Casa Verde Amarela, onde 
a melhoria das unidades habitacionais e a regularização fundiária dos 
assentamentos informais serão a tônica aqui no Sudeste, possamos contar com 
vocês em todas as etapas dos projetos comprovando que o direito à moradia 
digna é muito mais do que ter uma casa. 

 

 

 

 



   
 

 

Sobre essa edição. 
 

Todo o material aqui apresentado foi produzido voluntariamente 

por nossos colaboradores.  

O Projeto Design de Interiores Brasil busca parcerias e 

patrocínios para que possa crescer e produzir mais conteúdos de 

qualidade, com a intenção de informar à sociedade sobre o que 

realmente é e o que pode fazer o designer de interiores além de 

desenvolver atividades focadas nos mercados possíveis para os 

profissionais de Design de Interiores brasileiros. 

Caso sua empresa tenha gostado da Revista DIntBR e deseje nos 

apoiar, entre em contato conosco para firmarmos uma parceria ou 

patrocínio. 
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