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editorial

PAULO OLIVEIRA 
Editor da Revista DIntBR 

Presidente Projeto DIntBR

Apesar de haver divergência entre os estudiosos 
sobre o tema, acreditamos ser bastante válida a inda-
gação: o Design pode ser considerado uma ciência? 
Por isso resolvemos trazer esse debate a pauta dessa 
sétima edição da Revista DIntBR. Por  um   lado,   te-
mos   os   puristas que somente admitem   os modelos   
embalsamados há séculos para   atingir   tal   definição.   
Por outro, temos o grupo mais progressista que conse-
gue adentrar nas entranhas do sistema, juntar peças 
soltas e formular novas ciências ou, ao menos, novas 
hipóteses de olhar ou de definição do que seja uma 
ciência, sem purismos. Independente dos argumentos 
utilizados por ambos os lados, é importante   mostrar   que,   em   princípio,   o   Design   e   o   Design   
de Interiores   são   formados   por   diversas   ciências,   em   um   diálogo constante que torna a área 
única. Apesar disso, ela é capaz, assim como   as   outras   ciências,   de   auxiliar   com   suas   abor-
dagens, ferramentas e métodos, outras profissões e até mesmo... as outras ciências a solucionar os 
seus problemas. Essa  mescla  de conhecimentos,   saberes,  habilidades, competências   e   a   forma   
de   pensar   dos   designers   apresenta evidências  da  aplicação   de   um   complexo   jogo   de   ci-
ências entrelaçadas que formam o uno  do Design. O   que   temos   certeza   é   de   que   as   diversas   
ciências   estão presentes em nosso trabalho. As cores, os materiais, revestimentos e equipamentos, a 
ergonomia, a história, a iluminação, o ensino, e por   fim,   os   projetos  e  todas   as   outras   práticas   
que   utilizamos rotineiramente (ou não) têm muita ciência por trás delas. E essa é a nossa intenção 
com essa edição: apontar algumas das   ciências   existentes   em   cada   conhecimento   do   Design   
de Interiores. Esperamos que sejam de grande ajuda a vocês leitores. Além disso, é muito importante 
lembrar a todos vocês que a Lei 13.369,   que   regulamentou   a   nossa   profissão,   completa   no   
dia dezesseis   de   dezembro,   cinco   anos   de   sua   promulgação. Temos muito trabalho pela frente!

E esse trabalho vai precisar da união, engajamento e ação de todos nós! Boa leitura!

#EstamosJuntos!
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1.cores
Bete Branco

@bete.branco

Ainda há quem não goste de cores,
mas não há quem delas não necessite

É o que claramente nos mostram tantas ciências!
Todo ser vivo é extremamente sensorial e assim nos integramos e interagimos uns com os 

outros, através dos elementos da natureza captados por nossos sentidos. Não há nada na na-
tureza material que não mobilize energias.

Essa forma holística de ver a vida veio sendo estudada e esclarecida com o tempo. No pas-
sado contava-se com as intuições e insights dos grandes mestres, mas hoje, atrás de qualquer 
microscópio ou eletroencefalograma podemos encontrar as confirmações sobre essas intera-
ções.

E, quando um ramo de atividades como o Design de Interiores, consegue perceber quão rico 
e importante é cada elemento que manipula, temos a certeza de que oferecemos muito mais do 
que beleza: oferecemos equilíbrio estético, estímulos físicos e psicológicos, conforto tátil, visual 
e ergonômico, funcionalidade, sustentabilidade e tantos outros atributos descobertos ao longo 
do tempo e das descobertas, que podemos dizer que, o design aplicado com consciência de 
todas as suas potencialidades, pode ser considerado uma ciência.

No estudo aprofundado das cores, por exemplo, podemos observar o caminho do aprimora-

Figura 1
Psicologia das cores nos ambiente  - Módulo 1 -  Curso - Bete Branco
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mento cientifico ao longo da evolução da humanidade.
Hoje, com o avanço tecnológico, a vasta literatura e os canais de pesquisa, dispomos de infi-

nitos recursos para maior conhecimento e melhor aplicação das cores em todos os segmentos, 
todos úteis ao Design de Interiores.

Figura 2
Psicologia das cores nos ambiente  - Módulo 1 -  Curso - Bete Branco

A física
Aprimorada através da instrumentação como os espectrofotômetros nos permitem a qualida-

de na reprodução das cores através dos pigmentos e de suas reações através da iluminação.

A química
Continua descobrindo e criando novos pigmentos que possam ampliar a diversidade e me-

lhorar a resistência e reprodução da cor, incluindo aditivos e protegendo a natureza.

A biologia e bioquímica 
Atuam em diversos campos, desde a descoberta de novas fontes naturais para a obtenção 

de pigmentos (já que muitos são de origem vegetal e animal), bem como nos estudos sobre o 
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olho e a visão (nosso órgão de captação) e, nos estudos sobre as alterações orgânicas estimu-
ladas pelas cores, entre muitos outros aspectos.

A neurociência 
Uma das ciências mais importantes para a amplitude de conhecimento sobre a influência 

das cores no nosso comportamento físico, mental e emocional, responsável por nos ajudar a 
entender o que a cromoterapia já sabia e usava há mais de mil anos.

As ciências vibracionais 
Com a grande contribuição da Física Quântica, conseguimos entender a geração de cam-

pos vibracionais através das partículas cromáticas (fótons) e a interação eletromagnética entre 
mente e corpo. Vários outros estudos e práticas vibracionais como a cromoterapia, o reiki, a 
cristalologia e outros, vêm então sendo desmistificados.

A neurolinguística e a semiótica
Estudam a construção e os significados da linguagem na mente, considerando as cores 

como códigos de linguagem “não verbal”. Nossas memórias de cores se tornam poderosas 
através de associações e símbolos, pessoais ou coletivos.

A psicologia 
Ciência que interpreta associações com as cores e também as usa para entender padrões de 

comportamento e personalidade, interpretação de sonhos e para estimular a comunicação sutil.

Ciências de mercado 
Economia, marketing, vendas, publicidade e propaganda, todas estudam profundamente as 

cores e suas associações aos movimentos culturais e de consumo, gerando tendências, esti-
mulando modismos e enraizando estilos.

Estes são alguns exemplos de ciências que estudam e aplicam as cores, assim como o 
design. Não há mais lugar para o uso aleatório de elementos com potenciais de equilibrar ou 
desequilibrar a qualidade de vida. E, qualidade de vida é o que mais se espera dos ambientes 
que habitamos.

Vou dar um exemplo que todos nós acompanhamos nas últimas décadas. 
Da década de 70 até o início da década de 90, o hábito de almoçarmos, lancharmos e jan-

tarmos em fast foods foi frenético. Essas lanchonetes, em quase sua totalidade, eram decora-
das em vermelho e amarelo. Ambas as cores estimulam a compulsão ao consumo, a fome e a 
pressa. Então eram cores muito bem aplicadas ao setor, já que seus clientes pediam logo tudo 
o que vinha à mente e saiam comendo pelas ruas apressadamente, deixando espaço nessas 
minúsculas lojas que ganhavam pela compulsão e falta de espaço. No início dos anos 90, uma 
geração inteira começou a ver os malefícios desses hábitos, tão bem estimulados pelas cores. 
Daí o mercado deu uma virada: começou a oferecer as “comidas à quilo”, os self services, onde 
então os usuários passaram a comer sentados, servirem-se calmamente buscando qualida-
de e comida fresca. Nesses novos estabelecimentos começamos a ver cores mais tranquilas 
como verdes e salmões, cores que desaceleram e nos ajudam a saborear mais do que apenas 
mastigar e engolir. Já hoje em dia percebemos a inclusão da madeira como revestimento que, 
além das cores, garantem conforto e desaceleração. E muitas daquelas minúsculas lojas se 



REVISTA DINTBR—DESIGN DE INTERIORES BRASIL
n. 7 | ano II | (2021) | Araçoiaba da Serra | ISSN 2675-7567 9

Figura 5
Fonte: www.allkit.com.br/ak3

transformaram em “cafés”, uma nova forma de encontros pontuais, aproveitando a aparência 
da madeira que mesmo em um porcelanato, vai nos lembrar dos aromas de café e chocolate, 
bem como dos benefícios revigorantes e prazerosos destes alimentos.

Figura 3
Fonte: www.estadao.com.br

Figura 4
Fonte: pinterest

Este foi apenas um exemplo prático e real onde vemos que o estudo e a ciência das cores 
são utilizados para conduzir comportamentos, estimular vendas, proporcionar benefícios físicos 
e emocionais através da beleza de seus ambientes e do profundo estudo de seus designers.

Bem, e se o Design de Interiores com a riqueza de estudos que o suporta ainda não é consi-
derado ciência, acho que estamos no caminho certo!

Deixo aqui a frase que uso como jargão desde que entendi o que me fez apaixonar pelas 
cores: “mais importante do que usar belas cores é usá-las bem!”

Fonte: www.estadao.com.br
Fonte: www.estadao.com.br
Fonte: www.estadao.com.br
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2. método de design
Thábata Brito

@thabatabritoprojetos

A complexidade do pensamento projetual em design de 
interiores e as ferramentas como instrumentos de projeto

O presente artigo trata da complexidade do raciocínio para projeto em design de interiores 
e a utilização das ferramentas como instrumentos de assessoria ao pensamento e processo 
projetual. 

Para realizar a atividade de design de interiores e criar projetos o aluno e profissional pre-
cisa desenvolver o pensamento projetual e esse pensamento estará apoiado em três formas 
de raciocínio: o indutivo, o dedutivo e a abdutivo. O raciocínio indutivo é a lógica usada para 
obter uma conclusão universal a partir de premissas particulares . Ele é o processo pelo qual, 
ponderasse por diversas particularidades e conclui uma generalização. Em contrapartida, o 
raciocínio dedutivo são proposições a partir de ideias preconcebidas que utiliza de premis-
sas universais para um conhecimento específico, estabelecendo o silogismo do geral para o 
particular . 

Charles Peirce (1999) analisou essas lógicas e adaptou a forma do raciocínio abdutivo 
como utilização desse fundamento. O raciocínio abdutivo, também chamado inferência hi-
potética, é a adoção experimental da hipótese. Todas as ideias vêm através da conjectura. 
Esse tipo de inferência consiste em estudar fatos e inventar uma teoria para explicá-los.  A 
abdução é o processo que forma hipóteses explicativas, raciocínio esse utilizado no proces-
so do design e no processo projetual, uma vez que o projeto é uma conjectura explicativa 
apresentada para a solução de um problema espacial que existe a partir da relação do ser 
humano, os artefatos e o ambiente. 

Os raciocínios indutivos1 e dedutivos2 são lógicas ensinadas em todos os níveis educacio-
nais e muito comum na formação do pensamento. A lógica abdutiva é ensinada aos alunos 
de design, no desenvolvimento de projeto, durante o processo acadêmico. É importante 
expor que esses raciocínios não se dão de forma clara e proposital na mente humana no de-
correr da realização dos projetos, eles se realizam de forma automática e intuitiva nas várias 
fases projetuais, demonstrando a complexidade do pensamento projetual.  

Como anteriormente tratado pela mesma e por vários autores dessa revista, o desenvolvi-
mento do projeto em design de interiores acontece a partir de um método projetual. Esse mé-
todo possui divisões e fases que orientam o designer na elaboração da solução do projeto. 
Para a realização dos projetos o aluno e profissional utiliza de várias ferramentas projetuais 
que promovem os diferentes tipos de raciocínios, o indutivo, o dedutivo e a abdutivo, permi-
tindo e auxiliando o pensamento projetual e sua finalidade em solucionar problemas de forma 

1Exemplo de raciocínio indutivo: 
O som não se propaga no vácuo. Na lua há vácuo. Logo, não há som na lua.
2Exemplo de raciocínio dedutivo: 
Animais vertebrados são aqueles que possuem vértebras, todos os gatos possuem vértebras, logo, todos os 
gatos são animais vertebrados.
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racional e criativa, na relação do ser humano, os artefatos e o ambiente.
Dentre as ferramentas projetuais existente as que os designers de interiores, normalmente 

utilizam são: o MESCRAI; o Brainwriting; o Mapa de Empatia; a Criação de Personas; a Jor-
nada do Usuário/Consumidor; o Mapa Stakeholders; a Análise SWOT (FOFA), entre outras. 
Cada uma delas possuem funções específicas em etapas distintas do projeto e todas são 
importantes para o melhor entendimento e desenvolvimento de soluções. Há projetos que 
utilizam de uma ou duas dessas ferramentas e outros que empregam todas elas, tudo isso 
em conformidade com às demandas apresentadas. Importante ressaltar que, existem outras 
ferramentas à exemplo o painel semântico e o moodboard, já apresentados nessa revista (5º 
edição - O conceito no projeto de design de interiores). 

As seguir elucidasse sobre as ferramentas: Criação de Personas e MESCRAI como exem-
plificação das inúmeras possibilidades de aplicações dessas ferramentas e suas importân-
cias para o entendimento do pensamento projetual.  

Criação de Personas

Para o desenvolvimento de um projeto é importante a definição correta do público-alvo e 
muitas vezes o designer de interiores não tem acesso diretamente aos consumidores e usuá-
rios que irão vivenciar o ambiente projetado, que podem ser os casos de projetos comerciais, 
institucionais e efêmeros, por isso existe à criação de personas uma ferramenta utilizada no 
design que busca descrever de forma mais eficiente o público-alvo para que a elaboração do 
projeto seja centrada nos usuários.  

Personas são arquétipos que desempenham a representação de um grande grupo de pes-
soas reais. Elas são descrições detalhadas do imaginário construído a partir de pessoas bem 
definidas, que são o resultado de dados de pesquisas com pessoas reais, através da coleta 
de dados qualitativos e/ou quantitativos, definido pelos padrões encontrados, conjuntamente 
com as motivações ou objetivos específicos desse público. 

Para aplicação desta ferramenta é importante que, primeiramente, seja definido o público 
que vai usar ou viver do espaço projeto. Esta definição é fundamental para construir modelos 
representativos de usuários (personas) que servirão como modelos para o projeto, uma vez 
que esta ferramenta busca generalizar as características, estilo, comportamento, atividades, 
consumo, etc.

NUNES e QUARESMA (2018) discorrem sobre os benefícios de aplicar esse instrumento 
em projetos de design. 

Personas têm muitos benefícios: como são construídas a partir de da-
dos de usuários reais é possível a criação de uma linguagem em comum 
para se falar sobre usuários significativamente. Permitem focar o projeto 
em um pequeno conjunto de usuários específicos, ajudando a tomar me-
lhores decisões. Geram interesse e empatia para com os usuários, envol-
vendo a equipe de projeto de uma forma que outras representações de 
dados do usuário não podem. Personas não procuram estabelecer uma 
média entre usuários; elas expressam comportamentos exemplares ou 
definitivos dentro de faixas identificadas. 

(NUNES; QUARESMA, 2018, p-07)
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A imagem 1 exemplifica da cria-
ção de uma persona para a defini-
ção de um estudo. 

Outra ferramenta é a MESCRAI 
que estimula a criatividade e pro-
porciona um olhar imaginativo para 
a geração de novos projetos e pro-
dutos. Seu nome se dá a partir da 
união das siglas das palavras Modi-
fique, Elimine, Substitua, Combine, 
Rearranje, Adapte e Inverta. A ferra-
menta propõe aplicar os verbos das 
palavras que compõem o seu nome 
durante a geração de alternativas e 
desenvolvimento de croquis do pro-
jeto, funcionando como uma lista de 
verificação para estimular possíveis 
percepções e modificações no pro-
jeto. Sua aplicação permite estimu-
lar o desenvolvimento de soluções 
diversas e inovadoras. 

A imagem 2 expõem possíveis questões proposta em cada verbo utilizado nas fases dessa ferra-
menta. 

Imagem 1: Exemplo de criação de Persona

Imagem 2: Questões instigadoras do método MESCRAI
Fonte: BACK at al., 2008 apud Plentz 2011
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A imagem 3 exemplifica a utilização do MESCRAI para repensar a configuração de uma trava de 
porta, demonstrando as diversas possibilidade de aplicações dessa ferramenta.  

 

Imagem 3: Aplicação de MESCRAI para modificar uma trava de porta
Fonte: BAXTER, 2000 apud PLENTZ, 2011

As exemplificações dessas duas ferramentas apresentam o uso de aportes e instrumentos para 
gerar conhecimentos de forma racional e proporcionar soluções projetuais mais efetivas. Esse artigo 
não pretende esgotar o assunto, mas sensibiliza-los sobre a complexidade do pensamento projetual e 
para utilização das inúmeras ferramentas projetuais existentes que o designer e profissionais precisa 
conhecer para potencializar esse pensamento projetual e utilizar na criação de projetos.

REFERÊNCIAS: 
NUNES, Juliana; QUARESMA, Manuela. A construção de personas e do mapa da jornada do usuário: 
a delimitação de modelos mentais para o design centrado no usuário ou da interação usuário-notícia. 
Estudos em Design| Revista (online). Rio de Janeiro: v. 26 | n. 2 [2018], p. 3 –27| ISSN 1983-196X. 
PEIRCE, Charles S. Semiótica. 3.ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 1999.
PLENTZ, Samuel. Taxonomia para técnicas criativas aplicadas ao processo projetual. Dissertação 
(Dissertação em Design) Faculdade de Arquitetura, Programa de Pós graduação Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul – Porto Alegre, 2011
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3. iluminação
Rodrigo Assis

@rodrigo_horse_iluminacao

Ciência e iluminação
Estamos vivendo em um mundo de extrema transformação no sentido das tecnologias e ferramentas  que te-

mos a disposição para compor nossos projetos e processos na construção de ideias e objetos ao nosso dispor, 
como temos vários elementos e etapas em um projeto, a luz se faz presente em todo este processo, independen-
te de ser ou não uma ferramenta de utilização desta, pois a partir do momento que abrimos nossos olhos ela se 
faz presente e podemos perceber isso cotidianamente em nossos afazeres.

Mas já parou para pensar de como aplicar todo este conhecimento sobre a luz e a iluminação ao nosso favor? 
Independente de qual for sua área de atuação na iluminação, seja de interiores, paisagístico, eventos ou decora-
tivo, precisamos entender seu processo de funcionamento, mas a nossa ferramenta de trabalho, que é a luz, não 
se faz sozinha, ela precisa de outras ferramentas ou ciências acopladas em nossos projetos para assim aplicar. 
Tem uma frase que gosto sempre de lembrar, que aliás eu cito em meu livro: Design da Iluminação: Iluminação 
Cênica de um Espetáculo teatral, que se relaciona diretamente entre a ciência e a poesia, a primeira vez que vi 
sua citação foi no livro da iluminadora Argentina Eli Sirlin sob o título de: La luz em el teatro – manual de ilumina-
ción, da editora Atuel. A frase faz parte da fala do grande poeta e dramaturgo alemão Johann Wolfgang von Go-
eth (1749-1832), que no qual ele também foi diretor de cena e um dos pioneiros no estudo da cor em que afirma:

(...) hemos aprendido que aun los órganos naturales como el ojo necesitan de la imaginación 
para ver. Si los ciegos requieren algo más que medios físicos para ver, cuanto más certa debe 
ser esta lección para los órganos cognitivos que nos permiten ‘ver’ las leyes naturales. (...) No 
sólo mediante el razonamiento analítico se disciernen las pautas de la naturaliza y se realizan 
los descubrimientos científicos (...) ya que jamás se originó uma ciência sino mediante uma 
percepción poética. (Goeth apaud SIRLIN, 2005, p.17)

No texto citado acima ele vem reforçar a ideia de que não é possível produzir ciência e arte separadamente, 
ambas estão co-
nectadas para que 
possamos produzir 
nossos projetos. 
Como exemplo, 
gosto de citar al-
guns projetos e tra-
balhos que executei 
ao longo de meus 
26 anos na área de 
iluminação cênica, 
que no qual eu tive 
que estudar a ciên-
cia e suas proprie-
dades para aplicar 
meus efeitos. Um 
destes trabalhos é 
o espetáculo “Ba-
lanço” (fig.01), que 
foi produzido no Figura 01: Espetáculo Balanço. Foto Layza Vasconcelos
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ano de 2009, nesta obra é narrada a história do nascimento até a morte de um rapaz homossexual que passou 
por muitas situações e relações com a sociedade e a família, em um momento especifico o personagem, interpre-
tado pelo ator Bruno Peixoto, executa uma dança coreografada cujo tema é a padroeira dos pescadores, Ieman-
já. Nesta cena em específico era preciso simular uma sensação que no qual ele estivesse dentro do mar, neste 
caso procurei a ciência e a física para me ajudar.

No meio das artes cênicas, como em muitos outros locais podemos chamar as vezes de “gambiarra”, mas 
gosto de usar um termo mais didático e científico que é: “adaptação técnica”. Para isso, eu me recorri as leis da 
física quanto a refração da luz na água, quando a luz passar por um outro ambiente, ela sofre modificação em sua 
velocidade e direção, para entender melhor, imagine um aquário, que no qual você liga uma lanterna e pode-se 
ver a luz sendo desviada através das ondulações da água, este é o mesmo efeito que eu queria no teatro, mas 
claro, seria impossível encher o teatro com água e colocar o ator dentro da água, então fiz algo diferente, coloquei 
refletores a pino, no ângulo de 90º em relação ao ator, a 10 cm da lente do refletor amarrei com arame recozido 
tigelas de vidro, dentro desta tigela coloquei uma água, formando uma leve camada. Nas tigelas amarrei fios de 
nylon ligando uma na outra e deixando a ponta deste fio nas minhas mãos, antes de ligar os refletores dei um leve 
puxão nos fios e as tigelas balançaram, em seguida liguei os refletores, como sabia do efeito da refração da luz 
na água, pois a luz sofre um desvio e uma desaceleração do mesmo, junto a isso adicionei um efeito de fumaça 
no teatro, que na verdade é quase a mesma coisa de você fazer o ar ficar mais denso, sendo assim nós podemos 
ver a luz percorrer o meio vazio, mas como ela sofre uma alteração em sua trajetória após passar a água, 
temos a sensação que a cena acontece dentro do mar. Veja bem, usei a física que é uma ciência para produ-
zir um conceito e um efeito para a cena em questão que eu deseja fazer, o importante em nossos projetos é 
conceituar nossas ideias e assim buscar formas de executá-la com maestria ao nosso favor, quando falamos 
em design de interiores, estamos falando em desenhar um espaço com várias técnicas, ciência em congruên-
cia com a ideia que queremos desenvolver para o projeto em questão, não há como se produzir algo hoje sem 
a junção das ciências e suas particularidades para produzir nossos conceitos e assim colocá-los em prática.

Figura 02: Matrix - 17. Fonte: Pixabay
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Quando ministro minhas aulas e palestras, sempre comento o desejo que, ao término da 
aula, o aluno possa observar o mundo ao seu redor e todas as possibilidades, cito inclusive 
o filme Matrix (1999) (fig.02), que no qual o personagem Neo, interpretado pelo ator Keanu 
Reeves (1964-), após tomar a pílula vermelha ele confronta a realidade e assim descobre 
que vive dentro da Matrix, um mundo virtual criado pelas máquinas, quando ele está em sua 
nave e olha as telas, ele vê um monte de códigos fontes da cor verde passar pela tela, para 
nós estes símbolos não passam e números e letras, mas ele consegue ver pessoas, cidades, 
carros, objetos... O que quero dizer é que você, ao sair da minha aula possa ver o mundo de 
outra forma, observar coisas e objetos que somente você consegue ver, pois também por 
observação podemos entender melhor o mundo que vivemos e assim compreendê-lo para 
que possamos absorver todas suas ideias e possibilidades.

Como exemplo vou colocar aqui uma citação do pintor e pesquisador Israel Pedrosa (1926-
2016), no qual ele relata uma experiência pessoal dele no livro: Da cor a cor inexistente, 
editora Senac, onde por observação ele pode observar um efeito físico e não uma ilusão 
óptica:

Numa tarde de fevereiro de 1951, ao cair do dia, “nessa hora em que as cores 
se tornam incomparavelmente brilhantes” por ação de contrastes entre as lu-
zes que se atenuam e as sombras que se intensificam, minha atenção foi 
atraída pela beleza de várias gamas de amarelo: num barranco cortado em 
desmonte para abertura de ruas num subúrbio do Rio, gramas queimadas 
pelo sol e arbustos calcinados. Extasiado pelo efeito de harmonia dos tons 
que iam do amarelo puro à coloração da terra-de-sombra queimada, permane-
ci algum tempo a contemplar a paisagem. Uma mulher estendeu no varal três 
lençóis brancos, precisamente sob meu campo visual, a uns cinquenta metros 
de distância. Em dado momento, os lençóis e alguns papeis que se encontra-
vam no chão pareceram-me banhados de um violeta intenso, sem que hou-
vesse nenhum elemento dessa cor que pudesse influenciá-los, nem nas pro-
ximidades, nem na atmosfera, pois o azul do céu era límpido. Tive naquele 
instante a imediata intuição de que se tratava de um fenômeno físico e não de 
uma ilusão de óptica; se eu conseguisse reproduzir num quadro as mesmas 
relações cromáticas, surgiriam sobre o fundo branco da tela uma cor inexis-
tente (que não fora pintada), quimicamente sem suporte. (PEDROSA, Israel, 
2010, pag.15)

Como podemos ver através do que foi discutido acima, vemos que a ciência e a arte estão 
em paralelo e elas contribuem um para o outro com o intuito de formar um conceito para a 
realização em nossos projetos, ainda podemos considerar que, nenhum projeto se idealiza 
sozinho, ele precisa estar em consciência com outras áreas do design de interiores, pois a 
luz é somente um elemento de todo este contexto para se realizar um projeto, onde devemos 
alinhar nossos pensamentos e ideias para o bem comum do usuário final. A arte e a ciência 
sempre vão caminhar juntos, mesmo no ato de escrever um simples poema, você está usan-
do a ciência da língua portuguesa para expressar suas emoções, então por que não usar a 
ciência a seu favor para iluminar sua vida e seus projetos?

Referências
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4.Revestimentos, 
acabamentos, equipamentos

Rosangela Bimonti
@rosangela_bimonti

Revestimentos

O ser humano busca significado para a vida por meio de conceitos que superam e comprovam o 
que é evidente, nas muitas ciências culminam respostas das questões existenciais, oportunidade dele 
próprio superar o desconforto através dos sentidos, assim os materiais são protagonistas das emo-
ções.

Transformar a casa em um abrigo que protege é necessidade premente e sempre presente, trazen-
do foco para um belo projeto de design de interiores e arquitetura, dentro dessa percepção é possível 
traduzir as “peças com verdade e com história”.

Sempre queremos retornar à casa da gente que é o melhor lugar do mundo, assim sendo não signi-
ficado, os novos acabamentos, revestimentos e equipamentos despertam essa sensação, valorizando 

o sentimento de carinho e demonstração 
de afeto pela nossa vida, os novos mate-
riais precisam ser protagonistas das nos-
sas emoções, a indústria entendeu que 
precisam trazer emoção.

Tudo se transforma em grande ex-
pressão artística e individual de cada 
pessoa, desde a versatilidade na elabo-
ração na colocação e no design espe-
cial das peças, através da conexão com 
a tecnologia, dá-se o envolvimento nas 
propostas, inspirações e influências com 
novas ações de criação, trazendo prota-
gonismo aos materiais.

A Portobello lança materiais essen-
ciais para a casa com o eterno mármore 
Calacatta, e surge em uma nova super-
fície com grande formato de 90X270cm, 
veios redesenhados para estarem na 
intensidade e posição cuidadosamente 
projetada e uma textura especial, de-
senvolvida para contrapor a dureza do 
material através de mini ondulações e 
um esmalte que permite um toque mais 
suave, além dos Quartzites, Concretos e 
Pedras.

 
 Figura 1 -Linha Calacatta -  https://www.portobello.com.br/reves-

timentos/linhas/calacatta-blanc

https://www.portobello.com.br/revestimentos/linhas/calacatta-blanc
https://www.portobello.com.br/revestimentos/linhas/calacatta-blanc
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Com o wood, o revestimento Area da Portobello, concebe a essência das cores puras e básicas que 
se opõem e se complementam em diversas escalas, colocando-se como matéria prima para projetos 
únicos, bem como os das linhas Metais, Terrazzo e Sintéticos

 Figura 2 - Edge Black e Edge Dark Wood - https://www.portobello.
com.br/revestimentos/linhas/area

A madeira nunca perde sua ma-
jestade, agora aparece nos revesti-
mentos por meio dos amadeirados 
em formas e composições surpre-
endentes e materiais inusitados e 
um deles é o bambu, suas fibras são 
utilizadas há cerca de seis mil anos, 
principalmente no Japão, China, Fi-
lipinas e outros países asiáticos. Na 
América do Sul, há registros do uso 
da planta na pré-colonização das 
construções colombianas.

O bambu tem ganhado espaço 
em projetos modernos e susten-
táveis em todo o mundo, o uso do 
bambu na construção ci     vil ainda 

está começando por aqui. Uma alternativa aos materiais convencionais, é defendido por estudiosos 
das diversas áreas da construção civil.

Encontramos nas características técnicas do bambu a resistência, leveza, fácil manuseio, custo e 
a grande proliferação em plantações, seu caráter de material renovável nos leva à questão de utilizar 
com maior frequência a planta.

A linha de Bambu da Lantai, conta com produtos 100% naturais e ecológicos que agregam elegân-
cia e leveza aos projetos arquitetônicos contemporâneos, para serem aplicados em fachadas, paredes 
e tetos em áreas externas e internas.

Figura 3 – Bambu da Lantai- https://lantai.com.br/wp-content/uplo-
ads/2020/06/linha_bambu_capa_site.jpg

O Painel de Bambu Ripado tem 
grande resistência a intempéries e 
vida útil bastante longa. De fácil e 
rápida instalação, vêm em peças 
de 290cmx14cmX1,85cm.

Breeze de Bambu, é muito utili-
zado para proteção solar nos am-
bientes internos, possuem formato 
290cmX40cmX4cm, ajuda na redu-
ção do calor recebido. controla os 
ganhos térmicos, iluminação natu-
ral adequada e ventilação.

O Deck é feito de fibras de bam-
bu comprimidas. Produto resisten-
te, fácil aplicação e fácil de manter, 
ideal para áreas externas e áreas 
com grande fluxo de circulação.

https://www.portobello.com.br/revestimentos/linhas/area
https://www.portobello.com.br/revestimentos/linhas/area
https://lantai.com.br/wp-content/uploads/2020/06/linha_bambu_capa_site.jpg
https://lantai.com.br/wp-content/uploads/2020/06/linha_bambu_capa_site.jpg
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Bricks, os tijolos estão de volta
Os tijolinhos vitorianos voltam em acabamentos lisos e rústicos, pois agora vários das gigantes 

marcas do universo do revestimento aprenderam a valorizar a imperfeição dos materiais e sua beleza 

Figura 4 - Bambu da Lantai https://
lantai.com.br/produtos/deck-de-

-bambu290cmx14cm/ 

Figura 5 - Bambu da Lantai https://
lantai.com.br/produtos/breeze-de-

-bambu/

Figura 6 - Bambu da Lantai https-
lantai.com.brprodutospainel-de-bam-

bu-ripado2900x140cm

Figura 7 – Stone Wall 
https://www.portobello.com.br/revestimentos/linhas/stone-wall

inerente. 
Na linha dos Tijolinhos, a Por-

tobello apresenta a linha Chel-
sea, que reinterpreta os famo-
sos bricks, com textura rústica, 
formatos contemporâneos e 
espessuras diferentes, criando 
relevos e proporcionando super-
fícies únicas. Solução atemporal 
para ambientes internos e exter-
nos, onde os charmosos bairros 
de Londres foram a inspiração, 
sem abrir mão da nostalgia das 
antigas vilas da era Vitoriana.

A indústria apresenta ainda 
as alternativas para decorar e 
personalizar com as linhas de 
Pastilhas, Azulejaria, Decorados, Relevos, Cobogós, Mosaicos  

Nos Cortes Especiais da Portobello segue com Superfícies em pedra natural. Esculturais, clássicas 
e atemporais, qualidades apropriadas para as superfícies criadas pelos mosaicos de relevo em pedra 
natural. Para decorar e revestir projetos com personalidade.

Os tons terrosos e o verde que remete à natureza, o imperfeito, os materiais como eles são, os efei-
tos de profundidade com as peças 3D”, as inovações apresentadas mostram que a cerâmica não está 
mais relegada apenas aos banheiros e cozinhas. Chegaram às salas de estar, cabeceiras, varandas e 
sacadas e em grandes formatos, impressões de altíssima resolução e texturas. Outro ponto de virada 
importante é que as coleções são altamente customizáveis, considerando especificadores e clientes 
coautores dos painéis. As marcas oferecem uma plataforma com infinitas combinações. Peça fosca, 
brilhante, com paginação diagonal, horizontal, vertical. Assim um painel jamais será igual ao outro”.

https://lantai.com.br/produtos/deck-de-bambu290cmx14cm/
https://lantai.com.br/produtos/deck-de-bambu290cmx14cm/
https://lantai.com.br/produtos/deck-de-bambu290cmx14cm/
https://lantai.com.br/produtos/breeze-de-bambu/
https://lantai.com.br/produtos/breeze-de-bambu/
https://lantai.com.br/produtos/breeze-de-bambu/
http://httpslantai.com.brprodutospainel-de-bambu-ripado2900x140cm 
http://httpslantai.com.brprodutospainel-de-bambu-ripado2900x140cm 
http://httpslantai.com.brprodutospainel-de-bambu-ripado2900x140cm 
https://www.portobello.com.br/revestimentos/linhas/stone-wall  
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A influência da tendencia Wa-
bi-Sabi, conceito japonês cen-
trado na beleza da simplicidade 
e da imperfeição, aceita a imper-
feição, a assimetria, a irregulari-
dade e a modéstia como atribu-
tos de beleza, e assim consegue 
ver a beleza em tudo, até nas 
coisas mais insignificantes da 
vida, mesmo que estas estejam 
repletas de falhas e rachaduras.

É uma ideia nascida no orien-
te, que dá nome a um sentimen-
to que as palavras falham em 
descrever, Wabi-Sabi é viver a 
vida do dia a dia, com o despo-
jamento, com a insuficiência ou 
com a imperfeição e se manifes-
ta de diversas formas, um esta-
do de espírito revelado em um 
olhar atento. Diminuir o ritmo, 

Figura 8 - Galeria de Maciço, furado, cerâmico e de concreto: tipos de 
tijolos e suas aplicações - 1 (archdaily.com.br)

A Lantai, nos traz dentro des-
sa ideia o Pedra Ferro - Mosaico 
Tuon, de origem basáltica a Pe-
dra Ferro conta com um proces-
so de oxidação próprio tornando 
suas pedras com texturas e co-
res variadas, que oscilam entre 
ferrugem e grafite.

A Pedra Ferro por ser de ori-
gem vulcânica é um revestimen-
to muito resistente podendo ser 
aplicado tanto em áreas internas 
como externas.

 

Figura 9 - Mosaico Tuon -  
httpslantai.com.brprodutosmosaico-tuon

reconhecer a ação do tempo, resgatar raízes. Wabi-Sabi é também percebido em cores, formas e 
materiais, as cores da terra, formas orgânicas, materiais naturais.

Na ideia abaixo, a Linha de Travertino da Lantai é composta de pedra natural extraída das jazidas 
de travertino. Produto nobre é mundialmente conhecido e referência há milhares de anos na arquite-
tura. Muito utilizado nos projetos de decoração contemporâneos, a linha de Pedras Travertino possui 
superfície irregular com dois tipos de acabamentos.

http://archdaily.com.br
http://httpslantai.com.brprodutosmosaico-tuon 
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Vestindo as paredes, O Hygge se alia ao 
Wabi-Sabi para viver em uma casa acon-
chegante, com ambientes que tragam sen-
sação de bem-estar, conceito dinamarquês, 
sendo exportado para outros países, princi-
palmente por meio de restaurantes, cafés e 
bares de temática escandinava.

São lugares com espaços íntimos, cuja 
decoração carece de uniformidade e a 
atenção, está concentrada nos elementos 
reconfortantes, mesmo que nunca tenha 
ouvido falar de Hygge, nesses lugares sen-
timos do que se trata, prazer da presença 
de coisas suaves ou calmantes.

Figura 10 - https://lantai.com.br/wp-content/uploads/2019/10/
travertino-lantai-revestimentos.jpg

Nos Estados Unidos, há uma empresa de têxteis e papel de parede chamada Hygge West cujo 
objetivo principal é canalizar o conceito dinamarquês por meio de desenhos.

E também há uma padaria em Los Angeles chamada Hygge que vende os tradicionais pães e do-
ces dinamarqueses.

A Moldart especializada na venda de papéis de parede tem como objetivo a realização de desejos e 
sonhos relacionados ao belo, ao conforto, à sofisticação, e ao bem viver, trouxe para nós uma mostra 
do Hygge West.

Genuinamente brasileiros são os co-
bogos, e estes surgiram na década de 
1920, em Recife, e teve seu nome oriun-
do da junção da primeira sílaba dos so-
brenomes de seus criadores, um gru-
po de engenheiros - Amadeu Oliveira 
Coimbra, Ernesto August Boeckmann e 
Antônio de Góis, foram os criadores do 
“cobogó”, são uma herança da cultura 
árabe, inspirados nos muxarabis – cons-
truídos em madeira, eram utilizados para 
fechar parcialmente os ambientes inter-
nos. Apesar da permeabilidade visual, 
os cobogós, de certa forma, trazem pri-
vacidade ao usuário. Feitos de cimento 
e tijolo no início, passaram a ser produ-
zidos também em cerâmica e outros dis-
tintos materiais.

A Palazzo revestimentos cimentícios de alto padrão do país, nos traz esse nosso brasileiríssimo 
de nome Angolo, cobogó cimentício com estilo contemporâneo, com características industriais e mi-
nimalistas. Seu acabamento de concreto, em ambos os lados, forma uma composição elegante. A 
sensação de aconchego é obtida através dos elementos vazados, que iluminam e arejam o ambiente, 
e ainda permitem múltiplas paginações. Na cor concreto, é recomendado para áreas internas e exter-
nas – cobertas ou descobertas.

Figura 11- 
https://moldartpapeldeparede.com.br/p/hygge-363822

https://lantai.com.br/wp-content/uploads/2019/10/travertino-lantai-revestimentos.jpg
https://lantai.com.br/wp-content/uploads/2019/10/travertino-lantai-revestimentos.jpg
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No Closet
O couro revestindo, esse material resistente e de presença marcante, pode ser usado de infinitas 

formas na ambientação, além da utilização na fabricação de móveis e estofados, esse artefato se des-
taca também na aplicação em objetos decorativos, revestimento de paredes e até pisos.

No mobiliário com couro, seja em sofás, pufes ou poltronas na sala, mesas ou prateleiras revestidas 
no escritório; ou utilizado na cabeceira da cama no quarto, o couro se faz presente e refina qualquer 
cômodo da casa. 

Abaixo, um exemplo imponente, sofisticado e moderno, com um puxador horizontal delicado e ao 
mesmo tempo marcante, divide as portas em couro natural ou em pintura nas cores exclusivas em 
painéis. Esse material transforma o armário em um objeto luxuoso em qualquer ambiente.

Figura 12 - 
https://www.palazzo.ind.br/produto/cobogos-angolo/13

Figura 13 – Closet com acabamento em couro – 
https://i.pinimg.com/originals/f3/99/e0/f399e0b054609aec7c9d6709f340a7a2.jpg

https://www.palazzo.ind.br/produto/cobogos-angolo/13 
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Agora, algumas marcas investem na produção de tecido sustentável, no couro de cogumelo, em 
2021, grifes de luxo e esportes lançarão produtos com material similar ao animal, em busca de tecidos 
naturais e menos impactantes à natureza em seu processo produtivo, uma solução foi encontrada 
pelas marcas Adidas, Lululemon, Kering e Stella McCartney: o couro de cogumelo, tem visual e toque 

Figura 14 – Couro de cogumelo -
 https://casa.abril.com.br/wp-content/uploads/2020/10/couro-vegetal-de-co-

gumelo.jpg?resize=1024,576

similar ao de pele animal.
O material, chamado de Mylo, 

é feito com o micélio, que é uma 
parte da estrutura dos fungos. 
O desenvolvimento dele é re-
alizado pela empresa norte-a-
mericana de biotecnologia Bolt 
Threads, com investimento das 
marcas. A fabricação em larga 
escala deste tipo de couro ve-
gano pode baratear a produção, 
tornando o Mylo cada vez mais 
popular.

 Acabamentos
São nos acabamentos que se 

define a beleza e confiabilidade 
do projeto

A qualidade dos acabamen-
tos, reflete o comprometimento 
com as escolhas feitas, deve-
mos ter cuidado em escolher o 
acabamento ideal, que reflita a 
identidade do espaço e do mo-
rador, além de adequar-se per-
feitamente ao ambiente, o capri-
cho e zelo por cada detalhe da 
obra, traz uma finalização satis-
fatória.

Cada acabamento com sua 
função específica, a engenharia 

Figura 15 – Mylo - 
httpscasa.abril.com. brwp-contentuploads202010couro-de-cogumelo. 

jpgresize=1024,683

moderna desenvolve e produz qualquer produto que existe sob demanda, com estudo e testes, por-
tanto os acabamentos, vão estar com função e funcionamento perfeito, além de um design que adorne 
e faça função conforme a ideia do projeto do designer de interiores. 

É necessário pensar em itens como, acabamentos para registros, misturadores, torneiras, acessó-
rios para banheiro, complementos que conectam todos os metais, grelhas e ralos lineares, válvulas, 
bases hidráulicas, duchas higiênicas, sifões etc., ou seja, itens e mais itens a serem combinados, 
esses acabamentos em integração com os demais elementos de um todo, ajudam a trazer harmonia 
e compatibilidade, conquistando conforto e beleza.

É necessário utilizar o requinte dos designers de interiores, somado ao momento certo de esco-

https://casa.abril.com.br/wp-content/uploads/2020/10/couro-vegetal-de-cogumelo.jpg?resize=1024,576
https://casa.abril.com.br/wp-content/uploads/2020/10/couro-vegetal-de-cogumelo.jpg?resize=1024,576
http://httpscasa.abril.com. brwp-contentuploads202010couro-de-cogumelo. jpgresize=1024,683
http://httpscasa.abril.com. brwp-contentuploads202010couro-de-cogumelo. jpgresize=1024,683
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lha e com excelente instalação, toda gama de produtos, entre eles aqui nomeamos alguns tipos de 
acabamentos, como, banheiras, cubas para banheiros, assentos e puxadores, acessórios de embutir, 
pastilhas, tanques, churrasqueiras, calha gourmet, pia fogão, cooler de embutir etc.

Esse nicho de acabamentos, deve ser instalado durante a execução, pois isso pode conferir a tran-
quilidade de que não haverá nenhum transtorno, é primordial estabelecer padrões de qualidade no 
espaço. E é assim que todas as escolhas de acabamentos, são essenciais, a tecnologia e praticidade 
naturais dos produtos de boa qualidade e que apresentam um design sofisticado e moderno, muitas 
vezes se tornam peças de destaque nos ambientes.

Por se tratar de acabamentos de ponta, muitos também oferecem design impecável além da aten-
ção com os materiais utilizados em sua confecção para que sejam duráveis e confiáveis em toda sua 
usabilidade. 

É premente pensar no conjunto, por exemplo, ao utilizar eletrodomésticos da mesma linha, você irá 
conquistar facilmente um espaço harmônico e fluido.

Cada produto de design é pensado para harmonizar perfeitamente, facilita a coerência os acaba-
mentos da mesma coleção, o que também valorizará seu ambiente com beleza cinematográfica a eles 
agregados.

A perfeição e a junção de diversos fatores, será refletida inteiramente nessa escolha de acabamen-
tos, as funções variam de um para outro, determinando a usabilidade do produto, mas quando se trata 
de acabamentos de ponta, a qualidade, sofisticação, beleza e a valorização irão compor com harmo-
nia impecável o projeto de forma excepcional. 

Os itens projetados nos mínimos detalhes, vão desde fatores técnicos aos estéticos, visando trazer 
o que há de mais moderno, e também, prático, as tecnologias de produção facilitam a manutenção e 
o cuidado das peças por longos períodos, que elevarão o ambiente a um novo patamar de requinte, 
agregando conforto, valor, e ainda, evitando futuros problemas.

A principal função dos acabamentos é finalizar o espaço, com compatibilidade em todas as tarefas 
que ali poderão ser realizadas, além de conectar os ambientes com identidade e sofisticação, inovan-
do nas tendências de cores, texturas, estilos e em melhores soluções de engenharia.

Equipamentos
A cozinha hoje
Na pré-história, cozinhar se fazia sobre uma fogueira, à vista e junto de todas as pessoas da aldeia. 

Nos dias atuais, mais do que nunca, o espaço da cozinha, está integrado à vida da família moderna. 
Uma espécie de volta às origens, porque por um longo tempo as cozinhas ficaram escondidas da vista 
e da vida das pessoas que dela faziam uso: um lugar inóspito, quente, às vezes malcheiroso etc.

Já no final da Idade Média, o que pode ser constatado uma certa linha de montagem, com equipa-
mentos tipo industriais, como fornos, chaminés e grelhas. 

A partir do Renascimento, quando a culinária foi ficando mais elaborada, a cozinha foi além do “as-
sar a caça”. Com os temperos do oriente e insumos oriundos de outros países, Chefs como Antonin 
Carême, denominado o “Rois des Chefs” ou o “Chef des Rois”, passaram a servir as cabeças coroa-
das da Europa, desde a Rússia até a Inglaterra, foi um dos pioneiros a começar a atrair as atenções, 
para tudo que se fazia no interior das cozinhas. 

Com uma classe operária emergente, novos empreendedores ou então quando a própria dona de 
casa era quem se encarregava da preparação dos alimentos, as mudanças se fizeram prementes, o 
espaço da cozinha precisava deixar de ser um local quase “insalubre”, de odores insuportáveis, de 
barulho excessivo e calor intenso. 

Nos anos 1920, começavam a aparecer com o objetivo de “humanizar” esses espaços. Um des-
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ses movimentos, conhecido como a “Cozinha de Frankfurt”, nascido em 1926, a famosa Cozinha 
de Frankfurt (Frankfurter Küche) se tornou realidade graças aos estudos de uma arquiteta vienense 
Schütte Lihotzky, que inspirada nas cozinhas dos navios de guerra da época, a característica era a exi-
guidade do espaço e que apesar de tudo produzia uma grande quantidade de alimentos, onde visava 
racionalizar o espaço reduzindo-o ao máximo, 

Nasceu então um dos primeiros projetos priorizando a ergonomia, onde a cozinheira pudesse se 
movimentar o menos possível, uma vez que a área total da cozinha planejada era inferior a 7m², que 
ainda continuava sendo um espaço exclusivamente para a preparação dos alimentos. até a década 
de 1970 quando se imaginava que, já no século XXI, seria baseada em cápsulas, a exemplo dos as-
tronautas.

Com o advento da cozinha molecular, o El Bulli foi descrito como “o mais imaginativo gerador de 
haute cuisine no mundo” ostentava “comer conhecimento para alimentar criatividade”. Seu criador 
Adrià parece ter esgotado as fórmulas químicas possíveis. 

O restaurante El Bulli foi, sem dúvida, o restaurante mais polêmico e experimental do mundo, que 
recebeu até 1.000.000 de solicitações de reserva por ano, onde apenas 8.000 sortudos conseguiram 
uma mesa. Ferran Adrià - o chef que rendeu a El Bulli a fama mundial é uma das pessoas mais famo-
sas da Espanha e foi aclamado como o melhor chef do mundo. 

De espaço essencialmente técnico a cozinha, aos poucos, vai se tornando um local de convívio, 
onde uma simples faca não é mais apenas um objeto cortante e sim um utensílio que gostamos de 
manipular com destreza diante de convidados, onde os aromas se espalham provocando as papilas 
de quem espera para degustar. Curiosamente estamos voltando exatamente de onde tudo começou, 
ou seja, todos em volta do fogo, como na pré-história, estamos no movimento promover a transição, 
na cabeça das pessoas, do conceito de “em volta do fogo” quando o fogão for a indução e o forno 
combinado, chegam na cozinha Gourmet.

Em uma época em que não havia novidades tecnológicas e a cozinha ainda não era considerada 
o ambiente de convívio social da casa, a empresa Ornare, resolveu trazer facilidades para o dia a dia 

 
Figura 16 – Ornare cozinhas

httpswww.ornare.com.brprodutos-2cozinhasikigai

http://httpswww.ornare.com.brprodutos-2cozinhasikigai
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das pessoas, propondo soluções que vai muito além de seu tempo. 
A linha Ikigai é inspirada em valores primários com essencialidade e inovação tecnológica. Um 

sistema de estrutura leve com design minimalista, deixando um vislumbre da estrutura de metal, en-
quanto a parte central das portas aceita uma ampla e sofisticada gama de acabamentos.

Com a possibilidade do uso de muita tecnologia,no forno combinado MultiFlow 360˚, se pode fazer 
tudo de uma vez, sem poderes mágicos para cozinhar em cinco níveis ao mesmo tempo.

As aberturas de ventilação cuidadosamente posicionadas na parede traseira juntamente com o 
exclusivo formato garantem a circulação ideal de calor dentro do forno, o que permite o cozimento 
simultâneo em vários níveis sem que os odores e sabores se misturem.

 
Figura 16 – Ornare cozinhas

httpswww.ornare.com.brprodutos-2cozinhasikigai

O fogão Glem MAGNIFICA também pode 
ser usado na cozinha acima, é um equipa-
mento de cozinha premium que surpreende 
pela ampla mesa de cocção equipada com 
6 queimadores semiprofissionais, sendo 
um central doppia fiamma com 4 níveis de 
acendimento super automático e dois la-
terais multichama, atende a todos os tipos 
de preparos oferecendo flexibilidade e alta 
performance de cocção. Além disso, trem-
pes robustas de ferro a base de carbono e 
silício em formato conjugado e desenhadas 
em linha auxiliam no manuseio de utensílios 
com segurança e conforto.

A Glem mudou o modo de conceber o 

Figura 18 – fogão Glem MAGNIFIC
https://www.allkitchens.com.br/eletrodomesticos/fogao-mag-
nifica-glem-120cm-6-queimadores-forno-eletrico-8-funcoes-

-170-litros-negro-220v--p

ambiente de cozinha, reescrevendo uma nova função estética e de projeto dos eletrodomésticos, com 
máxima qualidade através de soluções com forte expressividade, testemunhos reconhecidos de um 
estilo italiano inconfundível e sempre atual.

http://httpswww.ornare.com.brprodutos-2cozinhasikigai
https://www.allkitchens.com.br/eletrodomesticos/fogao-magnifica-glem-120cm-6-queimadores-forno-eletrico-8-funcoes-170-litros-negro-220v--p 
https://www.allkitchens.com.br/eletrodomesticos/fogao-magnifica-glem-120cm-6-queimadores-forno-eletrico-8-funcoes-170-litros-negro-220v--p 
https://www.allkitchens.com.br/eletrodomesticos/fogao-magnifica-glem-120cm-6-queimadores-forno-eletrico-8-funcoes-170-litros-negro-220v--p 
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5. ergonomia
Andrea Kasper

@andreaakasper

Olhar sobre a contribuição da Ciência Ergonômica para o 
futuro da Profissão do Designer de interiores

Na sua compreensão mais clássica a Ergonomia, no Brasil, figura como importante ciência da 
área de Engenharia de Produção, estando envolvida na elaboração de projetos; no planejamento 
de operações, de manutenção e de organização de sistemas de produção de diversos portes e 
complexidades. Nessa concepção da ergonomia, envolvida de forma sistêmica, há uma diversi-
dade de aptidões e de restrições humanas a considerar, além de materiais, de equipamentos, de 
ambientes físicos e de um conjunto de conhecimentos e de habilidades, focadas na eficiência, na 
eficácia e na efetividade desse sistema. Exprimindo, de forma simplificada, o berço da ergono-
mia é o chão de fábrica. Para o projeto do trabalho, consideram-se as especificidades humanas, 
amparadas por tecnologias, físicas ou não, para concretizar as tarefas prescritas e as possíveis 
estratégias para realizar as atividades, no qual, o espaço físico possui extrema importância. 
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Tai (2017) corrobora com tal questão ao afirmar que, na elaboração de um projeto é importante 
ponderar sobre um número elevado de elementos envolvidos, tais como, o público-alvo e o mer-
cado. Aponta, também, como elementos a considerar:

... critérios, métodos, técnicas, informações e outros fatores. Aplicando 
a metodologia e o processo de design, tentamos chegar a um resultado 
satisfatório. Porém, devemos saber quais são os fatores fundamentais 
que tornam os resultados finais realmente muito bons (TAI, 2017, p. 87). 

Os elementos e fatores citados por Tai (2017) possuem comportamentos diferentes em cada 
sistema (contexto), os quais por sua vez, também, funcionam de maneira singular, porém, com 
situações comparáveis que podem ser pesquisadas. Esse comportamento faz da Ergonomia uma 
ciência com grande dinamicidade, atenta às novas exigências da sociedade. Para a ergonomia, 
portanto, não é suficiente “copiar” padrões preestabelecidos para projetar com qualidade, o projeto 
deve acomodar os elementos físicos e as necessidades humanas para realizar as atividades que 
comportará, embora, seja de extrema relevância, a pesquisa em situações análogas.   

Pesquisadoras e pesquisadores, em geral, estão atentos às mudanças sociais, buscando tec-
nologias que supram as necessidades geradas. Neste rol, os conhecimentos da ciência ergonô-
mica, gerada no contexto de produção e no ambiente laboral, vêm se desenvolvendo, da mesma 
forma, em outras áreas, as quais beneficiam-se de seus princípios, como é o caso do projeto de 
interiores centrado no usuário. Diante da necessidade de acomodar novas demandas sociais, das 
quais, tratar-se-á de algumas neste artigo, ressaltam-se os critérios e métodos (TAI, 2017) de-
senvolvidos para ampliar a qualidade de vida humana em diferentes setores da sociedade, além 
do trabalho: educação, saúde, lazer, cultura, projetos residenciais multifamiliares e unifamiliares, 
além dos sociais, dentre outros. 

A abordagem do design tem sido usada para promover qualidade de 
vida e facilitar interações entre os aspectos econômicos, tecnológicos, 
sociais, culturais e ambientais da sociedade contemporânea. Conse-
quentemente, o design inovador passou a ser um elo catalisador para a 
elaboração de estratégias de desenvolvimento que sejam mais adapta-
das à realidade do século XXI e melhor respondam às suas necessida-
des (SANTOS-DUISENBERG, 2015, p. 09)  

Com a expansão, também, do número de escolas voltadas ao Design no país (TAI, 2017), per-
cebeu-se certo aprimoramento e incremento de atividades de pesquisa e da extensão nessa área 
do conhecimento, embora, ainda tímida. Mesmo assim, vislumbraram-se outros campos de atu-
ação, também, do Design de Interiores, anteriormente, pouco ou não trabalhados, tais como, as 
embarcações e as aeronaves, bem como, os projetos de cunho social. Igualmente, outras áreas 
de conhecimento, minimamente, exploradas ou pouco valorizadas, tais como as subáreas da Er-
gonomia (percepção e cognição, antropometria, biomecânica, desenho universal, dentre outras), 
de forma alinhada às demais orientações do Design: 

... planejamento, a organização e a composição de móveis, equipa-
mentos, objetos, elementos decorativos e demais acessórios em espa-
ços internos construídos de todos os tipos, sejam residenciais, comer-
ciais, institucionais, sejam de meios de transporte de grande porte, como 
navios e aviões. Essa área visa desenvolver projetos de ambientes (in-
ternos) com eficiência técnica, ergonômica e estética, em busca de me-
lhor solução de ambiência para espaços construídos (TAI, 2017, p. 29).
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Bonsiepe (2011, p. 17) pondera sobre a história social do significado do Design, e que, “com a 
expansão das ciências e, sobretudo, com a industrialização, já não era possível fechar os olhos 
para o mundo da tecnologia e dos artefatos técnicos, cuja presença se fez sentir cada vez mais na 
vida cotidiana”. Corrobora com o movimento do Design para inserir, cada vez mais, os preceitos 
da ergonomia no ensino e na concepção dos seus produtos. Mesmo diante desta constatação, 
Bonsiepe  ressalta, no ano de 2011 (p. 17) que:

O ensino do projeto nunca atingiu padrões igualáveis aos do ensino 
de ciências. Esse fato explica a dificuldade de incorporar a formação da 
competência projetual nas estruturas acadêmicas, onde as tradições e 
critérios de excelência científica diferem fundamentalmente das tradi-
ções e critérios de excelência das disciplinas projetuais. Enquanto as 
ciências enxergam o mundo sob a perspectiva da cognição, as disci-
plinas de design o enxergam sob a perspectiva do projeto. Essas são 
duas perspectivas diferentes que, oxalá, no futuro, acabem se fundindo. 
Estou convencido de que, no futuro, haverá uma interação frutífera entre 
o mundo das ciências e o mundo do projeto que, hoje, se dá, no máximo, 
esporadicamente . 

Mesmo, analisando a questão temporal da afirmação de Bonsiepe (2011), considera-se a mes-
ma, de certo modo, equivocada. Pressupõe-se que a relação da evolução da ciência com a pro-
jetual, abrangendo metodologias e tecnologias para a sua prática, estejam vinculadas, necessa-
riamente. A primeira oferece subsídios para a segunda, pois as disciplinas de projeto, constantes 
na grade curricular de Cursos lançam mão desta ferramenta (projeto) para o planejamento de 
produtos e de ambientes, empregando diferentes caminhos metodológicos (por aqui já se aplica 
a ciência). 

As disciplinas projetuais se consolidam por meio dos saberes adquiridos em outras cadeiras e 
da pesquisa, envolvendo o estado da arte, no qual, situa-se o objeto ou o ambiente a ser projeta-
do. Utiliza, a pesquisa baseada em evidências (informações/ referências confiáveis, experiências 
bem ou mal sucedidas) para embasá-los (projetos), do mesmo modo, empregam ferramentas de 
graficação/ projetação manual e digital, esta última, objeto de muitos estudos recentes. Ainda, 
buscam fundamento nas pesquisas que tratam, por exemplo: da atualização de metodologias de 
projeto; da elaboração e testagem de materiais, de equipamentos, de procedimentos, de técnicas 
construtivas e de instalações com tecnologias recentes; da ergonomia. 

Reforçando o papel do desenvolvimento científico no âmbito do DI, é extremamente relevante 
que professores e alunos sejam incentivados a realizar pesquisas e publicá-las, nas áreas das dis-
ciplinas que compõem a grade de cadeiras ofertadas e os trabalhos de conclusão do curso (TCC), 
em questão. Pressupõe-se que, professores atuantes na pesquisa tendem a realizar a interme-
diação da aquisição e da construção do conhecimento pelos alunos mais efetivamente, e reforçar 
a vinculação natural entre a ciência e as práticas projetuais em sala de aula. Reforça-se que a 
vivência da ciência é extremamente relevante, pois não pode ser adquirida, meramente em livros, 
a pesquisa deve ser vivida para ser, efetivamente, compreendida e seus postulados, repassados.

Em áreas como o Design de Interiores, que buscam maior democratização dos seus produtos 
frente à sociedade, a ciência ergonômica vem como um fortalecimento nessa questão. Esses re-
flexos já podem ser verificados no meio acadêmico, nas pesquisas e nos projetos de extensão e, 
dos TCCs, cada vez mais voltados para temas sociais, anteriormente, quase não contemplados, 
muitas vezes em função de uma visão elitista do DI. O crescente fortalecimento do Projeto de 
Interiores para tratar da ambiência de cunho social vem instigando e motivando os Designers de 
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Interiores a buscar, na ergonomia, uma base projetual, espacialmente e socialmente democrática. 
Por outro lado, projetos mais inclusivos tendem a modificar a visão reducionista da vocação do 
DI, fortemente, direcionada para o público com padrões de médio a alto poder aquisitivo. Essa 
desmistificação do DI permite vislumbrar a sua aplicação em outros públicos à margem da socie-
dade, esclarecendo-o como uma profissão que pode contribuir para a prática de um design mais 
participativo. 

Diante da crescente importância da ergonomia para diversas áreas 
de atuação e de conhecimento, a mesma vem se consolidando como 
uma cadeira importante na grade curricular na formação dos futuros De-
signers de Interiores. Geralmente, figura nas fases iniciais do curso, con-
dição essencial para a formação do “Olhar Ergonômico”, já no começo 
do curso.

Considerando que cada situação projetual é diferente, assim como, 
as condições e características dos usuários, o “olhar ergonômico” bus-
ca a melhor solução para cada contexto (relações entre os elementos 
humanos e não humanos). De forma holística, condição inerente à er-
gonomia, há o foco no tratamento das questões físicas e cognitivas dos 
usuários, de suas limitações e habilidades, organização dos elementos 
constituintes do projeto e a adoção das tecnologias apropriadas para 
cada contexto. Quanto aos alunos, é importante apoiá-los no processo e 
na compreensão dos possíveis benefícios desses procedimentos para a 
sua formação e futura carreira (KASPER, 2021). 

Tai (2017, p. 87) corrobora com a importância da Ergonomia na grade de disciplinas voltadas 
para a formação em Design, de forma geral, considerando-a entre os quatro pilares fundamentais 
do produto final desta área do conhecimento, conforme o autor:

Muitos fatores são fundamentais para influenciar no desenvolvimento 
tanto do projeto como do próprio objeto criado, seja uma peça gráfi-
ca, seja um utensilio, seja mesmo um ambiente. No entanto, existem 
quatro fatores que podem ser considerados fundamentais e que servem 
como suporte ao design. Passamos a chamá-los de os quatro pilares 
do Design, eles são: a estética, a estrutura, a ergonomia e a tecnologia. 
Fazendo analogia com uma mesa convencional que tem quatro pernas, 
dizemos que, se faltar uma perna a mesa se desequilibra. O design é 
como uma mesa que tem quatro pernas é difícil dizer qual é a perna mais 
importante, pois todas elas desempenham o seu papel de sustentação.

Ao citar os quatro pilares propostos por Tai (2017) é relevante observar que estes trabalham de 
forma interconectada, de maneira que forneçam subsídios um para o outro, inclusive, consideran-
do as disciplinas projetuais, e por sua vez, a pesquisa. No caso do “pilar ergonômico” o conheci-
mento gerado estará voltado para a prática de “olhar” e “entender” o usuário de forma holística e 
sistêmica. Refere-se a antever, na concepção projetual, as possibilidades que permitam a melhor 
performance dos sujeitos na interação com o produto projetado, independentemente, do tipo de 
projeto ou do seu poder econômico. Inclui o acolhimento do perfil do usuário no projeto, também, 

  1Revista DintBr—Design De Interiores Brasil. n. 5 | ano III| (2021)
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questões físicas/ biomecânicas e as questões subjetivas relacionadas aos anseios do usuário, na 
formulação, inclusive, do conceito e identidade do produto. 

Por fim, pressupõe-se que o produto projetado seja ponderado quanto à sua inserção em uma 
conjuntura existente, de forma harmônica (estrutura e/ ou dinâmica preexistente), na qual, sofre-
rá influências e influenciará o contexto de inserção. Nessa questão, o olhar atento às dinâmicas 
sociais no mundo e no país deve situar o projeto em um espaço temporal. Exemplifica-se, como 
resultado da busca pela democratização do DI percebida na academia e demandada pela socie-
dade, o prêmio nacional da Associação Brasileira de Design de Interiores (ABD), na sua terceira 
edição em 2019, “Concurso Láurea Máxima”. Nesta edição, o segundo lugar foi para a “Casa 
Parangolé” da designer Gizelli Flôr de Jesus, voltado para a concepção de uma “Casa de Apoio 
Humanizada para a População em Situação de Rua (PSR)”, localizada no Centro da cidade de 
Florianópolis, em Santa Catarina. 

Este projeto retrata as mudanças percebidas em relação à prática do DI, alertando para o ne-
cessário fortalecimento dos projetos de cunho social no Brasil, bem como, do zelo e da tecnicidade 
necessárias dispendidas aos demais temas, usualmente, tratados no DI. Ressaltam-se, no projeto 
desta designer de interiores, além do atendimento das questões legais, sociais, técnicas e ergo-
nômicas, a elaboração primorosa do conceito com base na proposta de Hélio Oiticica. 

Assim como as capas feitas de panos coloridos, estandartes e ban-
deiras criadas pelo artista Helio Oiticica, que serviam para serem usadas 
ou carregadas, revelando-se apenas quando vestidas e movimentadas 
pelos espectadores, a Casa Parangolé só fará sentido se os moradores 
se apropriarem dela de forma a vesti-la” .

O projeto da Casa Parangolé foi publicado nos Anais e apresentado em um dos eventos mais 
importantes no Brasil na área de ergonomia, o da Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO) 
em 2019 e, publicado na Revista Ação Ergonômico (2020), reforçando a importância desta ciência 
no Projeto de DI. As novas orientações que geraram a necessidade de investigações no campo do 
Design de Interiores permitiram que o conhecimento gerado, como no projeto da Casa Parangolé, 
refletisse maior interação com a área científica, e por sua vez, benefícios a serem compartilhados 
nas salas de aula. 

A partir desse mesmo ano (2019) até os dias atuais, uma nova conjuntura para se projetar foi 
moldada pelas necessidades contundentes geradas pela pandemia do vírus Sars-CoV-2. Assim 
como, diversos campos da ciência, no país e no mundo, necessitaram buscar soluções para as 
consequências do grande impacto na saúde, no meio social e econômico, os profissionais proje-
tistas, também, necessitaram se reinventar. A busca por soluções espaciais que atendessem às 
novas exigências sociais, principalmente, nas áreas de saúde, moradia e trabalho, em um primeiro 
momento, determinaram os tipos de espaços, nos quais as pessoas poderiam ou desejariam estar. 

Chayka (2020) descreve que, assim como a tuberculose moldou o modernismo, a pandemia de 
Covid-19 é a nossa experiência coletiva de ficar dentro de casa, por meses a fio, condição que in-
fluenciará o futuro próximo dos projetos de interiores. A necessidade de revisar os antigos modelos 
de moradia parece imperioso. Os espaços internos da casa passam a ser repensados, em função 
de novas necessidades, de trabalho e estudo, como o home office e as aulas EAD de estudantes, 
de todas as idades

2 https://revistaarea.com.br/designers-de-interiores-do-sul-estao-entre-os-vencedores-do-premio-laurea-maxi-
ma-abd/#
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As soluções acústicas e de privacidade tornaram-se, bastante, relevantes na nova moradia, 
aliadas às necessidades de limpeza frequentes em função do controle de contaminação pelo vírus 
Sars-CoV-2, prática típica dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde que ganhou espaço nas 
residências. O processo de sanitização “de quase tudo” que entra nas casas gerou a precisão por 
espaços e mobiliário para a guarda de calçados e de roupas no acesso à residência, além de local 
para lavagem e sanitização de objetos e de compras, por exemplo. De forma geral as mudanças 
necessárias foram determinadas em função da necessidade de aumentar o resguardo dos mora-
dores de uma possível contaminação.

Apartamentos e casas, escritórios e estabelecimentos comerciais projetados, anteriormente, à 
pandemia tiveram que se reajustar às novas necessidades de permanência, uso e sanitização do 
espaço, bem como, dos itens que entram nesses locais. Espaços e peças de mobiliário passam 
a ser adaptados ou produzidos com a finalidade de recolher casacos e calçados, próximos à en-
trada das residências. Também, a reorganização interna do lar em função da ampliação do tempo 
de permanência neste, e das atividades de lazer demandadas pelas medidas de afastamento ou 
lockdown, como pode ser verificada no exemplo da Figura 01: 

Figura 01: Reorganização do espaço residencial em função da Pandemia gerada pelo vírus Sars-CoV-2.
Fonte: https://www.newyorker.com/culture/dept-of-design/how-the-coronavirus-will-reshape-architecture 

Fonte: https://www.newyorker.com/culture/dept-of-design/how-the-coronavirus-will-reshape-architecture  
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Figura 02: Reorganização do espaço de trabalho em função da Pandemia gerada pelo vírus Sars-Cov-2.
Fonte: https://www.newyorker.com/culture/dept-of-design/how-the-coronavirus-will-reshape-architecture 

Na opinião de Chayka (2020) e, em relação à Figura 01, as divisões dos ambientes internos da 
residência passaram a demandar por maior proteção acústica, enquanto a família fica “amontoada” 
o dia todo, tornando desinteressante, a planta aberta, tipo “loft”, segundo a autora. “Todo mundo 
está em ligações com o Zoom”, a falta de privacidade ou a chance de se mudar para um cômodo 
diferente é mais difícil de suportar quando os bares, cafés e lojas não podem oferecer uma saída” 
(CHAYKA, 2020, p. 01). Ainda, em função das medidas recomendadas de distanciamento social, 
alguns tipos de contenção e a ventilação tem que ser verificadas dentro dos estabelecimentos co-
merciais e dos ambientes de trabalho, como pode ser examinado no exemplo da Figura 02: 

Na figura 02 percebe-se que os espaços/ postos de trabalho tiveram que se adaptar às novas 
exigências das atividades, a exemplo das inúmeras reuniões online, antes, realizadas em salas 
específicas, como forma de manter o distanciamento social. Naquelas que permitem o distancia-
mento necessário, o número de pessoas nas reuniões diminuiu. Essas necessidades levaram os 
profissionais projetistas a dedicarem-se à pesquisa de soluções para contemplar projetos que 
solucionassem as novas exigências dos seus clientes. Na Figura 02, percebem-se, claramente, 
as medidas de distanciamento geradas pela organização das estações de trabalho, bem como, 
certa proteção acústica e para o atendimento de público externo, pelos trabalhadores. Na sala de 
reuniões há previsão de espaço de distanciamento suficiente para que esta aconteça, bem como, 
aberturas que permitem a ventilação natural. 

Com os exemplos de aplicação demonstrados, anteriormente, percebem se que as novas con-

Fonte: https://www.newyorker.com/culture/dept-of-design/how-the-coronavirus-will-reshape-architecture  
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cepções de projeto de interiores estão alinhadas à essência da ciência ergonômica, a qual busca 
proporcionar aperfeiçoar as condições de vida das pessoas nos diferentes domínios da sociedade. 
Propõe a utilização de novas tecnologias que beneficiem a busca pela qualidade de vida, mesmo 
aquelas mais pontuais geradas pelas medidas de distanciamento social e de segurança biológi-
ca, gerada pela pandemia do Covid-19. No seu cerne, a ciência ergonômica está voltada para a 
concepção de produtos democráticos, pois não se serve de padrões para projetar, embasando-se 
nas atividades e nas aspirações e necessidades do próprio usuário e das demandas sociais. Os 
padrões tendem a limitar as possibilidades de harmonizar o produto projetado ao indivíduo ou aos 
indivíduos que irão utilizá-lo. Para tal, como demonstrado neste artigo, mesmo em condições bas-
tante desfavoráveis, a ergonomia se utiliza de varias estratégias para alcançar a melhor concep-
ção de produtos e de ambientes. No caso do DI, porém, observa,  respeita e preserva os elemen-
tos e as etapas fundamentais do projeto de interiores, que vão desde a elaboração do conceito do 
projeto, à concepção estética e de identidade, à sua funcionalidade e à segurança, para atender 
ao perfil físico e biomecânico do usuário. 

A ergonomia permanece atenta às demandas geradas pela coletividade, sendo importante, tra-
tá-las com a cientificidade necessária e esperada, para que a mesma sociedade possa ser retro-
alimentada com evidências científicas que poderão ser empregadas para melhorar as condições 
de vida das pessoas. Para que esses reflexos possam impactar, positivamente, as escolas que 
formam os designers de interiores, é de extrema relevância que professores sejam incentivados 
e estejam capacitados para a prática da pesquisa, tendo em vista, sua importante mediação do 
conhecimento na academia. 
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6. nossa história
Paulo Oliveira

@paulooliveirald

O que (mais) há de ciência por trás da História?

“(...)pois não é a posse do conhecimento, da verdade irrefutável, 
que faz o homem de ciência – o que faz é a

 persistente e arrojada procura crítica da verdade” 
(Karl Popper, 1972)

A demarcação entre ciência e metafísica é um texto onde Popper propõe que nossos 
procedimentos científicos – especialmente nas humanas – nunca se baseiem em regras e 
defende que devemos sim, dar voz à nossa intuição e suposições podem e devem nortear as 
nossas hipóteses - objetos de nossas pesquisas. Obviamente ele não se refere aqui àquelas 
regras relacionadas às ciências (exatas, naturais) onde elas são necessárias na maioria das 
vezes até mesmo por questões de segurança.

Como estamos falando de um conhecimento fluido, que é o caso das humanas e das so-
ciais, temos a liberdade de dar vazão às nossas suposições ou hipóteses. Muitas vezes, é 
através de um mero vislumbre – por mais bobo que possa parecer - que nascem as novas 
teses e consequentes validações por outros pesquisadores.

É o meu caso, que pesquiso a nossa História com a intenção de reforçar a nossa identi-
dade. 

Sempre me incomodou muito, durante a minha formação, o fato de a história estudada vir 
amarrada à uma outra área (a Arquitetura) que eu já imaginava, não fazia parte do escopo 
da profissão que eu escolhera – o Design de interiores. Por óbvio, deveria ser o Design. Mas 
não ouvi uma única vez em sala de aulas algo relacionado à história do Design quiçá, sobre 
o Design de Interiores de forma independente.

Isso me incomodava demais pois em minha primeira graduação, em Música, tinha muito 
contato com cenografia e, através dessa área, tomei conhecimento do Interior Design – prati-
cado no exterior já há décadas – através de cenógrafos internacionais. Não conhecia a fundo 
a profissão, mas me levou a pesquisar sobre o assunto. 

Mas restava aquela pulga atrás da orelha: porque então não se falava, em um curso de 
DInt, sobre a história dessa profissão de forma específica, isenta e identitária?

Aliás, isso me fez lembrar de outro fato do período da Música, me permitam um aparte: 
eu, músico, com toda a técnica de canto de várias formas não poderia atuar em musicais, 
segundo o pessoal das artes cênicas. Nós deveríamos prepará-los vocalmente para isso. E 
só. O inverso, eles nos prepararem cenicamente (na verdade corrigir pequenas falhas pois 
os músicos já são grandes atores quando em cena), era inadmissível. Não sei se isso ocorre 
atualmente. Mas nos anos de 1990, quando fiz minha faculdade de Música, era assim.

Notem que aqui, mesmo sem conhecimento, já nasceu um palpite de que algo estava fora 
de lugar, errado. E nascia ali uma linha de pesquisa que eu passaria a seguir posteriormente. 

E não foi difícil encontrar a resposta para isso relacionada ao ensino de DInt no Brasil: a 
ausência de professores e escritores que tivessem formação acadêmica específica em DInt – 
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ou Design - detendo, portanto, o conhecimento e o respeito pela profissão, necessários para 
tais exercícios. Eram pessoas de outras áreas que em alguns momentos amarravam o DInt 
à arquitetura – como se um mero subproduto dela fosse – e em outros entornavam páginas 
e mais páginas recheadas de achismos (Morin) contribuindo com o preconceito e a desinfor-
mação acerca de uma outra profissão que eles mal conheciam. Obviamente, isso já tinha a 
ver com uma disputa de mercado, cheia de caixinhas pré-determinadas por... não designers.

Sem querer ser grosseiro, mas esses professores e autores nos relegavam à senzala do 
mercado, apenas.

Passei então a ignorar os títulos nacionais e buscar informações na bibliografia inter-
nacional – livros, artigos, releases, materiais de disciplinas disponibilizadas nos sites dos 
cursos de grandes universidades internacionais e outras fontes mais, como as associações 
profissionais externas ao país. Obviamente arranjei encrenca com muitos professores, em 
minhas apresentações de trabalhos, que faziam parte da turma do “isso não pode, aquilo 
também não, aquele outro nem pensar”... Mas percebi que o meu palpite inicial se tratava de 
uma hipótese real e válida, que já vinha sendo explorada por muitos pesquisadores sérios 
em outros países. E foi aí que decidi entrar para o ensino e pesquisa, especificamente em 
Educação e História.

No entanto, apenas a História, por mais complexa e cheia de possibilidades que ela seja, 
não me trazia as respostas que eu buscava. Havia um (ou mais) elo perdido que por mais 
livros e artigos que eu consumisse, não estavam ali. Então tomei conhecimento da Historio-
grafia.

 

Figura 1- Significado de Historiografia. Fonte: Dicio
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“Estudo crítico e histórico sobre os historiadores”. Isso se faz necessário porque existem 
muitos dados ocultos na História que nos é contada. Via de regra, o que aprendemos na es-
cola é a versão do vencedor apenas, ou aquela versão que as classes dominantes desejam 
ver perpetuada como “verdade única” – a sua verdade. Esse movimento impõe que outras 
versões sobre os fatos ocorridos sejam apagadas, lançadas no esquecimento do oceano do 
desconhecido. E entre essas versões ignoradas temos: a versão do derrotado e as versões 
dos espectadores do fato. Aqui encontra-se a riqueza de detalhes e a fundamentação para 
refutar a versão oficial.

E se o sentido não pode ser apreendido sob a forma de um 
conhecimento particular que seria extraído do real ou que lhe seria 
acrescentado, é porque todo “fato histórico” resulta de uma práxis, 

porque ela já é o signo de um ato e, portanto, a afirmação de um 
sentido. Este resulta dos procedimentos que permitiram articular 

um modo de compreensão num discurso de “fatos”. 
(Michel de Certeau, 1982).

Pois bem, dessa forma comecei a vasculhar incontáveis tabloides e encartes dos anos 
1700 e 1800 que falavam sobre as donas de casa  responsáveis pela beleza e conforto dos 
seus lares e que, neles, davam dicas de Decoração. Aqui já ruía a tese de que a Decoração 
sempre fez parte da Arquitetura. Mesmo assim alguma coisa ainda não se encaixava e meu 
palpite ainda não podia ser considerado uma hipótese. Me aprofundando mais cheguei ao 
Palácio de Versales, que relatei em meu artigo “O DESIGN APLICADO AOS AMBIENTES: 
reflexões e observações sobre a nossa História”2 , apresentado no P&D 2012:

Perceba que há um equívoco – para mim, proposital - no discurso 
atual da Arquitetura quando alegam que os projetos de interiores 
SEMPRE fizeram parte da práxis dos arquitetos. Le Brun assumiu 
exclusivamente a responsabilidade de realizar o projeto de interiores 
do Palácio de Versalhes pois os arquitetos responsáveis pelas inter-
venções na edificação, François Mansart e Louis Le Vau, percebe-
ram que não iriam conseguir atender a todos os aspectos do projeto 
(estruturais, funcionais e estéticos) sozinhos. As exigências do pro-
jeto de interiores deveriam ser tão ricas em detalhes - principalmente 
que representassem o status do cliente, o Rei Henrique VI - que um 
artesão sozinho, por mais especializado que fosse, provavelmente 
não conseguiria atingir os objetivos criativos, inovadores e estéticos 
necessários. Mas não se sabe – ao menos oficialmente – se Le Brun 
realmente desenvolveu sozinho estes projetos ou se o fez em parce-
ria com estes artesãos, dada a complexidade dos detalhamentos e 
das estruturas do mobiliário e objetos decorativos. E, notadamente, 

1 Ms. Haweis, Ms. Paton, Ms. Edith Wharton, Ms. Ogden Codman, Ms. Elsie de Wolf entre outras
2 Pode ser baixado aqui: https://www.proceedings.blucher.com.br/article-details/o-design-aplicado-aos-am-
bientes-reflexes-e-observaes-sobre-a-nossa-histria-24284 

https://www.proceedings.blucher.com.br/article-details/o-design-aplicado-aos-ambientes-reflexes-e-observaes-sobre-a-nossa-histria-24284  
https://www.proceedings.blucher.com.br/article-details/o-design-aplicado-aos-ambientes-reflexes-e-observaes-sobre-a-nossa-histria-24284  


REVISTA DINTBR—DESIGN DE INTERIORES BRASIL
n. 7 | ano II | (2021) | Araçoiaba da Serra | ISSN 2675-7567 38

os artesãos dominavam técnicas e materiais específicos que os ar-
quitetos desconheciam. (Paulo R. G. Oliveira, 2016).

Nesse artigo eu explico como cheguei à minha hipótese, que vem sendo a cada dia mais 
e mais validada por outros pesquisadores: a forma de pensar do designer de interiores ob-
servadas nos lastros históricos. E fica evidente que, por mais que inexistente antigamente, 
o método do design vem sendo aprimorado desde os primórdios de forma independente e 
autônoma.

Mas onde encontrei as demais pistas que me levaram a validar a minha hipótese? Em 
outras ciências. Especialmente quando falamos de humanas ou sociais, nenhuma ciência se 
faz sozinha. É uma constante construção colaborativa onde uma complementa a outra.

Nesse sentido, para a construção de minha hipótese eu tive que mergulhar em várias 
outras áreas (ciências) em busca de fatos e dados que corroborassem com ela. Dentre elas 
destaco:

• Educação: validação curricular, história e historiografia da educação no 
Brasil, habilidades e competências, história dos cursos superiores no Brasil etc.

• Direito: autonomia e direito profissional, Constituição Federal, direito edu-
cacional, institucional, administrativo, público etc.

• Sociologia: interação entre os indivíduos, formas internas de estrutura, 
camadas sociais, mobilidade social, valores, instituições, normas e leis, conflitos, 
formas de cooperação, relações sociais etc.

• Antropologia: dimensão humana, sociedades, comportamento, classifi-
cações humanas, hábitos nativos, condição humana, costumes, tradições, diver-
sidade cultural, estrutura sociocultural, antropologia física/biológica, antropologia 
social etc.

• Arqueologia: vestígios materiais, sociedades humanas antigas, povos 
antigos, objetos, artefatos, ferramentas, armas, edifícios, espaços, material cons-
truído, pinturas etc.

Utilizei também livros sagrados, como a Bíblia, em busca de relatos feitos por seus diver-
sos autores onde “a forma de pensar do designer” se fazia presente, conforme apresentei em 
minha colina da edição n°1 dessa revista.

Como podem ver, enquanto você estiver com a sua cabeça fechada, com um foco pré-
-definido, as coisas não andam. Enquanto você permitir que a imposição de paredes que 
formam a sua caixinha limite o seu olhar, observar, enxergar, ver e pensar – analiticamente, 
de forma crítica e autônoma – a única certeza é a de que você continuará andando em círcu-
los, incapaz de perceber o que ou onde está o erro. Estará, portanto, incapaz de perceber as 
possibilidades de evoluir como pessoa e, no nosso caso, como profissional.

Especialmente nas ciências Humanas e nas Sociais, conforme venho mostrando com o 
meu trabalho, nenhuma verdade é absoluta. Tudo é possível ser refutado. Mas é um árduo 
trabalho que exige muita dedicação e exaustão. 

Mas é gratificante não só para você, mas, também, para o grupo diretamente afetado.

E isso é o que importa, é o que faz valer a pena!
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Design Social e as Ciências Sociais: 
reflexões das cidades e sociedades na pandemia

Neste momento em que as pessoas se encontram sensíveis às questões sociais, principalmente 
pelos efeitos causados pela pandemia, conduziremos nossos estudos neste espaço, para uma refle-
xão sobre as relações do design social com as ciências sociais.

Inicialmente, apresentamos uma breve definição da palavra “ciência” como a reunião dos saberes 
organizados obtidos por observação, pesquisa ou pela demonstração de certos acontecimentos, fa-
tos, fenômenos, sendo sistematizados por métodos ou de maneira racional. Portanto, a ciência é o 
conhecimento ou estudo profundo sobre alguma ocorrência.  

Buscamos compreender um pouco mais sobre as Ciências Sociais, que se estabelece em três áre-
as: a Antropologia, que se designa ao estudo da diversidade cultural e da dimensão simbólica da vida 
social; a Ciência Política, que se mantêm centrada nos temas relacionados ao poder e a Sociologia, 
voltada para o estudo das relações em sociedade. 

Quanto à sociologia, podemos defini-la como a área de estudo dos fatos sociais, que são estruturas 
que tendem a se repetirem em diferentes sociedades, conforme seu fundador Émile Durkheim, filósofo 
e sociólogo francês (1858 -1917). Trata-se de uma ciência humana com o mesmo valor e rigor cientí-
fico aplicado às demais ciências, uma vez que os fatos podem ser analisados empiricamente. 

Para Durkheim, o sociólogo deve se afastar e observar a sociedade em estudo, abstraindo o co-
nhecimento de forma isenta de sentimentos, como a paixão, o desejo ou o preconceito. A observação, 
a descrição, a comparação e a estatística são os instrumentos principais para desenvolverem suas 
teorias e conclusões. 

De certa forma, este método também se aplica as práticas de pesquisa do design social, pois, de-
ve-se observar sem tirar conclusões precipitadas ou interferir na condução das atividades do grupo a 
ser atendido. A transdisciplinaridade no design e suas práticas interdisciplinares dialogam com todas 
as áreas do conhecimento.

No entanto, para a execução do projeto em design social, deve-se entender a importância da inte-
ração com o público alvo. Diferente do design voltado para o sistema de produção industrial, o design 
social conta com a participação efetiva do usuário em praticamente todas as etapas do processo de 
produção – produtos ou serviços. Rita Maria de Souza Couto, em seu texto “Reflexões sobre Design 
Social” (1992), refere-se ao método participativo do design social como uma prática que favorece a 
geração de soluções apropriadas, em consonância com os anseios e necessidades da população 
envolvida.

Pensando na busca por soluções coletivas com o envolvimento do grupo social, encontramos no-
vamente as contribuições de Durkheim (2004), que definiu os conceitos de consciência coletiva e de 
consciência individual. Ele expôs que o indivíduo se humaniza ao viver em sociedade – o ser social. 
Ou seja, torna-se humano quando é socializado incorporando a moralidade, o sentimento de dever, de 
obediência as leis e normas coletivas.

Certamente, excluindo as exceções por competições, disputas territoriais, domínio entre pessoas 
pelo poder, religião e outros fatores, os seres humanos tendem a demonstrarem sentimentos de com-

7. design social
Nadja Mourão
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paixão e solidariedade ao próximo. Durante o período mais difícil da pandemia, muitas pessoas prati-
caram a empatia, buscando e desenvolvendo recursos para ajudar aos mais necessitados. Podemos 
citar as ações de grupos sociais que atendem ao coletivo em distribuição de máscaras de proteção 
ao contágio do coronavirus, às campanhas para coleta e distribuição de alimentos, atendimentos es-
pecíficos às pessoas idosas, isoladas ou com necessidades especiais, entre tantas outras iniciativas.

Para exemplificar, apresentamos um dos projetos em design social desenvolvido no ano de 2020, 
o projeto “Trama pela vida” (Figura 1). Este projeto idealizado por professores da Universidade do Es-
tado de Minas Gerais, alunos de doutorado e mestrado da instituição, designers de produto e gráfico, 
publicitários, colaboradores da área da moda, confecções, tecnologia da informação, entidades públi-
cas e privadas, os quais, unidos por uma força tarefa, se empenharam na produção e distribuição de 
máscaras à população no combate à contaminação e disseminação da COVID 19. 

Figura 1: Projeto Trama pela Vida/UEMG
Fontes: https://uemg.br/noticias-1/4155-projeto-de-extensao-da-uemg-vai-confeccionar-mascaras-para-distribuir-

-para-a-populacao
https://www.instagram.com/p/B_hi9zfp3Gp/ 2020

Estas máscaras foram produzidas por costureiras autônomas ou vinculadas a alguma confecção, 
em suas próprias casas (e alguns grupos ainda produzem) com tecidos doados por empresas têxteis 
de Minas Gerais. O projeto mapeou em cidades mineiras, onde estavam sendo realizadas as ativi-
dades do projeto, aqueles que poderiam colaborar e as instituições que poderiam ser beneficiadas. 
Algumas foram: Belo Horizonte e região metropolitana, Carangola, Cláudio e Divinópolis. Assim, esta-
beleceu-se uma rede de atendimento às entidades e organizações não-governamentais que acolhem 
o público alvo, ou seja, pessoas que necessitam de doações de máscaras em diversos setores da 
sociedade. De forma sistêmica, o projeto gerou uma rede de pessoas proativas e sensibilizadas com 
as dificuldades de outras pessoas que sofreram e sofrem com maior intensidade, os impactos gerados 
pela pandemia. 

Percebemos também que muitas outras situações impactaram a vida das pessoas, excluindo aqui 
as questões diretamente vinculadas ao contágio do COVID19. Por diversas vezes, as cidades foram 
filmadas e fotografadas em situação atípica de solidão. Ruas, avenidas e praças das grandes metró-
poles totalmente vazias, sem a presença dos humanos e seus veículos em trânsito - cenas de filmes 
de ficção. Estamos acostumados à vida civilizada em modelo capitalista, que se toma cada vez mais 
conflituoso com a realidade da exaustão dos recursos naturais do planeta. 

Na figura 2, apresentamos duas imagens da movimentada Rua 25 de Março, na cidade de São 

<https://uemg.br/noticias-1/4155-projeto-de-extensao-da-uemg-vai-confeccionar-mascaras-para-distribuir-para-a-populacao>,<https://www.instagram.com/p/B_hi9zfp3Gp/>, 2020.
<https://uemg.br/noticias-1/4155-projeto-de-extensao-da-uemg-vai-confeccionar-mascaras-para-distribuir-para-a-populacao>,<https://www.instagram.com/p/B_hi9zfp3Gp/>, 2020.
<https://uemg.br/noticias-1/4155-projeto-de-extensao-da-uemg-vai-confeccionar-mascaras-para-distribuir-para-a-populacao>,<https://www.instagram.com/p/B_hi9zfp3Gp/>, 2020.
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Paulo. Historicamente, o comercio desta rua sempre foi intenso, principalmente em períodos de datas 
comemorativas. Na primeira imagem, observamos a Rua 25 de Março com trânsito intenso de pesso-
as e veículos, disputando espaços para transitarem. Porém, na imagem seguinte, a mesma rua em 
período de lockdown, onde os passos de um transeunte poderiam ser ouvidos por toda sua extensão.   

Figura 2: Rua 25 de Março, em São Paulo, antes e durante o isolamento social.
Fonte: https://tourb.com.br/sao-paulo/passeios/compras/rua-25-de-marco-compras-em-sao-paulo
https://jovempan.com.br/programas/jornal-da-manha/empresarios-vivem-drama-com-lockdown-

Com a população em isolamento social, grandes metrópoles ficaram vazias no período de lock-
down, com redução de iluminação e um estranho silêncio. São imagens que permanecerão guardadas 
na memória das pessoas e registradas para a história. 

Apresentamos imagens de duas grandes cidades turísticas da Europa no início de abril de 2020. A 
primeira, em Milão, a “Piazza del Duomo”, o mais famoso cartão-postal da cidade, que sempre ficava 
apinhado de turistas; a segunda, em Paris – a Cidade Luz, na “Place du Trocadéro” (10 de abril de 
2020), com vista para a Torre Eiffel, um dos lugares mais visitados do mundo (Figura 3). 

https://tourb.com.br/sao-paulo/passeios/compras/rua-25-de-marco-compras-em-sao-paulo>, <https://jovempan.com.br/programas/jornal-da-manha/empresarios-vivem-drama-com-lockdown-comercio-cobra-medidas-das-autoridades.html> 
https://tourb.com.br/sao-paulo/passeios/compras/rua-25-de-marco-compras-em-sao-paulo>, <https://jovempan.com.br/programas/jornal-da-manha/empresarios-vivem-drama-com-lockdown-comercio-cobra-medidas-das-autoridades.html> 
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Esta circunstância conduz à reflexão sobre o texto “Cidades e Comunidades”, de Émile Benveniste, 
linguísta francês (1902-1976), que aborda expressões que definem ou estabelecem os signos, em 
termos adotados no vocabulário na época e seus valores. 

No texto, o autor esclarece que existem termos, que abrange toda a área de uma divisão territorial.  
Assim, o termo “cité” refere-se à cidade em si e outros termos como “urbs”, refere-se a uma cidade 
contextualizada com seus ritos, procissões, enfim, de tudo que irá identificar aquela sociedade. Mas, 
o impacto do lockdown descaracterizou as cidades turísticas ao interromper a presença humana nos 
ambientes urbanos. E, as cidades e suas belíssimas arquiteturas, perderam o seu real propósito.   

O que estamos percebendo é uma mudança de padrões, adequações comportamentais demanda-
das por necessidades coletivas. O ser humano se empenha para desenvolver antídotos e meios de 
inibir a proliferação viral. Enquanto as soluções definitivas não surgem, a sociedade segue com as 
mudanças nas “cités”, estas cidades que contextualizam novas identidades. É certo que o turismo está 
retornando ao seu lugar, contudo, sob nova configuração de distanciamento social, controle do fluxo 
de pessoas nos ambientes (com a obrigatoriedade do uso de máscaras e da higienização das mãos). 
Ainda há um longo caminho para que as cidades possam atender ao propósito de abrigar a sociedade 
com segurança e bem-estar.

Uma outra questão importante são as relações entre as pessoas para a manutenção da vida social. 
Referimos aqui à preservação das cidades e das sociedades em seus territórios. Mudanças significa-
tivas se estabeleceram nos modelos de trabalho e ensino (presencial ou digital), além das atividades 
de lazer e cultura. São tantas as mudanças relacionadas ao trabalho, ao poder aquisitivo diante as 
consequências inflacionadas da economia, a luta pelo direito à saúde e vacinas contra a COVID19, a 
perda do fluxo de viver em aglomeração e dos espaços compartilhados, enfim, são muitas mudanças 
em tão pouco tempo. 

Refletimos sobre o que o “povo” está pensando? A palavra povo tem origem, conforme Émile Ben-
veniste (2005), em dialetos ocidentais das línguas indo-européias, caracterizado pela sua respectiva 
sociedade. O termo “Teutã” significando a origem da raiz – poder e força. Pensa-se que as soluções 
para as questões sociais causadas pelo impacto do distanciamento social, podem estar contidas nas 
ações do povo na “polis” - termo grego, associado ao sentido de fortaleza, segurança e cidadela. 

Figura 3: Esquerda - Place du Trocadéro/Milão; Direita - Piazza del Duomo/Paris.
Fonte: Giulia Mantovani e Liza Moura, abril/2020. Disponível em: 

https://revistamarieclaire.globo.com/Comportamento/noticia/2020/05/fotojornalistas-registram-pandemia-
-em-silencio-nas-metropoles-castigadas-pela-covid.htm

https://revistamarieclaire.globo.com/Comportamento/noticia/2020/05/fotojornalistas-registram-pandemia-em-silencio-nas-metropoles-castigadas-pela-covid.htm
https://revistamarieclaire.globo.com/Comportamento/noticia/2020/05/fotojornalistas-registram-pandemia-em-silencio-nas-metropoles-castigadas-pela-covid.htm
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Mas, em que lugar da cidade, a pessoa poderia realmente estar segura e não se contaminar? Liber-
dade e segurança andam juntas? Sabemos que o homem livre é uma condição dada pelo nascimento, 
não é uma aquisição. A condição do homem livre, no entanto, foi suspensa e se mostrou fragilizada. 
O cidadão, mesmo não tendo “cometido nenhum delito”, não deveria transitar nas ruas da cidade em 
período de lockdown. A pandemia mostrou que a liberdade tem limites sociais e que para o bem de 
todos, regras e normas deveriam ser seguidas.

Além disso, cada cidade enfrenta diferentes fases do contágio, gerando perdas de vidas humanas 
e novas necessidades, por suas prioridades. Como lidar com a ausência dos entes queridos? Como 
enfrentar a realidade de lares modificados para atenderem um novo cotidiano? Um profundo senti-
mento de perda se espalhou por todas as cidades. Os ambientes residenciais também passaram a 
constituírem novas lembranças. Mas, considerando o contexto do ser social, as memórias ainda estão 
contidas, em especial, nos lugares de vivências e suas emoções.

A residência passou a ser um ambiente multifuncional, atendendo ao teletrabalho, ao ensino remo-
to, ao lazer, a diversão, a alimentação, a comunicação familiar, etc. É importante considerar também 
que o ambiente familiar, o lar, é um território de formação de memórias. Conforme Maurice Halbwachs 
(1877- 1945), sociólogo francês dedicado ao estudo sobre a memória, este espaço se torna um lugar 
enriquecido de significados para aqueles que fazem uso dele. Na verdade, as pessoas edificam e hu-
manizam os espaços com seus hábitos, seus costumes, suas crenças e sua cultura. 

Neste momento, as residências são protagonistas de uma nova configuração espacial que irá esta-
belecer os novos modelos de moradias. A casa, por novas atribuições dos moradores, adquire valores 
que antes não dispunha. Dessa forma, conforme cronograma estabelecido para o cotidiano, os am-
bientes domésticos reconfiguram-se ao objetivo do usuário. 

Em busca de soluções para manutenção familiar, atividades empreendedoras se tornaram mais 
comuns em residências. Algumas pessoas já executam trabalhos manuais e viviam de suas produ-
ções artesanais. Outras, para combaterem a angustia, a melancolia e outros fatores, buscaram o co-
nhecimento de atividades artesanais como: fazer objetos de biscuit, roupas e assessórios de crochê 
e tricô, bordados em tecidos, pinturas de objetos, entre outras atividades. Multiplicaram-se os sites e 
aplicativos para a pessoa compartilharem e aprenderem. O site iPED (Instituto Politécnico de Ensino 
a Distância), oferece 20 cursos de artesanato, on-line e totalmente gratuitos (figura 4). 

Figura 4: cursos de artesanato do iPED.
Fonte:https://catracalivre.com.br/educacao/instituto-oferece-20-cursos-gratuitos-de-artesanato-ead/

https://catracalivre.com.br/educacao/instituto-oferece-20-cursos-gratuitos-de-artesanato-ead/ 
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Figura 5: Abraço coletivo.
Fonte:https://vidadeprofessoradotcom.files.wordpress.com/2020/05/images.jpeg-11.jpg

Assim, a internet e os recursos de redes digitais são hoje, o ambiente de produtividade e interação. 
Ao toque na tela digital as pessoas compram, vendem, ensinam, aprendem, dialogam, fornecem e 
recebem consultas médicas, distribuem sorrisos e de certa forma “se abraçam”. Ainda não há um mo-
delo específico para cada setor, mas este também é um lugar para o design social e um bom momento 
para investir em inovação social.

Sabemos, no entanto, que o fluxo intenso de pessoas às ruas das cidades está de volta, pela va-
cinação de maior número de pessoas, mesmo que ainda não tenhamos vencido a pandemia virótica. 
Contudo, a internet tem abrigado soluções interessantes para melhorar a qualidade de vida humana e 
atender aos projetos sociais. Aplicativos com soluções aos problemas das comunidades estão surgin-
do, as facilidades de consumo virtual também se aperfeiçoam, inclusive com as transações monetá-
rias. São poucos os recursos, mas não faltam pessoas com determinação e boa vontade. Assim leitor, 
fique firme, em breve voltaremos a trocar abraços apertados (Figura 5). 
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8. causos
Neandro Nascimento

@nascimentoneandro

Pet friendly...Designers amigáveis...
Clientes felizes...Pets felizes!

Muitos de nós conhecemos a história de um ministro da “Era Collor”, chamado Rogério Magri que, ao ser inter-
pelado por levar sua cadela ao veterinário em um carro oficial, respondeu à imprensa de forma inusitada: “Qual o 
espanto? O cachorro é um ser humano como qualquer outro”!

Loucura? Talvez não! Polêmico? Talvez sim, considerando nosso momento presente, onde pessoas tratam 
seus pets como filhos. No entanto, precisamos compreendê-las, antes de criticá-las.

A abordagem, aqui apresentada, não se dá no âmbito da polêmica, mas sim no da saúde. Não só mental, mas 
também física. Não somente do pet, mas também de seus proprietários/”parentes”. E por que não dizer que a 
abordagem aqui trata da saúde do Designer de interiores e, também, da saúde gerada por seus projetos?

Não é de hoje que significativa parte da população mundial curte a pura, alegre e prazerosa companhia dos 
bichinhos de estimação.  

Parte desta população, acometida de distúrbios psicológicos, crises de ansiedade, depressão, entre outras 
patologias psicológicas e físicas, tiram partido do convívio com animais de estimação para atenuação dos efeitos 
causados pelas mesmas.

“A gente pode pensar em crianças, idosos e até adultos, adolescentes tam-
bém. Desenvolver o senso de responsabilidade. Eu tiro a atenção, o foco de mim, 

porque eu tenho que despender um cuidado com outro serzinho. E nesse momen-
to que gente vive em isolamento precisa pensar nas interações sociais. É ter um 

outro ser para ter cuidado, alimentar, para dar água”, destaca a psicóloga especia-
lizada em terapia assistida por animais, Karen Thomsen Correa

(https://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/noticia/2021/04/23/animais-
-de-estimacao-ajudam-em-tratamentos-psicologico-e-cardiaco.ghtml)

Com a pandemia, algumas destas patologias surgiram ou se agravaram, potencializando os efeitos nocivos da 
solidão, por exemplo, fazendo com que muitos buscassem, na companhia dos pets, a amenização do sofrimento.

O caráter emergencial e a eminente possibilidade de solução para transtornos físicos e psicológicos, potencia-
lizou este nicho de mercado e a aquisição de animais de estimação acabou crescendo, significativamente, nos 
últimos dois anos. Vale salientar que a sensação de solidão e as patologias psicológicas já não eram novidade 
antes da pandemia. Esta última, porém, culminou em uma intensificação do número de casos.

Temos conhecimento da expressão pet friendly, difundida mundialmente há algumas décadas, que trata da re-
lação amigável entre pessoas, espaços, produtos e serviços, dedicados e destinados aos animais de estimação.

Sabemos, também, que isso se tornou uma espécie de moda ou tendência e que muitas empresas e profissio-
nais lidam com essa temática, sob o ponto de vista do marketing (nocivo), desconsiderando, parcial ou totalmen-
te, os virtuosos princípios destas práticas amistosas para com os animais de estimação.

Previamente, deve-se deter atenção à relevância de tratarmos das questões inerentes à subjetividade, à per-
sonalidade, aos hábitos, costumes e comportamentos dos clientes, em compatibilidade com a personalidade, os 
hábitos, costumes e comportamentos dos pets.

O ex-ministro Magri nos mostrou, de forma profética, o que aconteceria no futuro: uma relação, quase trans-

(https://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/noticia/2021/04/23/animais-de-estimacao-ajudam-em-tratamentos-psicologico-e-cardiaco.ghtml)
(https://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/noticia/2021/04/23/animais-de-estimacao-ajudam-em-tratamentos-psicologico-e-cardiaco.ghtml)
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cendente, com animais de estimação. Essa relação carrega muito da personalidade e da subjetividade dos pro-
prietários de pets. E, aproveitando este “causo”, ocorrido no início dos anos 1990, direcionarei o texto à relação 
com cães.

Já ouvimos frases como: “o cão é a cara de seu dono”. Além do vínculo associativo com as semelhanças físi-
cas e de forma, podemos e devemos considerar que os cães são escolhidos por seus proprietários (ou parentes) 
devido aos seus comportamentos, que acabam sendo influenciados pela sua genética e pelo ambiente de apren-
dizado ou o ambiente onde os cães habitarão.

Muitos clientes se predispõem a abrir mão de equipamentos de interiores, materiais e revestimentos, em prol 
do bom convívio com seus pets. No recorte adotado aqui, referenciando a vida com os cães, essa predisposição 
tem peso significativo, já que muitos filhotes tendem, por exemplo, a roer alguns materiais, principalmente ma-
deira.

Nesse contexto, se unem os aspectos técnicos e sensíveis da causa. O profissional deve estar sensível à situ-
ação, para entender que o cliente tem envolvimento emocional com o animal de estimação, a ponto de abrir mão 
até do que ele sonhara para seus espaços, em prol do bom convívio com o pet, exigindo o conhecimento técnico, 
para especificar elementos que se enquadrem a esta condição.

Não é raro, profissionais do Design de Interiores tentando convencer seus clientes de manter seus pets longe 
dos espaços onde existirão instalações, móveis, materiais e revestimentos que possam sofrer danos inerentes à 
relação com estes seres “humaninhos”.

O profissional responsável pelo projeto deve compreender as necessidades específicas dos animais envol-
vidos, para que materiais, revestimentos e equipamentos de interiores sejam especificados de modo a acolher, 
dentro dos critérios de usabilidade, todos os envolvidos no convívio, na rotina, nas funções do ambiente.

Alguns revestimentos de piso, por exemplo, podem gerar prejuízos à estrutura osteomuscular dos pets, por 
serem escorregadios, gerando pouco atrito para o deslocamento. Assim como as dimensões, principalmente al-
tura, dos móveis em relação às dimensões dos animais muito ativos, que correm e saltam, suscetíveis a quedas. 

É de suma importância que todo profissional compreenda o fato de que não gostar de animais de estimação, 
não o coloca na condição de negar a ação amigável com os pets envolvidos na relação com o projeto. 

Bem...não gostar de animais de estimação, não é 
meu caso!

Muito pelo contrário...gosto dos de estimação e até 
dos que não são!

Mas...para não complicar, me deterei, ainda, aos 
meus preferidos: os cães!

Em um de nossos projetos, fomos convidados a 
configurar uma nova sala de eventos residenciais, cujo 
acesso se dava por uma imensa sala de estar, em um 
requintado condomínio em Fortaleza – CE e, ao chegar 
na residência, fomos logo recebidos por um animado 
Bulldog Francês.

Eu, claro, dominado por minha paixão, me permiti fa-
zer um agrado e acariciar aquela alegre criança canina. 
Pronto...foi o suficiente para que o filhote, progredindo 
para sua adolescência, se animasse e quisesse brincar, 
ignorando minha visita à trabalho.

Durante a verificação do espaço e de suas dimen-
sões, o infante canino se aproximava, pedindo para 
brincar e eu, cumprindo com minha missão original, o 
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ignorava mesmo sem querer. Até que, num rompante, enquanto realizávamos a entrevista com o casal de clien-
tes, o afoito cãozinho sobe no sofá onde eu estava sentado, fica de pé no braço e dá uma bela lambida em minha 
orelha.

Receoso de que ele caísse do sofá, tentei apoiá-lo, mas, sem sucesso... acabei gerando um pequeno aciden-
te: o filhote caiu no chão, da altura do braço do sofá. Sabemos que cães não são como gatos, pois eles não caem 
em pé!

A partir dali, pensei: Quebrei alguns ossos de meu novo amigo! Meu sócio pensou: Perdemos o projeto! 
Mas, felizmente, nada de grave aconteceu e nosso cliente até afirmara que era comum acontecer esse tipo 

de acidente, pois ele tinha muita energia e que, enquanto não estava “carregando a bateria”, estava subindo nas 
coisas ou as destruindo.

Lembra de um trecho deste texto, que trata do fato do comportamento do pet estar relacionado à sua gené-
tica e ao ambiente de aprendizado? Pois bem...neste caso, se não há limites, de espaço, para o espaço, e de 
condicionamento de comportamento, determinados pelos proprietários/”pais”/”parentes”, a genética e o compor-
tamento típico de um filhote de uma determinada raça vão ganhando força, ao ponto de se necessitar de ajuda 
profissional, para um possível, e talvez necessário, adestramento.

O melhor de tudo é que, ao final, tudo ficou bem, inclusive com meu amigo, que não se machucou e logo voltou 
a brincar.

Em outra ocasião, em um outro 
projeto, a recepção não foi muito 
diferente, pelo menos, por conta de 
um dos “seres humaninhos”.

O projeto seria desenvolvido 
para uma família, composta por um 
casal, uma filha, um American Bully 
e uma Pinscher. 

O primeiro, de aparência assus-
tadora, robusto, forte, cara de mau, 
nos recebeu com a maior delica-
deza do mundo, no auge de seus 
7 meses de idade. Sacudiu cauda, 
não latiu, não rosnou, roçou o corpo, 
delicadamente, em nossas pernas, 
até que ficou de pé, se apoiando em 
meu corpo, pedindo brincadeira e 

carinho.
A segunda, franzina, pequena, de aparência delicada, era totalmente o oposto! Não sacudiu cauda, latiu e 

rosnou, até quase ficar rouca, avançou seu corpo contra nós, para nos intimidar, deliberadamente, totalmente 
arredia à brincadeira e carinho.

Enquanto fazíamos os levantamentos e entrevistas, o American Bully sempre estava perto, tranquilo, apoiado 
em nossos pés, se sentindo à vontade e seguro, em nossa presença, por entender que estávamos ali para cuidar.

Já a Pinscher, estava sempre a uma distância segura, inquieta, desconfiada, como se fôssemos uma ameaça 
à sua família.

Mas, assim como em toda família grande ou em todo grupo de clientes, temos as diferenças, os desconfiados, 
os dedicados, os delicados...e, com estes, não seria diferente. Então, me predispus ao desafio de conquistar a 
Pinscher, em um prazo de, no máximo, mais dois encontros, coincidindo com a apresentação do projeto definitivo. 
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E foi então, que a mágica aconteceu! Depois de muito tentar a aproximação, com conversas e promessas, a 
Pinscher cedeu aos meus encantos, permitiu que eu lhe fizesse carinho e até deitou a cabeça em meu colo.

Duas vitórias: projeto aprovado em primeira instância e a conquista do coração da Pinscher!
As relações familiares, quase sempre, são “imexíveis”, me apropriando do neologismo adotado pelo ex-minis-

tro Magri. Aquele mesmo que não inventou que sua cadela também era (como) um ser humano.
Acredito que ele, naquele momento, intimidado e acuado por representantes da imprensa, lembrando de seu 

possível desespero, tomando por ambulância uma viatura oficial, para tentar salvar uma vida, não soube como 
dizer ou descrever a importância ou a necessidade do ato, com toda a devida correção. Afinal de contas, pode 
ter sido uma atitude passional.

Cada um tem ciência da relação de importância que tem com a vida, humana ou não. Cada um de nós, De-
signers de Interiores, devemos ter ciência da importância e da necessidade de valorização da vida nos projetos, 
espaços, ambientes, sejam estes residenciais ou comerciais.

Imagine algo como um slogan: “Quer um espaço saudável? Contrate um Designer de Interiores e adquira um 
animal de estimação”.

Devemos, portanto, ter consciência de que estas relações afetivas, entre os seres vivos, podem e devem nos 
fazer bem, nos fazer melhor, nos tornar pessoas melhores, profissionais melhores. Temos vivido dias onde as 
ameaças vêm de um outro tipo de animal: o homem.



REVISTA DINTBR—DESIGN DE INTERIORES BRASIL
n. 7 | ano II | (2021) | Araçoiaba da Serra | ISSN 2675-7567 49

9.design para a felicidade
Ana Célia Carneiro Oliveira

@design_para_a_felicidade

Estudos na Psicologia Positiva 

Desde a Antiguidade Clássica a felicidade tem sido tema de debates e reflexões filosóficas e reli-
giosas. Da mesma forma, na Psicologia Positiva que se dedica a investigação das emoções positivas. 
Assim, considera-se a importância de entender que, muitas pessoas se cercam de objetos que lhes 
recordam outras pessoas ou momentos de suas vidas. 

Há muitas definições para o termo felicidade. No dicionário Houaiss (2009) da língua portuguesa 
encontramos a definição: “1. Qualidade ou estado de feliz, estado de uma consciência plenamente 
satisfeita, satisfação, contentamento, bem-estar; 2. Boa fortuna, sorte; 3. Bom êxito, acerto, sucesso” 
(p. 884).

A felicidade é instalada através das relações dos seres humanos, através de suas ações em proje-
tos de vida pessoais, assim como, nos seus caminhos sociais. Neste sentido é discutido o que buscam 
acerca da felicidade. A sua concepção parece estar exclusivamente ligada à vivência cotidiana, mas, 
no entanto, esta vivência tem construído um passado e um futuro, ou por outro lado, um conjunto de 
memórias e um conjunto de esperanças, que podem tornar essas idealizações únicas, Dantas (2012).

Pergunta-se em construções projetuais em Design de Interiores. Alegria, satisfação, prazer e felici-
dade são a mesma coisa? A felicidade é a falta da tristeza? Já nascemos felizes ou infelizes? Éramos 

Figura 1: Ambiência lar com afetos e elementos afetivos.
Fonte: <https://mundomujer.cl/tag/positivo/>.

 1 A Psicologia Positiva é, portanto, o estudo científico das potencialidades e das virtudes que habilitam os in-
divíduos, os grupos e as sociedades a viverem de maneira saudável. https://angelitascardua.wordpress.com/
sobre-mim/psicologia-positiva/

felizes e não sabíamos? 
Existem objetos, espaços 
e lugares (figura 1) que 
beneficiam a felicidade? 
Afinal, o que é a felicidade 
e o que nos torna mais feli-
zes? São respostas a per-
guntas como essas que a 
Psicologia Positiva1  vem 
buscando desde o início 
da década de 1980. Ape-
sar de esta ciência ter se 
consolidado como cam-
po de pesquisa e atuação 
profissional há bem pouco 
tempo; o estudo da Feli-
cidade é muito anterior a 
ela.

A Psicologia Positiva1, 
então, pode ser marcante 

<https://mundomujer.cl/tag/positivo/>. 
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como o estudo científico do florescimento humano (figura 2), do que arranja a vida e a faz mais dese-
josa, e de como os seres humanos adquirem mais bem-estar e satisfação com a vida.

Figura 2: Florescimento humano.
Fonte: <https://psicologaluananodari.com.br/como-a-psicologia-positiva-e-a-terapia-cognitivo-comportamental-po-

dem-trabalhar-juntas-para-o-bem-estar-das-pessoas/>.

Do meio acadêmico e científico, a Psicologia Positiva passou a ser analisada em ambientes 
comuns e pode ser aplicada a várias áreas do conhecimento, não estando alocada, portanto, 
somente ao psicólogo; como exemplo, envolvendo estudos espaciais em Design de Interiores.

Todavia, é importante lembrar que a psicologia hoje não trata apenas de antigas questões, 
mas inclui outros objetivos que foram deixados de lado, por muitos anos; e que segundo o casal 
Pérez-Ramos (2004, p.59), “a psicologia não se limita apenas ao estudo, interpretação e supe-
ração das patologias, deficiências e transtornos comportamentais, mas sim a uma fusão desses 
aspectos com os que caracterizam as virtudes, o vigor e as potencialidades”.

Para incluir a pesquisa do “Design para a Felicidade” no campo das ciências, a Psicologia 
Positiva utiliza-se tanto de métodos tradicionais da verificação psicológica quanto do que há de 
mais avançado no campo das neurociências para o estudo das emoções e do comportamento 
humano. É dessa forma que a Psicologia Positiva opta pelo caminho da investigação baseada 
na experiência, respeitando os rigores da metodologia científica e baseando suas análises em 
dados palpáveis. 

A partir do início do século XXI, os resultados das pesquisas da psicologia positiva, sobre 
emoções e bem-estar, começam a ser aplicados pelos pesquisadores do design em novas 
abordagens de desenvolvimentos de produtos. O objetivo é projetar novos artefatos com a 
intenção de despertar, ou evitar, determinadas emoções durante a influência recíproca com as 
pessoas. Tal critério de desenvolvimento de produtos foi nomeado de design emocional (NOR-
MAN, 2008).
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Nessa proposição, os designers avaliam as experiências emocionais, estéticas e de signifi-
cado que existem nas interações com produtos a fim de melhorá-las. Há alguns anos, os desig-
ners começam a sugerir formas de se desenvolver produtos que contribuam para a felicidade 
individual e coletiva a fim de conferir maior propósito e significado à vida das pessoas (SELIG-
MAN, 2000). Essas novas abordagens do design têm como propósito favorecer o pensamento 
positivo, contribuir para a felicidade pessoal, diminuir o consumo insustentável e com isso fa-
vorecer a sustentabilidade. 

Sabe-se que a sustentabilidade visa atender as necessidades atuais de sobrevivência e de 
coexistência dos seres humanos, sem comprometer as necessidades de sobrevivência e coe-
xistência de seus descendentes no futuro. Quando os designers concebem o desenvolvimento 
de novos bens materiais com caráter sustentável, é fundamental difundir um extenso e acessí-
vel olhar sobre a felicidade. 

O cotidiano hoje se empobrece no sentido em que cada vez mais, ele está subordinado ao 
mundo dos objetos, em que os sinais de status se voltam para as relações, e o valor de troca 
domina e prende o sentido do uso. Nessa perspectiva, o cotidiano se apresenta como o lugar 
dos sinais repetitivos e da uniformidade e homogeneidade de usos, formas, comportamento, 
valores, etc. Tudo programado pelo capitalismo e pela estratégia estatal, que estabelece o 
cotidiano (modo de morar, vestir, como e onde despendem as horas de folga e lazer) tratando 
de suprimir a diferença. O ritmo da vida cotidiana é marcado pelas táticas da reprodução das 

Figura 3: Tempo de viver, escolha subjetiva.
Fonte: <https://shop.ruthsabrosa.com/product/pregnancy-relaxation-track/>

Fonte: <https://shop.ruthsabrosa.com/product/pregnancy-relaxation-track/>
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relações sociais, pela compra e venda, pela reflexão no espaço.
Numa sociedade de consumidores – um mundo que avalia qualquer 

pessoa e qualquer coisa por seu valor como mercadoria -, são (sub-
classe) pessoas sem valor de mercado; são homens e mulheres não 
comodificados, e seu fracasso em obter o status de mercadoria au-
têntica coincide com seu insucesso em se engajar em uma atividade 
de consumo plenamente desenvolvida. São consumidores falhos (...) 
(BAUMAN, 2008, p.157 e 158).

A emoção positiva é uma variável subjetiva, definida pelo o que se pensa e sente. É uma 
combinação de muitos fatores que fundamentam a psicologia positiva, e o modo como escolhe-
mos viver, deve levar em conta, maximizar todos esses fatores cotidianos (figura 3).

Assim, é importante para os designers incorporarem como conceito de felicidade, o que está 
sendo tratado pelos pesquisadores da psicologia positiva. Contrapondo à questão urgente, 
onde, ao ajustar-se ao objeto, o indivíduo se realiza e se impõe socialmente ao outro. Na re-
alidade, esconde-se o fato de que o que ocorre é que o sujeito se anula. O que se produz é o 
mundo do espetáculo inalterável, da celebração do objeto que envolve o homem num ambiente 
saturado de objetos que acaba provocando a imobilidade e a ser reprimido. O triunfo do objeto 
faz desaparecer o homem, isto é, na exaltação do objeto, o homem torna-se ausente e aí o ob-
jeto aparece como sujeito.

Em um imperativo de poder de mudar a perspectiva de uma pessoa, o design se focaliza em 
muitas ferramentas, instrumentadas em psicologia positiva. Uma alteração às vezes diminuta 
na perspectiva de uma pessoa, pode levar a novas visões admiráveis de bem-estar e de quali-
dade de vida. Incorporar uma pitada de otimismo e gratidão em uma vivência, é um ato simples, 
que pode provocar uma grande visão mais positiva de vida.

Dado a força da transformação de perspectiva, as benfeitorias da psicologia positiva nascem 
de pesquisas que apontam como aproveitar essa transformação, e elevar ao máximo, o possí-
vel de felicidade, em muitos comportamentos cotidianos.

O movimento da Psicologia Positiva vem recebendo mais admiradores no contexto da pes-
quisa científica brasileira, e o Design de Interiores pode-se conectar com estes resultados, e 
incorporá-los no seu cotidiano projetual, em sensibilidades tangíveis e intangíveis.
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10.HOME STAGING
Ana Carolina Mendonça

@anacarolina_mendonca

Mais uma ciência...Home Staging

Um dos aspectos do trabalho do designer de interiores, principalmente, no segmento residencial é a har-
monização dos espaços interiores. E os benefícios dessa harmonização é a qualidade de vida e bem-estar 
que é gerado nos seus moradores, usuários e consumidores.

Esses benefícios passaram a ser percebidos de forma mais intensa a partir do momento que o mundo 
todo se voltou para dentro, para sua casa, seu ninho.

E esse novo olhar será definitivamente um marco para o entendimento dos resultados que o Design de 
interiores pode agregar em diversos setores, nas mais variadas escalas.

Nesse contexto, falarei sobre o setor imobiliário.
O setor imobiliário é o que lida com a produção e comercialização dos bens imóveis. Em outras palavras, 

a compra, venda e locação de nossas casas, apartamentos, condomínios.
Há algum tempo, incorporadoras, construtoras, empresários descobriram o poder e o impacto positivo do 

Design para junto do Marketing criar produtos imobiliários irresistíveis em seus diversos níveis de consumo. 
A partir de então, se tornou comum investir na apresentação desses produtos, ou seja, investir alto na cons-
trução de casas-modelo totalmente decoradas ou, ainda, na produção de renders em perspectivas realistas 
reproduzindo o imóvel e seu cenário encantador, antes mesmo de sua construção, para a comercialização 
antecipada. Os lançamentos imobiliários ganharam holofotes no mercado.

A partir de então, entendeu-se 
que sua arquitetura, fachada e 
paisagismo não se bastavam para 
seduzir e convencer o consumi-
dor. Mas que os cenários dos inte-
riores totalmente mobiliados, equi-
pados, decorados e ambientados, 
como nas mostras de decor, eram 
a roupagem perfeita para melhor 
visualizar e vender o real espaço 
físico desses imóveis.

Essa onda não apareceu por 

aqui à toa, foi, e continua sendo, uma tendência global gerada, inclusive, pelos massivos programas de tv 
e vídeos espontâneos nas plataformas e redes sociais enaltecendo a moda, o design e a decoração. É a 
democratização do design acontecendo em tempo real.

Segundo a Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo de São Paulo (FecomercioSP) em 
terras paulistanas o setor de varejo da construção civil e móveis e decoração registraram o maior índice de 
crescimento no total das vendas no varejo.

No varejo da construção civil a alta foi de 19,8%: faturamento de 67 bilhões em 2020 (17 bilhões a mais 
do que a média anual de 2015-2019), e no varejo de móveis e decoração (alta de 13,5%): faturamento de 
13,2 bilhões em 2020 (2,8 bilhões a mais que a média anual de 2015-2019). (Site Vejasp) 

Construção civil em alta, decoração em alta e o mercado imobiliário se aquece em 2020, depois de um 
longo período de estagnação.

http://Vejasp
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Enquanto os lançamentos imobiliários começam a pipocar no mercado, vemos a procura do consumidor 
por pequenas cidades, por imóveis maiores, menores, na serra e na praia. E esse consumidor quer se mu-
dar rápido, quer evitar dor de cabeça e perder tempo com obras, quer economizar nas despesas e ser mais 
sustentável, quer a casa linda e pronta para ele morar com sua família e seus pets. Ele está pronto para 
consumir o Design de interiores.

É aí que entra a ciência do home staging, uma técnica criada por uma corretora de imóveis, Barb Shwarz, 
com experiência em cenografia teatral que, nos anos 70, começou a aplicar a “cenografia da casa” nos 
imóveis à venda de seus clientes, percebendo uma grande quantidade de imóveis sem apelo estético, em 
conjunto com a dificuldade do comprador da percepção espacial e funcional desses imóveis.

Em 2008, com a crise da bolha imobiliária americana, o home staging se difundiu como uma estratégia de 
venda em um mercado abarrotado de imóveis. Algumas qualidades e características do conceito aplicado 
traziam maior destaque, mais visitas e facilitavam a comercialização, acelerando a venda desses imóveis. 

E quais seriam esses recursos, essas qualidades e características, afinal? Basicamente, a tríade funda-
mental: cor, luz e função. Uma aplicação simplificada e prática do Design de interiores e decoração levando 
em consideração:

1- Impessoalidade e neutralidade
2- Público-alvo referente ao padrão construtivo
A ideia de preparar, cuidar e ambientar o imóvel antes da venda ou locação deixou de ser um conceito 

para se tornar uma ciência.
Marketing, neurociência, psicologia das cores, iluminação, até hotelaria vem se unir à aplicação do De-

sign e decoração para embasar uma nova especialidade: a decoração imobiliária, ou, como gosto de deno-
minar, o visual merchandising dos imóveis. 

Estilos e tendências ganham atributos sensoriais proporcionando uma experiência de compra diferen-
ciada em um nicho totalmente novo, um mercado (gigantesco) em crescimento com grande potencial, o 
mercado imobiliário.

Seria, então, mais uma especialidade do Design de interiores? Mais uma porta que se abre aos profis-
sionais?

Hoje, o conceito de impacto visual e ambienta-
ção dos imóveis  está ganhando proporções globais, 
cada vez que o resultado se comprova na prática 
na efetiva decisão de compra do consumidor de 
moradia, e até nas acomodações de plataformas 
como Airbnb, mais imobiliárias, empreendedores e 
até startups do segmento imobiliário se apropriam 
do home staging e do Design de interiores, propria-
mente dito, para potencializar suas vendas e seus 
negócios. A verdade é que todos ganham com essa 
prática, de um lado o consumidor que acaba rece-
bendo os benefícios do conforto e bem estar em 
suas moradias e unidades de viver e os profissionais 
que conquistam uma nova e apetitosa fatia para criar 
lares, transformar espaços e impactar nas vidas de 
milhares de famílias.

Realmente, o futuro do Design de interiores como 
indústria é definitivamente  promissor e estamos 
prestes a viver o maior boom de todos os tempos.
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11.PARLATÓRIO
As múltiplas faces de um Designer 

Aos Profissionais, Designers de interiores e alunos, creio que já tenham em mente algumas apresen-
tações que serão feitas neste pequeno texto, o que somos capazes de fazer e o quanto isso engloba 
um pouco de tudo no mundo, nos tornando mais eficazes em qualquer faceta que possamos escolher 
para atuar. Aos leigos, não se preocupem, minhas palavras não serão dotadas de marketing, mas de 
toda dedicação que nós temos enquanto profissionais. Meu verdadeiro intuito hoje é apresentar uma 
pequena fração sobre tudo o que se passa na cabeça de um Designer de Interiores. Bora lá?

Pessoalmente falando, umas das coisas que devem ser tomadas como ponto focal é a vida útil de 
um projeto e seu esclarecimento, e essa última palavra já engloba uma outra ciência que é fundamen-
tal para todos os passos de um projeto, a ciência da comunicação. O Designer deve estar apto a uma 
comunicação aberta com todos aqueles que serão envolvidos no projeto, a curto, médio e longo prazo, 
no presente momento e também no futuro. Como assim? Quero dizer que cada decisão que tomamos 
deve estar clara, principalmente aos nossos clientes. A altura de uma bancada,  uma luz que o cliente 
quer muito, mas não vale a pena comprar pois o IRC é baixo: o que é IRC? Explique, se comunique. 
Diga que um forro de PVC neste caso é melhor, pois a depender da qualidade e instalação de um mate-
rial base em gesso, a curto prazo pode ser danificado com rachaduras provocados por ondas sísmicas, 
devido ao alto fluxo de passagem de cargas na rua. Explique, se comunique.

Uma das faces do Designer de Interiores é a aprendizagem, chega a ser engraçado dizer “uma”,  
pois esse é o ponto constante que nos dá varias e várias outras faces que nem sempre são notadas a 
“olho nu”. Durante a faculdade nós aprendemos a teoria, na vida real nós aperfeiçoamos as teorias em 
práticas diversas e cotidianas. Aprendemos sobre a composição de materiais diversos por exemplo, e 
vemos que a dilatação de uma porta de madeira será completamente diferente em regiões diferentes do 
nosso país, levando em consideração que o Brasil é um país tropical. Sabemos sem nenhum esforço o 
por quê de uma patologia como descascamento de pintura em uma alvenaria nova, surgiu tão rápido, 
será que o tempo de cura do concreto foi respeitado? O que mais poderia  ser? Fica o questionamento.

Posso afirmar então que um Designer de Interiores ele não somente usa a ciência da comunicação 
e abrange diariamente os seus conhecimentos na prática, como também utiliza as ciências da ergono-
mia, fatores climáticos e químicos que podem provocar patologias, a ciência da criação, do desenho, do 
manuseio, composição, a ciência da administração, dos materiais, da iluminação, do conforto térmico, 
acústico, luminotécnico e afins. Poderia citar uma lista inteira de uma grande porcentagem sobre cada 
uma das coisas que se passa na cabeça de um profissional que pensa em absolutamente tudo, para 
que o resultado final não seja somente um projeto, mas um projeto de valor para todos aqueles que 
irão se utilizar do mesmo. 

Nosso leque de informação é atualizado a cada momento em que nos dispomos a realizar mais 
um sonho, pois nenhum projeto é igual ao outro. É completamente impossível que um artista consiga 
recriar a mesma arte duas vezes. Sendo assim aplicamos técnicas e saberes diversos em lugares dife-
rentes, com pessoas e sonhos diferentes, ampliando assim o significado de ser Designer de Interiores.

Abraão Carlos Costa Lopes
Designer de Interiores 

Orós - CE
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O design do Dia a Dia
Donald A. Norman

Por que alguns produtos satisfazem os consumidores, enquanto outros os deixam completamente 
frustrados? Em O design do dia a dia, o especialista em usabilidade Donald A. Norman analisa pro-
fundamente essa questão, mostrando que a dificuldade em manipular certos produtos e entender seu 
funcionamento não é causada pela incapacidade do usuário, mas sim por uma falha no design do que 
foi fabricado. Para o autor, design é mais do que dar uma bela aparência a alguma coisa: é um ato de 
comunicação, que transmite a essência da operação do objeto e implica o conhecimento do público 
para o qual ele foi criado. Ao longo dos capítulos, Donald A. Norman dá exemplos de produtos adequa-
dos e inadequados, além de mostrar de que forma o excesso de tecnologia pode comprometer a faci-
lidade de utilização do que foi fabricado. Ele também ressalta a importância do poder de observação. 
Sabendo olhar com atenção a si mesma e aos outros, cada pessoa se torna capaz de contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida da população em geral. Um observador cuidadoso consegue identificar 
as falhas de cada artigo ou serviço e apontar possíveis soluções para os problemas. Segundo o autor, 
um bom design reúne prazer estético, arte e criatividade, sem deixar de ser fácil de operar e de usar. 
As dicas, análises e considerações reunidas em O design do dia a dia tornam sua leitura interessante 
não só para quem trabalha com a fabricação de produtos, mas para todos nós, que diariamente temos 
que lidar com as engenhocas criadas por nossos semelhantes.

Título: O design do dia a dia
Autor: Donald A. Norman
Editora Anfiteatro
Páginas: 272
ISBN: 978-8532520838 / 8532520839
Ano de publicação: 2006
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 Do design thinking ao design doing
Jon Kolko
Como usar empatia para criar produtos que as pessoas amam Os inovadores de hoje devem se soltar e pensar 

de modo objetivo para serem bem-sucedidos. Em um mundo obcecado pelo novo, onde novos recursos atropelam 
as reais necessidades do consumidor, o próprio cliente é quem sofre. Acabamos criando produtos que deixam a 
desejar. Neste livro prático, o especialista em design de produto, Jon Kolko, mapeia esse processo, demonstra 
como você e sua equipe devem conceber e construir produtos bem-sucedidos que se conectem emocionalmente 
com seus clientes. A chave, diz Kolko, é a empatia. Você precisa entender profundamente as necessidades e os 
sentimentos do consumidor, e esta compreensão deve se refletir no produto. A interação muda o comportamento 
e cria um engajamento profundo. Estes são quatro passos importantes: 1. Determinar o product-market fit, 2. 

Identificar insights comportamentai, 3. Esboçar uma estratégia de produto e 
4. Refinar os detalhes do produto.

Título: Do design thinking ao design doing
Autor: Jon Kolko
Páginas: 168
ISBN: 978-8576803096 / 8576803097
Ano de publicação: 2018
Editora: M.Books

Isto é design de serviço na prática: como Aplicar o Design de Serviço 
no Mundo Real: Manual do Praticante
Marc Stickdorn, Adam Lawrence, Markus Hormess, 
Jakob Schneider, Mariana Belloli Cunha (Tradutora)

 O design de serviço proporciona um modelo e um conjunto de ferramentas consistentes visando 
à ótima experiência do cliente. Este livro faz uma introdução abrangente ao design de serviço (e de 
qualquer produto), descreve as principais atividades, apresenta instruções para o uso das ferramentas 
e os métodos mais importantes. Aborda a condução de workshops, a implementação dos conceitos, o 
design de serviço em organizações, além de estudos de caso do mundo inteiro.

Título: Isto é Design de Serviço na Prática: Como Aplicar o 
Design de Serviço no Mundo Real: Manual do Praticante.
Autor: Marc Stickdorn, Adam Lawrence, Markus Hormess, J
akob Schneider, Mariana Belloli Cunha (Tradutora).
Editora: Bookman
Páginas: 164
ISBN: 978-8582605271 / 8582605277
Ano de publicação: 2019.


