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1 RESUMO 

O entendimento de que o Design de Interiores é interdisciplinar e 

multidisciplinar, técnico e filosófico, racional e criativo, só é possível através da 

análise profunda do processo projetual envolvido, o que permite constatar a 

necessidade e a importância da pesquisa e da formação acadêmica dos 

profissionais da área. 

Pretende-se com esse estudo demonstrar a importância do Design de 

Interiores como uma área do saber que pode levar a uma reestruturação da forma 

de pensar a ocupação dos espaços, por ser o veículo agregador dos vários 

componentes necessários no processo projetual que leva a esse fim. 

2 INTRODUÇÃO 

A sociedade ocupa espaços o tempo todo. Seja no âmbito público ou privado, 

seja em locais abertos ou fechados... O local onde cada pessoa está em 

determinado momento é um espaço que está sendo ocupado. Esse espaço pode ser 

o próprio lar, o ambiente de trabalho, estudo ou lazer, as ruas, calçadas, praças... As 

questões envolvidas em cada uma dessas “formas de ocupar” são várias e são 

distintas entre si, mesmo que tratemos só de “praças” ou só de “lares”, por exemplo. 

As diversas áreas do conhecimento necessárias para formar o todo projetual, ou os 

saberes do designer de interiores, podem parecer ao leigo e, infelizmente, até 

mesmo a alguns profissionais da área desnecessárias ou opcionais, porque muitos 

ainda acreditam que a função primeira do Design de Interiores é meramente estética 

e decorativa. Porém, sua função está muito longe disso: considerando que espaço 

ocupado = pessoas ocupando o espaço, a função básica do Design de Interiores 

é social. E, aqui, o termo social não está vestido de conotação assistencialista, 

embora um projeto de design de interiores possa ter esse objetivo em dado 

momento. O termo social aqui diz respeito às pessoas que utilizam o espaço. 

Edgar Morin, Rafael Cardoso, Victor Papanek, Charles Eames, entre outros... 

Todos referências para aqueles que se propõem a entender o complexo mundo 

contemporâneo que nos cerca, a enxergar a responsabilidade de tudo o que 

colocamos nele (conceitos, produtos, espaços), a vislumbrar o potencial que os 

designers (gráficos, industriais, de produto, de interiores) têm para impactar este 

mundo com suas soluções. 
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3 OBJETIVOS 

O objetivo desta pesquisa é analisar o Design de Interiores sob a ótica de seu 

papel como agente intervencionista, uma vez que as ações de competência dos 

profissionais da área visam criar ou alterar a forma de ocupação dos espaços – 

melhorando-os ou mesmo mudando sua função. Por outro lado, uma intervenção 

equivocada (por parte de designers de interiores, arquitetos ou engenheiros) pode 

causar sérios danos ao espaço ocupado e a quem faz uso dele, seja esse espaço 

em nível micro (um ambiente, uma moradia, um escritório) ou macro (uma empresa, 

um bairro, uma cidade). 

4 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada prevê a divisão do trabalho em etapas: 

 Seleção de fontes bibliográficas e documentais; 

 Leitura crítica e analítica do material selecionado para a pesquisa; 

 Obtenção de respostas; 

 Proposição de metodologia projetual para Design de Interiores; 

 Elaboração de glossário. 

5 DESENVOLVIMENTO 

O levantamento bibliográfico e documental é o ponto de partida para a 

seleção do material a partir do qual será feita a leitura crítica e analítica relativa ao 

tema abordado. A triagem do referido material tem como objetivo a abordagem 

qualitativa de seu conteúdo visando a corroboração das ideias propostas nesta 

pesquisa e a construção lógica do raciocínio. A resposta às questões levantadas 

será o próximo passo, o que permitirá a proposição de uma metodologia projetual 

para Design de Interiores que abrace os pontos levantados. A elaboração de um 

glossário que relacione o termos relevantes servirá como material de apoio e auxílio 

na divulgação de terminologia essencial para a compreensão do tema em pauta. 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

A alteração do título inicialmente previsto para esta pesquisa (Processo 

projetual em Design de Interiores: o impacto do racional, do criativo, do 
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transdisciplinar e do sustentável na ocupação dos espaços) ocorreu em função da 

análise do material bibliográfico apontar para o Pensamento Complexo como síntese 

do trabalho envolvido no desenvolvimento de projetos de Design de Interiores: 

transdisciplinaridade, racionalidade, criatividade, percepção do espaço e 

sustentabilidade. 

Ao final da pesquisa, pretende-se ter um quadro que possa definir com mais 

clareza os pontos-chave para o desenvolvimento de um trabalho de Design de 

Interiores mais acurado e que possa interferir positivamente na qualidade de vida 

dos usuários do espaço ocupado. 

Com as questões levantadas respondidas e com o entendimento obtido 

através da leitura crítica e analítica das fontes utilizadas, espera-se que a 

contribuição acadêmica desta pesquisa permita seu desdobramento e 

aprofundamento, sempre objetivando o aprimoramento da formação acadêmica e o 

engrandecimento desta área do conhecimento. 
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