
 

 i 

  



 

 ii 

  



 

 iii 

 

Universidade do Porto 

Faculdade de Belas Artes / Faculdade de Engenharia 

 

Rodrigo Caetano Faria da Silva 

 

PARÇA: um mobiliário híbrido como 

resposta às novas formas de habitar. 

 

Dissertação apresentada ao Curso de 

Mestrado em Design Industrial e de 

Produto, da Universidade do Porto, como 

requisito parcial à obtenção do título de 

Mestre em Design de Produto. 

 

 

Orientadora: Prof. Doutora. Lígia Maria Pinto Lopes 

 

 

Porto 

2017  



 

 iv 

  



 

 v 

Ao Bruno, Lola, Marly, Solange, Marcela, Lino e Carmélia, 

por sempre estarem ao meu lado acreditando e me apoiando 

nos meus sonhos e nos novos desafios. 

AMO VOCÊS. 



 

 vi 

Agradecimentos 

Agradeço a toda minha família, de amor e axé, que mesmo a distância se 

tornaram peças fundamentais em todo esse processo de crescimento profissional e 

pessoal com todas as mensagens de apoio e de força. 

Agradeço aos queridos Luciana e Daniel pela paciência e pelo carinho que 

tiveram comigo, disponibilizando o lar de vocês para contribuir de maneira única para a 

realização da pesquisa fazendo com que o resultado dela fosse mais concreto e positivo. 

Agradeço aos meus afilhados, Bernardo e a Catarina, por cada mensagem, cada 

foto, cada áudio e cada vídeo que me enviaram, me dando mais energia e força para 

continuar na caminhada longe deles. 

Agradeço também à minha orientadora Prof. Lígia Lopes por desde o início 

acreditar no meu trabalho e por toda a sua disponibilidade e por cada palavra de apoio, 

me ajudando a enfrentar os desafios da escrita e enxergar de uma forma mais coerente 

cada etapa de desenvolvimento da pesquisa. 

Agradeço aos amigos que também fizeram parte desse processo me fazendo 

acreditar que o caminho estava correto e que logo estaríamos juntos novamente dando 

risadas de tudo. 

  



 

 vii 

Resumo 

Com o passar dos anos, as habitações brasileiras sofreram uma redução de 

tamanho considerável tendo hoje, nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, uma 

grande parcela de apartamentos compactos. Considerando esse fato, o mobiliário passa a 

ter um papel de extrema importância na configuração interna desses novos espaços de 

morar, se adequando ao máximo as necessidades de cada ambiente bem como as 

particularidades de cada utilizador. 

O objetivo desta pesquisa, juntamente com o seu desdobramento projetual, é de 

reforçar a importância do mobiliário para esses novos espaços de morar, agregando o 

conceito de hibridismo ao design dos mobiliários, ao mesmo tempo que visa enaltecer e 

valorizar o trabalho em madeira tão bem explorado por diversos designers brasileiro, se 

tornando um elemento de identidade cultural do país. 

Para a melhor compreensão e avaliação de tal problemática, esta pesquisa parte 

do estudo de um apartamento compacto, na cidade do Rio de Janeiro, se pautando nele 

para o seu desdobramento prático. O processo projetual se inicia no desenvolvimento de 

um projeto arquitetónico do apartamento, aprofundando o estudo dos clientes e, com 

isso, absorvendo na totalidade as suas necessidades de acordo com seus modos de vida. 

Como resposta a esta problemática, a experimentação projetual da pesquisa trata 

da concepção de uma linha de mobiliários híbridos, tirando partido de aspectos visuais e 

materiais, tornando-os ao final adequados e condizentes com as necessidades pessoais 

dos utilizadores, bem como as restrições espaciais dos ambientes estudados. 

 

Palavras-chave: 

Design; Design Híbrido; Mobiliário em Madeira; Multifuncionalidade; 

Apartamentos compactos. 
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Abstract 

Over the years, the Brazilian houses suffered a considerable size reduction, having today in 

the cities of São Paulo and Rio de Janeiro, a large portion of compact apartments. Considering this 

fact, the furniture has a role of extreme importance in the internal configuration of these new living 

spaces, adapting to the maximum the needs of each environment as well as the particularities of each 

user. 

The objective of this research, along with your design deployment, is to reinforce this 

importance of the furniture for these new living spaces, adding the hybridity concepts to the furniture 

design, while at the same time aims to enhance and value the design work in wood as well explored 

by several Brazilian designers, becoming an element of cultural identity of the country. 

For a better understand and evaluation this problem, this research is based on the study of a 

compact apartment in the city of Rio de Janeiro, is focusing on it for your deployment. The design 

process begins with development of na architectural project of apartment, deepening the study of the 

customers and, with that, absorbing in all their needs according to their ways of life. 

In response to this problem, the design experimentation of the research deals with the design 

of a line of hybrid furniture, taking advantage of visual and material aspects, making them in the 

end adequate and in keeping with the personal needs of the users, as well the space constraints of 

the environments studied. 
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“O design híbrido além de relacionar diversas 

linguagens, procedimentos e mídias, caminha 

no sentido de atingir todos os sentidos 

humanos e integrar diferentes campos de 

saber, rompendo com a distância e os muros 

existentes entre estas áreas. [...]” 

 

MÔNICA MOURA(in BRAIDA, 2012, p.247) 
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01 > Introdução 
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“[...] para entender mais sobre design, é 

preciso entender mais sobre as pessoas. [...]” 

 

BABA VACARO1 

 

                                                

1 em entrevista ao site Casa de Valentina, no ano de 2012, disponível em: www.casadevalentina.com.br/blog/projeto/baba-
vacaro-1403/ (acesso em 23-agosto-2017). 
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O presente estudo parte de uma pesquisa bibliográfica afim de conseguir, de forma 

coerente, contextualizar e entender as principais transformações ocorridas na 

configuração espacial dos lares brasileiros, em especial nas cidades de São Paulo e Rio de 

Janeiro, bem como a evolução dos modos de vida e das configurações familiares, 

podendo assim, por consequência, entender as novas relações do homem com o seu lar 

através das peças de mobiliário que nele existem, abarcando as novas funções atribuídas 

aos espaços domésticos e o bem estar físico e mental desejado. 

Quando se trata dos novos modos de vida, ditos contemporâneos, para esta 

pesquisa é entender que o termo contemporâneo é abordado “no sentido de uma condição 

cultural (contemporaneidade), mais do que simplesmente um período histórico, semelhantemente ao 

sentido consagrado pelos termos modernidade e pós-modernidade” (BRAIDA, 2012, p.85). 

E tais modos de vida devem ser entendidos como uma resposta dessa sociedade 

contemporânea, apresentada hoje de tal maneira complexa, que vive em constante 

transformação e hibridização, “marcado por uma síntese original do momento da maestria dos 

artesãos, do desenvolvimento das manufaturas e da industrialização” (BOMFIM, 2005, apud 

BRAIDA, 2012, p.247). 

Ao mencionar o caráter híbrido no contexto do design, pretende-se referir não só a 

características físicas, mas sim se referir às próprias manifestações desta sociedade em 

formação, globalizada e multicultural. E conforme as palavras de BRAIDA (2012, 

p.246), “na contemporaneidade, tudo se hibridiza: linguagens, culturas, comunicações, artes e o 

próprio design. Não somente os produtos são híbridos, mas também híbridas acabam sendo as 

pessoas e as suas residências”. 

 

01.1. O Enquadramento 

A motivação principal para o desenvolvimento da pesquisa se deu a partir da 

observação crítica na procura do entendimento de como as modificações dos modos de 

habitar contemporâneo refletiram diretamente, de forma positiva, na produção 

habitacional que, por sua vez numa contramão, incidiu negativamente sobre a relação do 

homem com o mobiliário inserido nesses novos espaços domésticos, elementos esses que 
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são responsáveis por configurar a verdadeira função de habitar e proporcionar esses 

novos modos de viver. 

Nesse sentido, esta pesquisa vai de encontro a esse fator: investigar de que forma a 

criação de mobiliários híbridos auxilia e se relaciona com as novas formas de habitar e morar, 

partindo de uma análise da evolução tipológica e espacial das habitações coletivas nas cidades 

de São Paulo e Rio Janeiro, e da evolução do mobiliário brasileiro de design autoral. 

Investigar e se aprofundar nessa relação entre a Arquitetura e o Design, é seguir um 

caminho que foi fruto de defesas, orientações e filosofias profissionais de arquitetos e 

designers influentes na história destas duas disciplinas. Esta é, aliás, uma pauta que vem 

sendo levantada desde o início do movimento moderno nas artes. William Morris, que é 

considerado por alguns críticos como o pioneiro do design moderno, já apontava esse 

caminho: 

“[...] quando atribuiu à palavra “arquitectura” ao englobar no seu âmbito 

não só a paisagem quando resultante da intervenção humana, as cidades e 

os seus edifícios, mas também tudo o que os edifícios e a cidade pudessem 

conter (mobiliário, máquinas, ferramentas, informação) [...]” (BARATA, 

2008, p.42) 

 

Em PONZIO (2008), quando cita uma publicação do arquiteto e designer italiano, 

Gio Ponti durante a VI Trienal de Milão, já se entende que essa questão vai além da 

relação espacial de um ambiente, ela se volta para a importância que o mobiliário possui 

na hora de representar uma identidade, uma cultura, um modo de viver. 

“Eu estou com (Jean) Cocteau quando ele diz que o novo não reside na 

nova forma de expressar uma coisa, mas sim em um novo modo de pensá-

la. Como se pode pensar de um novo modo a habitação?” A resposta dada 

por Ponti passa, inevitavelmente, pelos equipamentos e mobiliário 

devidamente organizados nos espaços internos, tão necessários na 

representação de “quem somos”, nossa cultura e maneira de viver.” 

(PONZIO, 2008, p.59) 
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Para composição de uma base teórica mais coerente com o tema pretendido e com o 

propósito de se obter uma pesquisa mais aprofundada e elucidativa, fez-se uma restrição que 

incide em torno da produção brasileira, tanto no âmbito da arquitetura, como no mobiliário. 

Aliado a isso, falar de mobiliário brasileiro é falar de madeira, que por sua vez é falar de 

cultura brasileira que por si só, já é considerada híbrida e múltipla. 

De acordo, com o propósito do trabalho, FILHO (2009, p.18) alertava que “fazer uma 

leitura sobre o design do móvel no Brasil é, certamente, propor-se à compreensão desta que é 

uma porção significativa [...] de nossa cultura material contemporânea [...]”. E é na busca 

por essa cultura material brasileira, que se destaca o uso da madeira como principal matéria-

prima, como um iconográfico que configura o mobiliário brasileiro, o que SANTOS (1995) 

chama de “património artesanal da madeira”, muito bem identificado e estudado pela autora 

e por BORGES; HERKENHOFF; CARDOSO (2013), onde retrata a trajetória do mobiliário 

contemporâneo brasileiro. 

 

 

01.2. A Hipótese e As Questões de Investigação 

Diante do enquadramento mencionado, a pesquisa assume a hipótese de que: 

• O mobiliário híbrido no design, ganha força e importância para as novas 

configurações de espaços domésticos que se apresentam cada vez menores e cada 

dia mais frequentes nas cidades, garantindo-lhes uma maior flexibilidade e 

permitindo aos moradores uma maior multiplicidade de usos e atividades nos 

espaços na hora de habitar. 

 

Para tal hipótese proposta, foram colocadas as seguintes questões de investigação: 

• Com a redução da área útil dos apartamentos ao longo dos anos, nas cidades 

de São Paulo e Rio de Janeiro, esses novos imóveis compactos se tornaram 

grandes objetos de interesse da população?; 
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• O papel das peças do mobiliário tem sido de extrema importância na 

configuração final dos espaços arquitetónicos, principalmente nos de morar?; 

• A área do design de mobiliário acompanhou, na totalidade, a evolução dos 

modos de viver contemporâneos, atendendo de forma satisfatória as necessidades 

dos moradores e dos seus espaços domésticos? 

 

01.3. Os Objetivos 

Considerando o enquadramento acima referido, a hipótese proposta juntamente 

com as demais questões de investigação, esta dissertação assume como objetivos: 

• Demonstrar e contribuir para a reflexão a respeito dos novos rumos da 

produção imobiliária nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, de acordo com as 

novas exigências sociais da população; 

• Reforçar o conceito de corelação, e certa interdependência, entre a área da 

Arquitetura Residencial e área do Design de Mobiliário; 

• Demonstrar como mobiliários e objetos híbridos são, na atualidade, um 

caminho positivo para atingir conforto, flexibilidade e bem-estar em apartamentos 

de tamanho reduzido; 

• Contribuir para reforçar o caráter positivo que o design autoral, ou design 

assinado, e sua produção artesanal ainda possuem na sociedade e na cultura do 

design brasileiro, sem que isso seja sinónimo de impactos negativos a nível 

ambiental e económico. 
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01.4. A Metodologia 

O processo metodológico e investigativo em design sempre foi alvo de muitas 

questões e teorias, por vezes muito controversas, afim de se identificar uma melhor 

maneira de o fazer. Conforme reitera RUIVO (2014, p.137), esta problemática sedia-se 

precisamente na equação das diferenças metodológicas e de resultados, alcançados e 

alcançáveis, através da investigação inerente à prática profissional do design versus 

investigação inerente ao trabalho científico teórico-prático em design. 

MOREIRA DA SILVA (apud RUIVO, 2014, p.142) faz a distinção entre a 

prática do design da investigação científica em design apontando quatro diferenças de 

natureza metodológica entre ambos os processos: “análise versus síntese; produto versus 

conhecimento científico; possibilidades versus probabilidades; caráter normativo baseado 

em preferências versus caráter empírico baseado em fatos”. 

Com base nos registos de RUIVO (2014), BOMFIM (1994), BRAIDA (2012), 

GIL (2002), COUTO (2012), GODOY, A. S. (1995) e VILLA (2008), caracterizo este 

percurso metodológico como um processo teórico-empírico, partindo de uma pesquisa 

exploratória indutiva, por meio de análise bibliográfica e de estudo de caso, este último 

baseado numa situação particular, e concreta, e em todo seu contexto circundante no 

qual se estabelecem relações com contexto espacial, temporal e cultural específico. Se 

estabeleceu uma via indutiva nessa etapa, através da relação entre o design e as diversas 

áreas do conhecimento, pela multiplicidade que abrange o fazer e projetar design, que no 

caso desta dissertação, acontece através dos eventos e fatos estudados que nos fizeram 

aprofundar a relação entre o Design, a Arquitetura e a Psicologia. 

O percurso teórico no âmbito da pesquisa em Design, demasiadamente histórico, 

permeia sempre entre a teoria e a prática, em um processo conjunto que é estudado e 

defendido por BOMFIM (1994), onde o autor diz que: 

“[...] uma teoria do Design deve ser resultado de um diálogo efetivo entre 

um corpo teórico e a prática de planejamento, projeto e desenvolvimento. 

Requer um instrumental metodológico que seja resultado da combinação de 

elementos da teoria do conhecimento, da lógica e das teorias científicas das 

ciências clássicas [...]” (in COUTO, 2012, p.02) 
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E ainda afirma, no âmbito de defender o lado prático, com análise e percepção de 

fatos que acontecem no mundo real, que: 

“[...] a competência do design não é a produção de evidências científicas, 

mas sua utilização na resolução de problemas específicos e práticos. [...] 

utilizem os conhecimentos adquiridos para fundamentação ou crítica da 

atividade projetual.” (BOMFIM, 1994, p.IV-17) 

 

A pesquisa exploratória tomou como base as etapas descritas por António Carlos 

Gil (2002), mas foram realizadas algumas adaptações e inserções de etapas de acordo 

com a necessidade particular desta dissertação. 

 

“Na maioria dos casos, essas pesquisas envolvem: (a) levantamento 

bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas 

com o problema pesquisado; (c) análise de exemplos que estimulem a 

compreensão.” (GIL, 2002, p.41) 

 

A abordagem qualitativa, com a intenção de estabelecer um estudo centrado no 

homem e nas suas relações sociais, é feita com foco no habitante, nos seus novos modos 

de viver e relacionar com o seu habitat. Nos estudos de GODOY, A. S. (1995), fica 

evidenciado o que esse tipo de abordagem nos permite (baseando-se na análise de 

estudos de casos) tal estudo que se adequa a partes desta pesquisa, como os inquéritos e a 

observação direta determinando padrões de grupos para posterior análise. 

“O estudo de caso tem se tornado a estratégia preferida quando os 

pesquisadores procuram responder às questões ‘como’ e ‘por quê’ certos 

fenómenos ocorrem, quando há pouca possibilidade de controle sobre 

eventos estudados e quando o foco de interesse é sobre fenómenos atuais, 

que só poderão ser analisados dentro de algum contexto de vida real.” 

(GODOY, A. S., 1995, p.25) 
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01.5. Percurso Metodológico 

Do ponto de vista metodológico, importa referir que a pesquisa realizada é 

fundamentada pelas fontes bibliográficas, entre as quais se destacam os livros das áreas 

de arquitetura e design, além de artigos científicos, monografias, dissertações e teses de 

mestrado e doutoramento. Por ter um aporte mais prático do que teórico, todas questões 

teóricas foram sendo levantadas, questionadas e respondidas com base nos autores das 

áreas envolvidas, em estudos amplamente desenvolvidos e discutidos em outros trabalho 

no âmbito acadêmico, nacional e internacional, nenhuma questão teórica foi concebida 

e/ou embasada em suposições ou fatos arbitrários. 

Para além da pesquisa bibliográfica foi realizada uma investigação exploratória 

baseada fundamentalmente em dados coletados através de um inquérito virtual2, onde 

foram analisadas, por meio de registo fotográfico e escrito, as relações homem versus 

espaço e espaço versus mobiliário existente em residências das cidades de São Paulo e Rio 

de Janeiro. Através desses dados, a respeito da habitação e do núcleo familiar, foi 

possível estabelecer diretrizes para a pesquisa bem como definir melhor os critérios de 

análise e à posteriori propostas de solução. 

Todas as pesquisas foram realizadas a partir de um recorte temporal que nos leva 

até à década de 1940 visto que, segundo os autores estudados, foi uma década onde se 

viveu um cenário de importantes mudanças sociais e políticas que refletiram diretamente 

na produção, tanto na Arquitetura quanto no Design. 

Metodologicamente a pesquisa foi sistematizada em cinco etapas que abrangem a 

conceituação dos fatos e o modo empírico de trabalho, visando assim a demonstração da 

hipótese e das demais questões já elencadas. Dessa forma a pesquisa de divide em: 

• Pesquisa e avaliação da produção imobiliária, com foco na tipologia de 

apartamentos em sua evolução espacial indo desde os anos 40, onde a habitação 

coletiva se consolidou no Brasil, ate a contemporaneidade. A pesquisa se pautou 

em aspectos como: a redução da área útil dos imóveis; a alteração dos padrões 

                                                

2 Acesso disponível em www.tesedesignhabitar.wixsite.com/home. 
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familiares e dos modos de vida da população, e como esses influenciaram na 

modificação das configurações internas dos imóveis e na busca e aceitação de 

tipologias menores por parte da população; 

• Pesquisa histórica na área do design, com foco no design de mobiliário, 

entendendo a sua evolução conceptual, formal e produtiva; 

• Pesquisa no campo do híbrido, como ele tem sido interpretado e trabalhado na 

área do design contemporâneo, entendendo todas as suas nuances e faces dentro 

do design; e entender como o híbrido se tornou o caminho mais palpável para a 

multifuncionalidade e como essa tem sido interpretada no mobiliário atual; 

• Realização de inquérito virtual com a coleta de registos fotográficos a cerca das 

residências de famílias das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro; entendendo 

como as famílias estão se relacionando com seus imóveis e o seu mobiliário atual, 

tendo em vista a diversificação de atividades que são exercidas nos espaços 

domésticos, estabelecendo assim critérios e dados reais para a fundamentação da 

pesquisa; 

• Elaboração de proposta projetual de um mobiliário híbrido que se adeque às 

necessidades de um casal, e de seu imóvel residencial utilizado como caso de 

estudo, e com isso demonstrar como o híbrido se torna útil na configuração dos 

atuais espaços de morar, podendo ser o caminho para atender o bem-estar dos 

usuários dentro da residência usada para Estudo de Caso. 

 

Com tudo, é válido ressaltar que os resultados alcançados são decorrentes de uma 

pesquisa teórica que, embora se fundamente numa revisão bibliográfica, encontra, no 

campo empírico, um rebatimento possível nos dias atuais. 
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Esquema 1: Esquema gráfico da metodologia. 

(fonte: do autor) 
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01.6. Estrutura da dissertação 

Esta dissertação é composta por oito capítulos, conforme descritos a seguir: 

No primeiro capítulo, na “Introdução” são apresentados os elementos da pesquisa, 

seu enquadramento, a hipótese, os objetivos estabelecidos, bem como, todo o percurso 

metodológico utilizado. 

Enquanto no segundo capítulo, se pode verificar “Um retrato da arquitetura 

residencial, nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro”, afim de se entender toda a evolução 

das habitações coletivas juntamente com os novos hábitos do morar contemporâneo 

brasileiro. Já no terceiro capítulo, “O mobiliário, a madeira e a cultura no Brasil”, está 

exposto um percurso histórico do mobiliário brasileiro, produzido em madeira, e a forma 

como este se apresenta sendo um traço marcante da cultura material brasileira. Estes 

capítulos foram estruturados seguindo o recorte temporal, estabelecido no primeiro. 

O quarto capítulo é voltado para apresentar “O híbrido como caminho positivo”, 

expondo toda a fundamentação teórica que permitir entender todos os âmbitos e 

características do hibridismo. É tratada toda a contextualização dentro do campo do 

design e também como uma leitura de identidade cultural, e se trata de um capítulo 

fundamental para o entendimento da ligação proposta entre o hibridismo e demais áreas 

estudadas na pesquisa. 

No quinto capítulo, “O hibridismo na prática projetual”, é apresentada toda a 

prática projetual da pesquisa, todo o planeamento, cronograma e objetivos e premissas 

projetuais. Nele também está exposto todo o processo de conceituação da proposta e os 

meios utilizados para tal, bem como toda a parte de desenvolvimento dos produtos, 

desde as referências utilizadas, passando pelas experimentações feitas no processo, e até a 

demonstração do processo de construção dos protótipos. 

Ainda no quinto capítulo é apresentada a fase final de avaliação da proposta, onde 

estão presentes as leituras híbridas do produto, o desenvolvimento e aplicação dos 

modelos reduzidos como forma de estudo, e também a avaliação por parte dos 

moradores do apartamento utilizado como caso de estudo. 
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Por fim, no sexto capítulo, as “Considerações Finais”, é onde estão apresentadas 

todas as considerações sobre a pesquisa, bem como os seus alcances e os possíveis 

caminhos futuros que o estudo poderá seguir. 
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02 > Um retrato da arquitetura residencial nas 

cidades de São Paulo e Rio de Janeiro 
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“Entende-se, assim, que habitar é uma ação 

construtiva a qual se propõe a interligar 

espaços e, então, formar lugares. A essência 

do construir é permitir habitar [...].” 

 

MEDRANO (2010, p.60) 

 



 

 41 

A proposta deste trabalho visa explorar a relação entre as áreas de Arquitetura e 

Design, e como essa relação se configura atualmente com as grandes mudanças ocorridas 

nos modos de habitar e viver dos indivíduos, juntamente com a tendência arquitetónica 

de redução das áreas das residências especificamente nas cidades do Rio de Janeiro e de 

São Paulo, importantes e massificadas cidades brasileiras. 

A revisão literária da parte histórica e evolutiva da arquitetura residencial nessas 

cidades se deu de forma fluida e natural sustentada pelo repertório adquirido como 

arquiteto. A bibliográfica utilizada baseou-se não só em repertório próprio mas também 

em livros e artigos científicos que traduzem, tanto essa história da habitação no Brasil, 

como sua evolução até a situação atual perante as constantes alterações do cenário 

urbano das cidades. 

Dados de empresas da área imobiliária, descritas ao longo da pesquisa, foram 

usados de forma objetiva na hora de elencar as tipologias para posterior análise, e foi a 

partir desses dados, que ficou evidente a relevância das edificações residenciais 

multifamiliares, ou simplesmente apartamentos, no processo de construção do panorama 

contemporâneo dessas cidades. 

Essa análise da Arquitetura acontece em função de acreditar na existência de uma 

ligação entre a Arquitetura e o Design, mais especificamente com o design de produto, que 

ao longo do tempo foi criando uma esfera de coexistência com a concepção de espaços 

arquitetónicos. Num pensamento sistémico, os espaços arquitetónicos concretizam-se, a 

nível funcional, a partir do momento que a área do design atua para completá-los e dar-

lhes essa real função para que foram concebidos e executados. 

Essa relação apresenta-se, antes mesmo de acontecer no campo prático, a nível 

semântico conforme BARATA (2008) afirma que: 

“A abrangência semântica que Morris atribuiu à palavra “arquitectura” 

ao englobar no seu âmbito não só a paisagem quando resultante da 

intervenção humana, as cidades e os seus edifícios, mas também tudo que 

os edifícios e a cidade pudessem conter (mobiliário, máquinas, ferramentas, 

informação), mantém-se actual quer a nível teórico, quer a nível prático, 
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respeitando a própria origem etimológica do vocábulo.” (BARATA, 2008, 

p. 42-43) 

 

Com isso, podemos dizer que o design e a arquitectura sendo duas disciplinas da 

arte, a primeira se faz por um processo dialético entre as pessoas e em simbiose com a 

natureza do que é produzido e a segunda, uma arte prática destinada a construir os 

espaços que o ser humano utiliza. 

O recorte tipológico arquitetónico, baseia-se, também, em alguns dados 

estatísticos apresentados por Simone Barbosa Villa, onde “em São Paulo, por exemplo, os 

dados nos mostram que tem aumentado o número de pessoas que escolhem o apartamento como 

moradia – em 1994, 12,6% das famílias moravam em apartamentos, dado que subiu para 17,9% 

no ano de 1998” (VILLA, 2006, p.06). 

 

02.1. Os novos modos de habitar 

 

“O processo de alteração de modos de vida é, aparentemente, irreversível 

[...] e é identificável, sobretudo, em meio urbano e, mais precisamente, em 

áreas metropolitanas ou sob forte influência cultural de metrópoles, seja de 

maneira direta, pelo deslocamento de pessoas, seja através da circulação de 

informações via meios de comunicação de massa.” (VILLA, 2002, 

p.164-165) 

 

Os novos modos de habitar, que são foco dessa parte do estudo, se baseiam no 

fenómeno que vem acontecendo, conforme dados do censo demográfico do IBGE de que 
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mesmo com o número médio de habitantes nas cidades estagnado nos últimos anos3, o 

número de habitantes por unidade habitacional diminuiu4. 

Ainda dentro do contexto populacional, o número de lares unipessoais (solteiros, 

viúvos e divorciados) aumentou, sendo em 2010 65,2% da população brasileira5. Como 

consequência direta desse fenómeno, as pesquisas da ADEMI – RJ6 apontam que a 

oferta de unidades residenciais menores e compactas aumentou, sofrendo um aumento 

ganhando muita força no mercado brasileiro. 

Observa-se também, conforme pesquisa realizada pela PROHAB7, que o número 

de pessoas por família tem diminuído com o passar dos anos. Verifica-se que mais de 

metade dos grupos familiares (52%) não ultrapassam de 03 pessoas e percebendo-se ainda 

uma tendência de diminuição de integrantes por família dentro de uma classe com 

rendimento familiar entre 01 a 05 salários mínimos (80%), camada da sociedade que é 

mais atendida pelos imóveis compactos devido ao valor dos imóveis. 

Ainda de acordo com os dados da SECOVI-SP, podemos verificar que os 

apartamentos menores tiveram maior procura, e consequentemente venda, nas cidades 

do Rio de Janeiro e São Paulo8. A relação do indivíduo com a sua moradia, o seu lar, foi 

se alterando ao longo dos anos e fez com que hoje o tipo de habitação que o indivíduo 

busca é algo mais compacto, flexível, confortável, mas, principalmente, prático e 

funcional. Como apontado pelo arquiteto brasileiro Arthur Casas, especializado em 

residências e que, atualmente, tem realizado projetos voltados para esse público, onde 

afirma que "[...] tanto em um projeto de 1.000 m² como num de 20 m², gosto que as coisas sejam 

essenciais. Acredito que a tendência das pessoas é morar em espaços menores no futuro.”9 

                                                

3 Ver gráfico 03 no Anexo 01; 

4 Ver gráfico 05 no Anexo 01; 

5 Ver gráfico 04 no Anexo 01; 

6 Ver gráficos 06 e 08 no Anexo 02; 

7 PROHAB – Progresso e Habitação de São Carlos S/A – São Paulo, pesquisa realizada de setembro a novembro de 2001. 

8 Ver gráficos 07 e 09 no Anexo 02; 

9 trecho de entrevista para o portal Uol Economia; (https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/06/18/arquiteto-
famoso-e-servico-de-hotel-atraem-clientes-para-quitinetes-de-luxo.htm - acesso em 09-outubro-2016) 
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A ligação e a relação de coexistência que este trabalho se propõe a fazer entre a 

Arquitetura e o Design, ganha força na fase introdutória, e de contextualização, ao passo 

que o uso do mobiliário tem sido o artifício mais utilizado em habitações menores e de 

espaços com proposta de usos flexíveis. Aparenta um cenário de retrocesso ao que foi 

procurado nos anos 30, uma vez que, até o período de grandes transformações sociais, a 

produção de mobiliário num geral ficou estagnada pela estandardização, produzindo 

peças padrão que se adequavam aos apartamentos oferecidos desde a década de 80. 

Um retrato dessas alterações do modo de viver, no Brasil, é bem definido por 

GODOY, L. G. D.; FERREIRA; SANTOS (2015): 

“À redução dos espaços residenciais somam-se outros fatores que 

modificaram a habitação no Brasil, tais como a inserção da mulher no 

mercado de trabalho, as alterações na caracterização de família, a inovação 

tecnológica e o ato de se trabalhar em casa, trazendo à tona a necessidade 

de cômodos que atendessem a diversas funções ao mesmo tempo e que 

fossem mutáveis, não estanques como nos modelos de residências existentes 

até então.” (2015, p.02) 

 

02.2. Um recorte da evolução da habitação coletiva brasileira 

O processo de verticalização, devido as grandes mudanças no cenário urbano 

mundial, vem acompanhado das principais mudanças sociais do Movimento Moderno, 

“[...] a cidade teve que enfrentar uma série de problemas globais, como a higiene, a convivência 

social, a mobilidade e o desenvolvimento económico”10 (OTH, 2009, p.19). Conforme OTH 

(2009), um dos pontos marcantes deste período na Arquitetura foi a estandardização da 

moradia como forma de satisfazer as necessidades e anseios da tradicional família 

nuclear bem como todo o modo de vida vigente da época. 

 

                                                

10 TL: “[...] la ciudad debe hacer frente a una serie de problemas de forma global como son la higiene, la convivencia, la 
movilidad y el desarrollo económico.” (FRANCO, 2015, p.205) 
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“Analisar os novos hábitos surgidos nas últimas décadas, tanto no Brasil 

como no mundo, deveria ser parte fundamental do estudo sobre a habitação 

na atualidade. Individualismo, culto ao corpo, superequipamento do ser 

humano e do seu habitat, assim como o “tele-trabalho” são exemplos de 

tais transformações” (REQUENA, 2007, p.28) 

 

Nas décadas de 30 e 40, segundo NUNES (2010) e VILLA (2008) devido ao 

Movimento Moderno acontece um boom imobiliário (não só nas cidades brasileiras) e 

marcou uma tendência mundial de ver a cidade moderna como inspiração e aspiração. É 

neste momento no qual o mundo olha, verdadeiramente, para a questão da habitação 

coletiva a partir dos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna, em particular o 

2º Congresso de 1929 ocorrido em Frankfurt. 

Em ESKINAZI (2010) vemos a habitação coletiva amplamente estudada, e 

difundida por Walter Gropius e William Morris, desde das Siedlungen construídas em 

Berlim, datadas de 1919 até 1939, bem como o seu rebatimento conceitual no Brasil com 

os conjuntos residências brasileiros, onde se via ainda uma reprodução do estilo de casa 

burguesa, com áreas internas maiores e vários ambientes, como o Conjunto Residencial 

de Realengo (figuras 01 e 02) – projeto de Carlos Frederico Ferreira datado de 1943, na 

cidade do Rio de Janeiro. 

 

 

 
 
 

 
 

Figura 1 e 2: Conjunto Residencial de Realengo 
Plantas tipo dos edifícios 01 e 02 (fonte: habitacaosocial.com) 
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No Brasil, na primeira metade do século XX, não foi vista nenhuma produção que 

adotasse, além dos princípios modernos, a linha de pensamento arquitetónica que se 

baseava no conceito corbusiano da “habitação mínima”. Ao contrário, o conceito do 

modo de vida burguês, a habitação no padrão tripartido e os grandes ambientes, foi o 

grande foco da produção arquitetónica no país. ESKINAZI (2010) e TRAMONTANO, 

M. C.; VILLA (2000) ainda afirmam que as soluções eram globalizadas, o mercado não 

aceitava a variação tipológica como base para o desenvolvimento, e vivia na renegação 

dos princípios modernistas como a planta livre e os espaços mínimos. 

Os primeiros exemplares construídos no Brasil tinham uma abordagem pautada 

na variação tipológica, pensada para atender diversos padrões familiares. Em São Paulo, 

segundo TRAMONTANO, M. C.; VILLA (2000), é construído o Edifício Copan 

(figuras 03 e 04), projeto de Oscar Niemeyer, datado de 1952 com um marco das 

edificações habitacionais coletivas, multifamiliar, e conforme RAMOS, T. B.; MATOS 

(2006), no Rio de Janeiro surge o Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes 

(Pedregulho) (figura 05), projeto de Affonso Eduardo Reidy, datado de 1947, e o Edifício 

Nova Cintra (figuras 06 e 07), no Parque Guinle, projeto de Lúcio Costa, datado de 

1948, todos surgem como grande marco e ícones da rutura dos paradigmas tipológicos 

modernistas no Brasil. 

 

 
Figura 3: Edifício Copan 

Planta de andar tipo com variedade de tipologias de apartamentos (fonte: www.nexojornal.com.br) 
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Figura 4: Edifício Copan 

Planta livre de um apartamento tipo (fonte: www.archdaily.com.br) 

 

 
 

Figura 5: Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes (Pedregulho) 
Plantas gerais do edifício (fonte: www.archdaily.com.br) 
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Figura 6 e Figura 7: Edifício Nova Cintra, Parque Guinle 
Planta tipo dos pavimentos 1 e 2 (fonte: dspace.uniritter.edu.br) 

 

Ainda nas décadas de 40 e 50, o mobiliário já aparece como um artifício para a 

questão da flexibilidade adotada nas habitações, tal flexibilidade foi vista como o 

caminho encontrado para adaptar as mudanças sociais à produção arquitetónica, mas 

esse é um assunto que será melhor explanado mais adiante. 

Ao longo dos anos de 60 e 70, as primeiras alterações na maneira de morar 

começam a surgir na sociedade juntamente com os novos rumos da produção edilícia, 

onde a comercialização da unidade habitacional individual, os apartamentos, se torna 

um padrão de mercado, sendo recusada a venda do edifício inteiro para seu posterior 

aluguer fracionado. “As unidades passam a ser vendidas separadamente, individualizando a 

propriedade e se instaurou, um modo de vida mais privado e a Arquitetura não resistiu à mudança 

de concepção” (NUNES, 2010, p. 16). 
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Segundo VILLA (2002), nessas mesmas décadas os primeiros exemplares de 

apartamentos de tamanhos mais reduzidos, aplicação dos conceitos da habitação 

mínima, são vistos no Brasil e no mundo. O Edifício Quatiara (figura 08), projeto de Ruy 

Ohtake, datado de 1972, na cidade de São Paulo, com apartamentos de 60m2, e a 

Nakagin Capsule Tower (figura 09), projeto de Kisho Kurokawa, datado do mesmo ano, 

na cidade de Tóquio, com apartamentos no estilo cápsula de 10m2. 

 

 
 

Figura 8: Edifi ́cio Quatiara 
Trecho de planta do apartamento padrão – área útil: 60m2 (fonte: XAVIER (1983) apud VILLA (2002, p.160) 
 

 
 

Figura 9: Nakagin Capsule Tower 
Esquema do módulo cápsula (fonte: www.metalocus.es) 

 

Na segunda metade do século XX, notadamente nas duas últimas décadas, as 

mudanças foram significativas, as composições familiares vêm dando espaço para uma 

diversidade maior nas configurações familiares. 
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“[...] estas rápidas mudanças sociodemográficas que incluem novos modos 

de vida, e portanto, novas atividades desenvolvidas no espaço doméstico, 

demandam alternativas variadas quanto aos arranjos espaciais.” 

(BRANDÃO, 2003, p.36) 

 

Conforme TRAMONTANO, M. C.; VILLA (2000) apontam, as grandes 

transformações sociais no eixo RJ-SP coincidem com o avanço das transformações das 

edificações no país. As unidades habitacionais começam a sofrer reduções de tamanho 

consideráveis até que, no final dos anos 80 e início dos anos 90, a arquitetura na Holanda 

começa a abrir portas para um novo rumo da produção habitacional, entendendo e 

interpretando as transformações sociais contemporâneas. Como ótimos exemplos temos 

o Edifício WoZoCo´S (figuras 10, 11 e 12), projeto do Grupo MVRDV, datado de 1994-

1997, na cidade de Amsterdão. Todas as suas 100 unidades são compactas, a maioria 

delas compostas por um único ambiente, e as Habitações Sociais de Schilderswijk, 

projeto de Álvaro Siza, datado de 1989-1993, na cidade de Haia. 

 

 
 

Figura 10: Edifício WoZoCo’S 
Planta dos três pavimentos iniciais, onde demonstra a variedade de tipologias (fonte: www.archello.com) 
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Figura 11 e 12: Edifício WoZoCo’S 
Planta dos três pavimentos iniciais, onde demonstra a variedade de tipologias (fonte: www.archello.com) 

 

A verdade é que desde a década de 70, a Arquitetura, bem explorada em OTH 

(2009), concentrou-se na experimentação apenas de edificações institucionais e de 

serviços públicos. Só na contemporaneidade que retorna o interesse nas edificações 

habitacionais, e essa tipologia voltou a ser foco de importância e questionamentos. 

No final de século XX, os lofts ganharam lugar no mercado imobiliário paulistano 

a partir dos anos 1990, eram como uma “versão reduzida do loft norte-americano, estes 

apartamentos menos compartimentados” (VILLA, 2002, p.182). O primeiro a surgir no Brasil 

foi o empreendimento São Paulo Loft I (figuras 13 e 14), projeto de João Armentano, 

datado de 1998, na cidade de São Paulo,que teve como público alvo o mercado de luxo, 

sua concepção foi inspirada nos lofts norte-americanos. No mesmo período aparecem 

exemplares cariocas destinados à classe média, onde a redução é bem visível, pode ser 

visto nas unidades do Edifício Plaza Eloite (figura 15), projeto de Carlos Bittar, datado 

de 1998, onde as unidades de três dormitórios tinham em média 77m2, uma redução 

significativa se compararmos aos apartamentos da década de 40 (figura 16) e de 80 

(figura 17), conforme apresentados no estudos de CHACON (2004). 
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Figura 13 e 14: São Paulo Loft I 
Plantas do pavimento inferior e mezanino – área útil: 100m2 (fonte:www.bimbom.com.br) 

 

 
 

Figura 15: Edifício Plaza Eloite 
Planta apartamento tipo, bloco II – área útil: 77,50m2 (fonte: CHACON (2004, p.197) 

 
Figura 16: Edifício Carajás (1940) 

Planta apartamento de três dormitórios – área útil: 
195,28m2 (fonte: CHACON (2004, p.157) 

 

Figura 17: Edifício Mansão Rodrigo de Freitas (1981) 
Planta apartamento tipo – área útil: 106,88m2 

(fonte: CHACON (2004, p.189) 
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Contudo, foi no início do século XXI que o campo da habitação teve a sua 

importância, os novos modos de vida começam a ser relevantes na questão da produção 

habitacional, “sua ideologia afasta-se da insistência modernista pela prototipização do homem e 

pela racionalização obsessiva da forma, mas busca na diversidade [...] elementos que fortaleçam seus 

atributos” (MEDRANO, 2005, p.05). 

Segundo BRANDÃO (2003), AGUIAR; FIORIN (2012) e VILLA (2006),  nos 

anos 2000 é que características como a partição dia/noite, espaços mais abertos, menor 

hierarquização dos espaços, bem como a sobreposição das funções, começam a fazer 

parte da produção habitacional no Brasil. Outro fenómeno de importante relevância, 

conforme tabela 01, é que a área dos apartamentos da tipologia de 02 e 03 dormitórios já 

aparece menor, e em VILLA (2008), vemos também que o tamanho médio das unidades 

começou por se estabelecer entre 50 e 77m2. 
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PERÍODO 
ÁREAS ÚTEIS MÉDIAS (m2) 

01 dorm. 02 dorm. 03 dorm. 

1985 40,77 64,87 114,03 

1986 42,81 62,64 105,36 

1987 40,28 59,24 97,69 

1988 41,39 55,56 88,97 

1989 38,08 60,11 98,72 

1990 37,76 59,57 86,54 

1991 40,23 57,51 98,51 

1992 40,72 57,96 84,08 

1993 39,42 55,65 82,50 

1994 39,52 56,19 82,35 

1995 40,14 57,04 83,37 

1996 31,00 56,12 75,27 

1997 30,87 54,63 74,83 

1998 33,81 57,46 80,10 

1999 31,21 54,34 79,17 

2000 33,82 52,19 79,41 

2001 30,70 51,22 80,97 

2002 39,99 55,63 84,85 

2003 33,00 57,98 88,37 

2004 52,44 59,65 87,29 

2005 41,92 54,42 87,73 

2006 40,41 52,65 88,82 

2007 44,23 51,70 84,14 
 

Tabela 1: Evolução das áreas úteis médias das unidades residenciais lançadas, classificadas por número de dormitórios. 
(fonte: EMBRAESP, Relatórios Anuais. São Paulo, 1985-2007 (apud VILLA, 2008) 

 

Como bom exemplo disso temos o Conjunto Habitacional Paraisópolis, projeto 

do escritório Elito Arquitetos, datado de 2008, na cidade de São Paulo, onde as unidades 

já surgem com uma metragem quadrada bem reduzida (figura 18), outro fator que 

começa a ser pensado pelos arquitetos e construtoras, no projeto dessas unidades já foi 

considerado o caráter de flexibilidade de uso interno - conforme as necessidades das 

famílias as alvenarias internas poderiam ser retiradas ou realocadas. 
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Figura 18: C. H. Paraisópolis 

Planta da unidade habitacional – área útil: 54m2 (fonte: www.elitoarquitetos.com.br) 
 

Foi a partir do ano de 2010 que o cenário da habitação multifamiliar tomou outro 

formato, acontece no Brasil a chamada “revolução do morar”, denominada assim pelo 

CAU (Conselho de Arquitectura e Urbanismo), onde a redução dos espaços é 

considerável no eixo Rio-São Paulo. Os dados de pesquisas da ADEMI-RJ11, do ano de 

2013, mostram que desde o ano de 2003 a redução de metros quadrados chega a 29% nos 

apartamentos de um e de quatro dormitórios, sendo nos imóveis de um dormitório essa 

redução é expressiva: de 55,77m2 para 39,38m2. 

O lado negativo que pontua essa redução é que todo o processo acontece em 

função do elevado valor do metro quadrado nas cidades que levam a redução nas vendas 

do mercado imobiliário, muito bem definido por AGUIAR; FIORIN (2012): 

“[...] diante das dimensões reduzidas com as quais estão sendo projetados 

os espaços em serie nas nossas cidades ou, perante um processo de 

customização do habitat contemporâneo, que opera sempre em função dos 

que podem pagar por mais esse “serviço”, sobretudo, nos bairros mais ricos 

de São Paulo.” (AGUIAR; FIORIN, 2012, p.101) 

                                                

11 dados publicados no jornal O Globo, disponível em http://oglobo.globo.com/economia/imoveis/imoveis-estao-cada-vez-
menores-8109664 (acesso em 02-outubro-2016). 
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A produção atual, principalmente na cidade de São Paulo, tem-se aproximado de 

padrões muito reduzidos onde cada espaço dentro das unidades terá que ser aproveitado 

de forma inteligente, principalmente, pelo crescente aumento do número de 

apartamentos de apenas um dormitório e do tipo studio (figuras 19 e 20). Todos esses 

fatores remetem para um novo modo de morar contemporâneo, de se habitar e relacionar 

com o ambiente doméstico, que é colocado em questão nesse trabalho, não como um 

caminho negativo, mas como ponto de partida para novas reflexões acerca de como o 

design, o mobiliário, se torna cada mais vez importante. 

 
 

Figura 19: Edifício Arte Studios (RJ-2015) 
folder de venda da unidade tipo studio – área útil: 35m2 (fonte: www.rossiresidencial.com.br) 

 

 
 

Figura 20: Edifício E Side (SP-2017) 
Planta studio – área útil: 23m2 (fonte: www.even.com.br) 
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03 > O mobiliário, a madeira e a cultura no Brasil 
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“No universo do mobiliário está registrada a 

história do cotidiano do homem: a sua 

maneira de viver, a sua relação com o habitar, 

seus usos e costumes, suas condições sociais 

e econômicas, seus conhecimentos técnicos e 

seus valores artísticos.” 

 

GLÓRIA BAYEUX in FILHO (2009, p.30) 
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A partir deste capítulo a pesquisa tratará do objeto principal do estudo, o 

mobiliário, salientando a sua importância no habitat e, com isso, conseguir delinear a 

forma, ou formas, pelas quais ele poderá atuar em residências compactas, indo de 

encontro às novas formas de habitar, e com isso, às novas formas do individuo se 

relacionar com o espaço que mora. 

Os dados apresentados pelo Relatório da Indústria de Móveis no Brasil (gráfico 1), 

dos anos de 2011 a 2015, demonstram essa maior relevância na questão de fazer uma 

análise apenas focada no mobiliário residencial dentro do capítulo, sendo esse segmento 

o de maior percentual dentro da indústria de mobiliário. 

 

 
 
 

Gráfico 1: Segmentos imobiliários atendidos pela indústria de móveis no Brasil (2011-2015) 
(fonte: IEMI/Relatório Setorial da Indústria de Móveis no Brasil) 

 

Como referido anteriormente, o papel do mobiliário desde a década de 30 tem 

uma considerável importância, e relevância, na questão do morar. Em ESKINAZI 

(2010) fica claro essa questão, de que a relação do espaço de morar com o habitante é 

determinada pelos objetos que são inseridos nos espaços: 

“Para alcançar tais padrões mínimos, May lançou mão de recursos como 

armários embutidos ou dividindo ambientes, portas de correr, camas 

dobráveis e até o desenvolvimento de uma cozinha “ultra-eficiente”, a 

Frankfurter Küche projetada por Schütte-Lihotzky. O resultado é a 

considerável redução da área habitada, chegando a apartamentos de 40m2 

a 65m2, e área média de 10m2 por ocupante.” (ESKINAZI, 2010, p.06) 
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Como parte do estudo, transporemos nossa atenção para o mobiliário brasileiro, 

apresentando neste capítulo uma revisão bibliográfica do tema, considerando 

especialmente sua produção em madeira, que conforme PEREIRA (2012) elucida: 

“nenhuma matéria-prima foi tão expressiva da mobília de alma brasileira 

como a madeira. A aplicação de modo a valorizar as cores, as 

características das madeiras nacionais tornaram-se um traço marcante e 

belo do design brasileiro”. (PEREIRA, 2012, p.85) 

 

Novamente, recorrendo aos dados apresentados pelo Relatório da Indústria de 

Móveis no Brasil, presentes no gráfico 2, é notória uma certa hegemonia do mobiliário 

produzido em madeira no mercado brasileiro, bem como o seu constante crescimento ao 

longos dos anos. 

 

 
 
 

Gráfico 2: Tipos de mobiliários produzidos no Brasil (2011-2015) 
(fonte: IEMI/Relatório Setorial da Indústria de Móveis no Brasil) 

 

De acordo com FILHO (2009, p.19), uma característica marcante ao longo do 

processo de desenvolvimento do mobiliário brasileiro, é a herança portuguesa nas suas 

bases, ebanistas, donos de uma técnica artística, fincando raízes e lançando sementes que 

deixaram marcar tão vivas, que se tornaram fonte germinal para o design do móvel 

contemporâneo brasileiro, tanto que SANTOS (1995 apud FILHO (2009)), “no seu 

trabalho sobre processo de modernização do móvel no Brasil, referendaria “o patrimônio artesanal 
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da madeira” como um dos “aspectos específicos de nossa cultura que antecederam a renovação do 

móvel no país” (FILHO, 2009, p.20). 

Outro ponto importante para ser questionado é que, por mais que apareçam no 

cenário nacional peças fabricadas em diversos materiais diferentes, a madeira ainda é a 

que mais predomina no mobiliário, portanto, é a única matéria-prima que convém tratar 

neste estudo como para o setor no processo produtivo.  

É preciso também esclarecer que a intenção do presente trabalho não é enaltecer a 

madeira como única, e exclusiva, matéria-prima capaz de definir o mobiliário brasileiro, 

nem imbuída de poder a ponto de aferir brasilidade ao móvel. O estudo parte do ponto em 

que, estabelecida uma relação entre designer, obra e matéria-prima, a madeira surge como 

elemento marcante na história do mobiliário brasileiro, servindo de matéria principal 

para a construção de móveis tão emblemáticos, que eles acabaram por se tornar símbolos 

representativos do design brasileiro. 

O interesse da pesquisa não está em retratar a história do design brasileiro, mas sim 

enfatizar sua origem e sua evolução pautadas no mobiliário, sua evolução morfológica e 

usual na sociedade brasileira e com isso conseguir relacioná-las, estabelecendo um 

paralelo temporal, com a evolução das habitações no Brasil. 

A intenção, a partir deste capítulo, é pontuar brevemente momentos e autores 

importantes, e de relevância que fizeram parte da história do mobiliário brasileiro 

produzido em madeira, que conforme demonstrado ora por casos reais, ora por meio de 

investigação de autores como ALENCAR (2011), SANTOS (1995), BORGES et al. 

(2013), FILHO (2009), NOSSACK (2014) entre outros. 

 

03.1. Os primeiros passos do móvel brasileiro 

O recorte temporal proposto para a análise histórica do mobiliário brasileiro, está 

datado a partir de 1940, e se justifica pelo fato, deste ser o período caracterizado como 

inicial, de um gradativo processo do desenvolvimento urbano e industrial ocorrido no 

Brasil, como retratado por MALUF (2013) onde diz que se trata da consolidação da 

produção do mobiliário brasileiro. 
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Tratando-se do contexto histórico e introdutório do tema, não poderia deixar de 

citar como parte importante da produção brasileira a Cama Patente, de 1915, trabalho do 

designer Celso Martinez Carrera, inspirado pelas técnicas e estética de Michael Thonet. 

Apesar de não estar dentro do recorte temporal determinado para esta análise, foi o 

primeiro exemplar de móvel brasileiro em madeira, e que acabou por ser um passo 

significativo para a produção do design de móveis no Brasil. 

 

 
 

Figura 21: Cama Patente (1915) 
(fonte: casavogue.globo.com) 

 

De acordo com ALENCAR (2011, p.38), entre as décadas de 20 e 30, o Brasil 

passa por uma fase obscura, um consumo excessivo do padrão europeu, importando 

produtos que não respondiam as realidades da época, somente após a Semana de Arte 

Moderna, em 1922, é que novos caminhos começariam a ser traçados. 

Muito desse caminho foi traçado pelos impulsos experimentalistas do suiço John 

Graz e do russo Gregori Warchavchi. Seria o princípio de um verdadeiro processo de 

transição para o Modernismo no Brasil, a “força motriz da cultura brasileira”, simbolizou a 

“abertura definitiva do país para o século XX no âmbito das artes” (MALUF, 2013, p.63). 

Maria Cecília Loschiavo dos Santos destaca esse período pós década de 30 como um : 

 “Apesar da modernização que vinha se processando, acredito que a virada 

se dará em 30. De fato, podemos dividir a história do móvel moderno no 

Brasil em duas fases bastante distintas: antes e depois de 30.” (SANTOS, 

1980, p.21 apud MALUF, 2013, p.64) 
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Nesses primeiros impulsos da indústria do mobiliário, o móvel brasileiro vai 

oscilar entre produções modernas sob encomenda e produções ecléticas, estas últimas 

ainda pautadas em padrões estéticos europeus e, por isso, caracterizando-se como uma 

produção eclética sem um padrão definido. Somente em 1942 é que surgem os primeiros 

exemplares genuinamente brasileiros, que de forma inusitada surgem das mãos do 

designer português Joaquim Tenreiro (figuras 22 e 23). 

 

 
 

Figura 22: Poltrona Leve (1942) 
(fonte: www.r-and-company.com) 

 
 

Figura 23: Cadeira em palhinha e jacarandá (1942) 
(fonte: www.r-and-company.com) 

 

Joaquim Tenreiro se destaca como o grande precursor do móvel moderno 

legitimamente brasileiro, isso graças ao seu talento artístico e seu profundo conhecimento 

da matéria-prima. Nas suas obras soube explorar todas as possibilidades que a madeira 

lhe podia oferecer, em termos de cores, resistência e formas, fazendo com que suas peças 

remetessem, inegavelmente, às raízes culturais brasileiras. Além da madeira característica 

do seu trabalho, o jacarandá, Tenreiro trouxe o retorno do uso de materiais, como o 

couro e a palhinha, sob uma nova linguagem, olhar moderno (figuras 24 e 25). 

 

“[...] aquelas primeiras criações de Tenreiro [...] eram apenas o farol de 

uma nova fase do mobiliário brasileiro, sinalizando os caminhos de uma 

autenticidade que se firmaria logo nas décadas seguintes.“ (FILHO, 2009, 

p.56) 
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Figura 24: Cadeira Três Pés (1946) 
(fonte: www.casavogue.globo.com) 

 
 

Figura 25: Poltrona Embalo (1947) 
(fonte: www.casavogue.globo.com) 

 

Ainda na década de 40, que chega ao Brasil a arquiteta italiana Lina Bo Bardi, 

que anos depois foi a responsável pelo que podemos chamar de início pela busca da 

identidade nacional devido à sua pesquisa incansável. Percorreu o Brasil “buscando nas 

idiossincrasias da cultura material do caboclo, do sertanejo, do pantaneiro e de tantos outros tipos 

humanos do país, a essência natural do design brasileiro”(FILHO, 2009, p.79). 

Lina Bo Bardi, juntamente com Zanine Caldas, foram também grandes 

experimentalistas do uso da madeira em mobiliário, são os primeiros a iniciarem no país, 

uma pesquisa e um trabalho experimental utilizando placas de contraplacado. “Nós 

fizemos a primeira tentativa de produção manufatureira, não bem industrial, de moveis de madeira 

compensada cortada em pé, não dobrada como Alvar Aalto fazia, cortada em folhas [...]” 

(NOSSACK, 2014, p.152). 

 

 
 

Figura 26: Cadeira Dobrável em compensado naval - Lina 
Bo Bardi (1948) 

(fonte: www.casavogue.globo.com) 

 
 

Figura 27: Chaise Long em compensado naval - Zanine 
Caldas (1949) 

(fonte: www.1stdibs.com)  
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Os trabalhos de Lina Bo Bardi, de Joaquim Tenreiro e de Zanine Caldas, foram 

uma espécie de estopim para um momento de efervescência que chegou a partir a década 

de 50, onde o design do mobiliário no Brasil mostrou sua verdadeira face.  

 

 
 

Figura 28: Lina Bo Bardi em sua cadeira de balanço 
em compensado naval (1948) 
(fonte: www.folha-uol.com.br) 

 
 

Figura 29: Poltrona Zig Zag 
Lina Bo Bardi (1948) 

(fonte: www.etelinteriores.com.br) 

 

Dos trabalhos e dos percursos destes, e de outros designers no Brasil, é que se pode 

destacar a importância das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro em todo o 

desenvolvimento do design brasileiro, fazendo assim jus ao recorte ser feito nesta 

investigação que define por base essas cidades. 

Sobre o trabalho de Zanine Caldas precisamos realçar o seu desempenho em levar 

o mobiliário moderno brasileiro à classe média, contribuindo muito para essa 

disseminação no ponto de vista de valores. A sua produção permitia a redução de preços: 

“O seu sempre pertinente espirito racional, seja aplicado a matéria-prima, 

ao fluxo de produção, ou mesmo à própria configuração do móvel, que de 

construção muito simples, dispensava a mão de obra qualificada do 

artesão. [...]Zanine admite que ali, existiam algumas limitações de ordem 

estética, ditadas muito mais pelas vicissitudes do material e do processo 

produtivo utilizado do que, propriamente, pela sua não preocupação com a 

chamada boa forma [...]” (FILHO, 2009, p.110) 
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Figura 30: Bar e Banquetas em compensado 
Zanine Caldas (1949-1950) 
(fonte: www.lojateo.com.br) 

 
 

Figura 31: Mesa auxiliar com porta copos 
Zanine Caldas (1949-1950) 
(fonte: www.lojateo.com.br) 

 

 

03.2. Anos 50: a década de ouro do mobiliário brasileiro 

Nos anos 50, o design brasileiro estabelece-se, sendo executado de forma contrária 

à tendência mundial do “american way life”, uma época onde o design vive um dos seus 

momentos mais prósperos no Brasil. É um período tímido da industrialização na 

América Latina com um predomínio de empresas norte-americanas e, foi nesse cenário 

que os designers começam a virar empreendedores, abrindo as suas próprias empresas, 

tornando-se posteriormente as figuras lendárias e icônicas do design brasileiro. 

 

“A produção orientada exclusivamente por padrões americanos não 

permitia espaço para o desenvolvimento de produtos nacionais ou 

autônomos e nem mesmo para o design [...] o design deveria ser 

desenvolvido segundo o conceito moderno e não depender da tradição 

artesanal do continente. A falta de autonomia da indústria local” 

(BÜRDEK, 2006, p.195) 

 

No âmbito do design nacional foi uma década de grande mudança, em 1951, o 

Museu de Arte de São Paulo (MASP), funda o Instituto de Arte Contemporânea e, 
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segundo a história oficial do Design no Brasil12, começam a ser lecionadas aulas de design, 

aliás, este pode ser apontado como o primeiro curso de design do país. Em sequência 

dessa ação, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM), também começa a 

lecionar aulas de design em 1957. 

Conforme cita NOSSACK (2014) é o período onde o mobiliário brasileiro passou 

por transformações de linguagem e materiais, geográficas e tecnológicas, que 

transformaram os índices de produtividade e preços do setor. Foi nessa década também 

que o mobiliário começa a tomar fôlego. 

Como aponta ALENCAR (2011), abriu-se espaço para o designer local, foi nesse 

contexto que surgiram, e se consolidaram as primeiras empresas do ramo no país, com o 

intuito de se criar uma nova identidade do móvel nacional: 

• Langenbach & Tenreiro de Joaquim Tenreiro, Rio de Janeiro; 

• Studio d’Arte Palma de Lina Bo Bardi, e outros, São Paulo; 

• Móveis Z de Zanine Caldas, Rio de Janeiro; 

• Mobília Contemporânea de Michel Arnoult, São Paulo; 

• Unilabor de Geraldo de Barros, São Paulo; 

• OCA de Sérgio Rodrigues, Rio de Janeiro. 

 

                                                

12 A expressão “história oficial do design no Brasil” refere-se a pesquisas de . 
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Figura 32: Estante MF 710 - Geraldo de Barros (1954) 
(fonte: www.dpot.com.br) 

 
 

Figura 33: Buffet GB - Geraldo de Barros (1954) 
(fonte: www.dpot.com.br) 

 

Dentre tantos nomes importantes que surgem nesta década, falaremos mais 

especificamente sobre Sérgio Rodrigues e Michel Arnoult, por serem dois designers que 

modificaram o panorama do mobiliário brasileiro de uma importância inegável, 

conforme apontado por FILHO (2009) e ALENCAR (2011). 

Quando Sérgio Rodrigues cria a empresa OCA, seu ideal principal era resgatar os 

valores mais genuínos da cultura nacional para que pudessem então traduzi-los em 

mobiliário moderno, que fossem repletos de brasilidade. Em SANTOS (1995, p.126) 

vemos um depoimento do arquiteto Lúcio Costa, grande nome da época, dissertando 

sobre a OCA: 

“Oca é a casa indígena [...] Nela os utensílios, o equipamento, os 

apetrechos e paramentos pessoais, em tudo se articula e integra, com apuro 

formal em função da vida. A simples escolha do nome define o sentido da 

obra realizada por Sérgio Rodrigues e seu grupo.” 

 

O fazer de Sérgio Rodrigues, onde o quotidiano do povo brasileiro e seus 

costumes mais básicos eram levados em consideração, foi o que diferenciou e fez suas 

peças terem grande destaque, no mercado nacional e internacional. Em 1954, um 

exemplo claro dessa identidade brasileira, podemos citar o banco Mocho (figuras 34 e 

35), que remetia ao “banquinho da leiteira”, um típico móvel brasileiro presente na 

história do país. 
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Ele imprimia em seus trabalhos uma robustez industrial, a chamada “estética da 

grossura, que ficou assinalada em sua obra como uma característica brasileira. Sérgio 

Rodrigues foi um dos pioneiros a levar o mobiliário brasileiro até ao mercado 

internacional com a Poltrona Mole, de 1957 (figuras 36 e 37). Recordando FILHO (2009, 

p.90), a poltrona mole é “um capítulo à parte não somente na trajetória de seu desenhista, mas 

na própria historia do mobiliário brasileiro”, quanto este finalmente, mostrou alguma 

oposição à escola bauhausiana e aos radicais valores racionalistas. 

 
 

Figura 34: Banco Mocho (1954) 
(fonte: www.dpot.com.br) 

 

 
 

Figura 35: Banco Mocho, croqui original 
(fonte: www.dpot.com.br) 

 
 

Figura 36: Poltrona Mole (Sheriff) (1957) 
(fonte: www.linbrasil.com.br) 

 

 
 

Figura 37: Poltrona Mole, croqui original 
(fonte: www.linbrasil.com.br) 

 

Nesse período também começam a surgir os primeiros traços da busca pela 

originalidade do móvel brasileiro, referido por vários autores SANTOS (1995), 

NOSSACK (2014), FILHO (2009), BORGES et al. (2013), NIEMEYER (2007), entre 

outros. É o momento onde se torna possível observar e enfatizar, quatro características 

que se tornaram marcantes e significativas, no design nacional: 
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• A influência do artesanato e da cultura popular onde, como citado 

anteriormente, Lina Bo Bardi foi pioneira em pesquisas sobre a cultura material 

brasileira (FILHO, 2009, p.79); 

• A força do mobiliário e a contribuição de mestres Arquitetos, quase que na 

totalidade dos nomes expressivos desse período eram arquitetos; 

• O impacto do funcionalismo das escolas alemãs; 

• E por último, o improviso que o design brasileiro possui, decorrente da 

precariedade de tecnologias e materiais – se tornou uma das características mais 

fortes do design brasileiro segundo Frank Zierenberg – gerente na IF Design 

Awards. (PEREIRA, 2012, p.64). Tal improviso não tem que ser encarado como 

ponto fraco, mas sim como qualidade do design nacional, é um diferencial que 

valoriza o nacionalismo nas peças, e é muito bem visto no âmbito internacional. 

 

03.3. Momento de inflexão e estagnação 

Na década de 60, no Brasil, viveu-se um periodo marcante para o design, 

principalmente, no âmbito de ensino e investigação quando da fundação da ESDI 

(Escola Superior de Desenho Industrial), em 1962, no Rio de Janeiro, que seguia a 

tradição da Hochschule für Gestaltung, de Ulm. Segundo NIEMEYER (2007), é a partir 

de então, que o estatuto profissional do designer foi traçado no Brasil, bem como, também 

pode ser destacado como o evento de maior relevância para o desenvolvimento de um 

design tipicamente brasileiro. 

Foi uma década marcante, fato esse, que podemos citar o contraponto que 

acontecia no design, quando comparamos o cenário brasileiro com o panorama mundial. 

Em meados da década, dá-se a crise nos países europeus em função dos questionamentos 

da relação entre a estética e o funcionalismo. Tal crise, foi marcada pelo estudo “Crítica 

da estética dos objetos”13, de Wolfgang Fritz Haug, onde, o valor estético dos produtos seria 

                                                

13 Presente em TRAMONTANO, M.; NOJIMOTO (2003) 
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o responsável direto pelo consumo exagerado, influenciando para uma “sociedade do 

supérfluo”, sem se levar em conta o valor de uso dos mesmos. 

Para o design brasileiro, foi um período também marcado pela constituição de um 

novo projeto estético no mobiliário, buscando uma maior autenticidade e um encontro 

com as raízes nacionais (figuras 38 e 39), e de grande contestação dos padrões 

estrangeiros. Conforme SANTOS (1995) aponta é um período onde vamos notar “maior 

ênfase no uso dos materiais brasileiros, maior preocupação com as formas do móvel vernacular do 

país e, no limite, a própria produção em série visava atender a um consumidor mais popular” 

(SANTOS, 1995, p.123). 

 

 
 

Figura 38: Cadeira Beira de Estrada 
(fonte: www.archdaily.com.br) 

 
 

Figura 39: Lina Bo Bardi sentada em sua cadeira 
(fonte: www.archdaily.com.br) 

 

Tais aspectos, destacados acima, puderam também ser vistos e relatados como 

relevantes para a produção geral do mobiliário brasileiro. Em 1961, quando a Poltrona 

Mole, foi premiada (primeiro mobiliário brasileiro a ser premiado no exterior) no 

“Concorso Internazionale del Móbile” em Milão, onde toda essa autenticidade nacional, uma 

estética própria, foi dita como ponto forte e grande diferencial como apresentado no 

parecer do júri do concurso, “[...] único modelo com características atuais, apesar da estrutura 

com tratamento convencional, não influenciado por modismos e abslutamente respresentativo da 

região de origem” (MELO, 2008, p.291). 

A autora Maria Angélica Teixeira, define bem o período 60/70 quando o 

caracteriza como: 
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“um momento quase que de hiato no desenvolvimento do desenho e 

concepções moveleiras nacionais, pois quantitativamente o brasil passou a 

produzir grandes cifras, entretanto, qualitativamente, esta produção foi 

reduzida consideravelmente, aspecto este que será retomado na década 

seguinte com a atuação de uma geração de profissionais formada 

basicamente neste período de crise cultural.” TEIXEIRA (1996) apud 

FILHO (2009, p.93) 

 

Um fato de relevância do período, acontece em 1972, quando Michel Arnoult, 

através da Mobília Contemporânea, lança as linhas de mobiliário Peg-Lev (figuras 40 e 

41) e Peg-Pag, são desenhos originais da década de 50, onde o designer parte da sua 

percepção própria a respeito da verticalização dos espaços de morar, que já se 

apresentavam com padrões de tamanho restritos. Com isso, Michel inova ao criar um 

mobiliário transformando o pensar do desenho e da produção do mobiliário brasileiro, e 

se dedica a criar para um novo nicho de público que, nessa época, não tinha condições 

financeiras para fazer mais uso de seus antigos móveis. 

 

 
 

Figura 40: Poster de divulgação do Sistema Peg-Lev 
(fonte: www.itaucultural.org.br) 

 

 
 

Figura 41: Poltrona Peg-Lev 
(fonte: www.itaucultural.org.br) 

 

 

Como destaca FILHO (2009), esse novo público de Michel Arnoult, era formado 

por uma parcela da população brasileira, consumidora de revistas da área de decoração 
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porém, não possuía um poder aquisitivo para consumir aquelas “roupagens do lar” 

propostas pelas revistas. Nesse caminho, e pensamento crítico, que Michel considera: 

“Nos anos de 1950, não existiam produtos para ocupar os interiores dos 

novos e modernos apartamentos que surgiam. Os brasileiros não tinham 

opções. [...] para nós, isso era uma grande oportunidade e abraçamos a 

ideia de oferecer ao público algo que não havia na época: móveis de bom 

desenho, acessíveis a todos. “ (FILHO, 2009, p.84) 

 

Outro evento da época, com importância fundamental para o rumo do mobiliário 

brasileiro em madeira, foi a saída de Zanine Caldas da Móveis Z, para se dedicar a um 

trabalho com um cunho mais educativo, um olhar crítico, que foi intitulado pelo menos 

como “móveis denúncias” e “móveis testemunho”. 

Conforme aponta MELO (2008), Zanine Caldas, nesse caminho mais crítico do 

seu trabalho, parte de duas abordagens sobre a produção brasileira em madeira: 

• Uma com um lado mais conceitual, onde sua intenção era de “mostrar aos 

homens do futuro as provas de existência dessas madeiras, provavelmente 

extintas, se a raça humana continuar do jeito que está” (figura 42); 

• E uma outra abordagem, na qual o designer parte do reaproveitamento de 

resíduos florestais oriundos de descartes e abandono de partes de árvores, durante 

o abate descontrolado das madeiras brasileiras (figura 43). 

 

“Pelo imenso amor que eu tenho pela natureza, quero com meu trabalho 

denunciar a mentalidade do desperdício que está se desenvolvendo no 

Brasil. Para dar espaço às pastagens de gado, os homens fazem uma 

verdadeira devastação, queimando e cortando árvores, transformando a 

natureza em carvão pela falta de combustível. Eu não crio nada. Pego e 

junto a madeira. Essa beleza toda merece ser perpetuada de alguma forma. 

O desperdício é que me irrita.” (Zanine Caldas in PAULO, 1987, p.337) 



 

 74 

 

 
 

Figura 42: Bancos individuais (1970) 
(fonte: www.1stdibs.com) 

 
 

Figura 43: Mesa Rotonda (1979) 
(fonte: www.1stdibs.com) 

 
Não é possível afirmar com clareza que, essa produção de Zanine Caldas foi a 

principal responsável por uma mudança significativa na produção brasileira em madeira, 

mas é um fato inegável a sua contribuição para os novos rumos que foram sendo 

tomados a partir de então, principalmente sobre o uso de alguns tipos de madeira nativa. 

No final da década de 70, em 1978, a abertura da loja Tok & Stok traz ao Brasil 

um novo conceito de mobiliário, seja na produção seja na comercialização, e com foco 

num design diferenciado. O percurso de diversos designers, inclusive Michel Arnoult, vai 

passar pela empresa ao longos dos anos, por meio de colaborações e coleções próprias. 

Ao longo da história da marca, e do mobiliário brasileiro, a Tok & Stok se tornaria um 

exemplo positivo na persistente busca por um mobiliário que tivesse um bom design, com 

um preço mais acessível e possibilitando a entrega e a montagem simplificadas. 

 
Figura 44: Slogan da marca. 
(fonte: www.google.com) 
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03.4. O renascimento de uma cultura nacional 

Com a chegada da década de 80 a burguesia brasileira incentiva o retorno das 

experiências pré-industriais, como a total liberdade de criação e, com isso, surge como 

uma espécie de tendência nacional uma gama de profissionais dedicados a esse tipo de 

mercado, acontecendo o retorno da produção do mobiliário assinado – o design autoral. 

A crise económica, instaurada nesse período, gerou um cenário de grande 

dificuldade no país, com as “crises de petróleo, [...] a recessão económica, [...] a desvalorização 

da moeda nacional frente ao dólar aumentando a dívida externa brasileira”(PEREIRA, 2012, 

p.24). Tais fatores, acima citados, refletiram diretamente na produção da indústria e com 

isso contribuíram diretamente para que o design industrial ficasse adormecido. 

Conforme GOMES (2009), mesmo não havendo uma produção de quantidade 

relevante, a década de 80 marcou o início do processo de reconhecimento dessa estética 

tipicamente brasileira. O período do “american way life” estava-se a desfazer de forma 

progressiva e o caráter nacional, marcado pela identidade cultural mestiça e multicultural 

existente no Brasil, estava a começar a ser revisto. A crise económica, que causou a 

inércia do setor industrial, contribuiu para que um grande número de designers abrisse as 

suas próprias oficinas, e nesse processo tinham a madeira como meio mais fácil, e 

económico de viabilizar tais produções, que agora aconteceriam de forma artesanal. 

É nesse momento, que renasce o móvel brasileiro pautado na produção artesanal, 

que conforme apontado por BORGES et al. (2013, p.15), surgem os trabalhos de nomes 

como Carlos Motta, Claudia Moreira Salles, Maurício Azeredo e Marcelo Ferraz, que a 

partir desse novo cenário que o design começou a traçar, reforçam essa produção 

primorosa, feita artesanalmente em madeira. 

Apesar de certa estagnação na produção, foi uma fase de internacionalização de 

conhecimentos e de ideias, do acirramento do diálogo cultural e dos avanços da 

informática, marcado também pelo fim da ditadura militar no Brasil, em 1984, a 

retomada de caminhos democráticos e de abertura política, apesar do cenário económico 

ainda em péssimo patamar. 

No mesmo período, o cenário académico investigativo no Brasil começa a 

modificar-se com Gui Bonsiepe, que chega, a convite do governo brasileiro, para 
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desenvolver programas no âmbito de pesquisa aplicada na área de Design. Dijon de 

Moraes descreve esse novo momento no país: 

“Com a expectativa de mudança no quadro de dependência no âmbito 

produtivo, tecnológico e do Design local, o governo brasileiro, através do 

Ministério da Indústria, Comércio e Turismo – MICT e de órgãos como o 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e 

a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, adota uma série de ações, 

buscando minimizar o gap existente na capacidade produtiva dos produtos 

locais no contexto internacional” (MORAES, 2006, p.131) 

 

De acordo com FILHO (2009), ainda nos anos 80, que juntamente com a inércia 

empresarial que vinha a acontecer, o tema da questão ambiental é posto em vigor. 

Começam a surgir “novas propostas ecologicamente engajadas – oras no sentido da utilização de 

materiais alternativos, oras na proposição de novas forma de uso da madeira, mais racionais e 

conscientes” (2009, p.137). 

Em 1982, Carlos Motta desponta trazendo a Cadeira São Paulo (figuras 45 e 46), 

peça onde trabalhou com eucalipto, dotada de um desenho simples e uma montagem 

mais simplificada ainda. Foi a partir deste trabalho que Carlos Motta, e o seu trabalho 

peculiar e original, despontam no cenário nacional. 

 

  
 

Figura 45: Cadeira São Paulo 
(fonte: www.habitusbrasil.com) 

 
 

Figura 46: Peças da Cadeira São Paulo 
(fonte: www.habitusbrasil.com) 
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No contexto ecológico da produção em madeira, o designer Maurício Azeredo, vai 

se destacar como um dos pioneiros a olhar para a questão ecológica, quando a partir de 

uma tentativa de compra de madeira, não encontra as costumeiras pranchas de Pinho 

Araucária que utilizava e somente encontra disponível pranchas de Pinnus Ellioti, que o 

designer é influenciado pela questão ambiental e, com isso, inicia o desenvolvimento de 

uma grande pesquisa para catalogação de madeiras amazônicas: 

No laboratório do IBAMA pude perceber a verdadeira palheta de pintura, 

a incrível diversidade de cores, texturas, características físicas de um sem-

número de madeiras brasileiras. Juntando todas as pontas, comecei a 

empregar essas madeiras amazónicas não comerciais em meus projetos. 

Percebi também que a diversidade de madeiras era desejável sob o ponto de 

vista plástico, pois abria a possibilidade de fugir da cor única e de 

incorporar contrastes ao móvel, que, assim, poderia se transformar num 

objeto cultural com maior expressividade” Mauricio de Azeredo in  FILHO 

(2009, p.174). 

 

Desde então, toda a produção do designer retrata e demonstra os tais coloridos, as 

texturas e as diferenças marcantes de cada “nova” madeira que utiliza (figuras 47 e 48): 

 

 
 

Figura 47: Banco Xote (Série Brasileirinho) 
Maurício Azeredo (1985) 

(fonte: FILHO,2009) 

 
 

Figura 48: Aparador (Série Brasileirinho) 
Maurício Azeredo (1985) 

(fonte: FILHO,2009) 
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Em 1986, é quando um dos maiores passos no âmbito do design para o habitat é 

dado com a criação do Prêmio Design Museu da Casa Brasileira considerado, por 

BORGES et al. (2013) e SANTOS (1995), como o mais importante e longevo prémio 

nacional. O Prémio MCB se tornou a garantia segura de que uma peça teria repercussão, 

o que para tal, sem dúvida, conta o fato de o Museu da Casa Brasileira ser uma 

instituição cultural bem respeitada e o único especializado em design no país. 

A Marcenaria Baraúna, nasce no mesmo ano do prémio, e anos depois tornou-se 

uma empresa ícone da produção mobiliária brasileira em madeira. A Baraúna já nasce 

com o intuito de valorizar as madeiras brasileiras e a “apropriação” das tradições 

populares. Lina Bo Bardi aparece como a maior incentivadora dessa nova produção, e 

juntamente com Marcelo Ferraz e Marcelo Suziki, lança as primeiras peças (figuras 49 e 

50) que fizeram que a empresa ganhasse nome e conseguisse se manter ativa até a 

atualidade. 

 
 

Figura 49: Cadeira Girafa (1987) 
(fonte: www.barauna.com.br) 

 
 

Figura 50: Cadeira Frei Egídio (1987) 
(fonte: www.barauna.com.br) 

 

Todas essas novas referências, retomadas e discussões no campo do design 

brasileiro ocorridas ao longo da década de 80, por um lado possibilitaram evidenciar os 

aspectos positivos da multiculturalidade local, e por outro preanunciaram o nascimento 

de um modelo de design que se começaria a definir somente a partir dos anos 1990, e 

serviram para revigorar o espírito criador brasileiro. 

 

 



 

 79 

03.5. Da retomada do design brasileiro 

Com a chegada dos anos 90, um novo panorama económico se estabelece no 

Brasil e com isso o design entrará num dos seus períodos mais prósperos, incluindo a sua 

projeção internacional, que ganhará força e elevará o design brasileiro a outro patamar. 

 

“Dentro deste cenário, o design brasileiro começa a se distanciar da prática 

de mimese e das referências provenientes do exterior e a apontar em direção 

a uma referência própria como modelo possível. [...] através do 

multiculturalismo e mestiçagem local, novas referências projetuais que, de 

forma correta, coloca em evidência e reflete a vasta gama de elementos da 

cultura híbrida e das nuances do nosso próprio país” (MORAES, 2006, 

p.192) 

 

Grandes responsáveis por essa projeção internacional do design brasileiro, e que 

ilustram essa mudança de valores e mestiçagem cultural, foram os Irmãos Campana que, 

apesar de serem citados nesta pesquisa, não representarem o mobiliário brasileiro 

produzido em madeira, mas representam fortemente a cultura e identidade nacional. Em 

1991, lançam a Cadeira Favela (figura 51) que reflete toda uma brasilidade, e em 1993, a 

Poltrona Vermelha (figura 52), que se tornaram dois ícones da produção nacional com 

projeção internacional, e também da junção de uma produção industrial com um 

processo artesanal, entregando com um produto bastante diferenciado. 

 
 

Figura 51: Cadeira Favela (1991) 
(fonte: www.edra.com) 

 
 

Figura 52: Poltrona Vermelha (1993) 
(fonte: www.designboom.com) 
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Como cita BORGES et al. (2013), a designer Claudia Moreira Salles foi outro 

nome do mobiliário brasileiro que marcou os anos 90, no sentido de retomar uma linha 

de desenho e produção, já iniciada em 1940, por Joaquim Tenreiro e Sérgio Rodrigues, 

onde se produzia um design de baixas unidades e técnicas tradicionais de marcenaria. 

Claudia foi caracterizada como, possivelmente, a única designer contemporânea brasileira 

a recuperar as tipologias dos móveis antigos (figuras 53 e 54), traduzindo-as para novas 

linhas mais simplificadas e que fossem atemporais, traços que ficaram marcados em toda 

a sua produção ao longo da sua carreira (figuras 55 e 56). 

 

 
 

Figura 53: Banco Dueto (1991) 
(fonte: www.claudiamoreirasalles.com) 

 

 
 

Figura 54: Banco Iracema (1993) 
(fonte: www.claudiamoreirasalles.com) 

 

 
 

Figura 55: Banco Concreto (2014) 
(fonte: www.claudiamoreirasalles.com) 

 

 
 

Figura 56: Poltrona Portuguesa (2016) 
(fonte: www.claudiamoreirasalles.com) 
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“O móvel de Cláudia é um apelo à memória afetiva do brasileiro, uma 

memória que nada tem a ver com uma essência de relicário, pois embora 

nos recorde um passado distante, conjugam-se, em tudo, no presente.” 

(FILHO, 2009, p.155) 

 

Nessa fase é importante destacar que o design brasileiro trouxe consigo um mix 

social, refletindo um caráter cultural plural, com bases nas diversas culturas existentes e 

apresentadas dentro do país. 

O lançamento o Programa Brasileiro de Design, em 1995, pode ser dito como um 

marco para o design brasileiro, foi um momento de reconhecimento, por parte da 

administração federal, da importância do design como um fator estratégico para a 

competitividade internacional da economia brasileira. A partir de então, com os diversos 

investimentos governamentais, o design ganhou destaque e prestígio dentro e fora do país. 

A atividade passou a ser vista como legítima e relevante frente às produções de bens de 

consumo duráveis. 

Foi também na década de 90, que a produção em painéis de MDF  foi introduzida 

como principal materia-prima para a indústria do mobiliário no Brasil, o que “promove 

uma unificação técnica entre produtos ofertados a diferentes estratos sociais, não estão balizadas pela 

matéria prima principal” (NOSSACK, 2014, p.106). Este fato garantiu uma maior 

facilidade de trabalho, tanto em questões de acabamentos e quanto na questão ecológica, 

pelo uso de madeira reflorestada na composição dos painéis, e sendo utilizado como boa 

alternativa a madeira maciça, podendo apenas ser revestido com lâminas naturais. 

O final da década de 90 foi marcado pela tendência no design nacional, através do 

ressurgimento de uma procura conservadora e nacionalista, de uma maior 

conscientização e apetência por um estilo mais próprio, cada vez mais nacional e voltado 

aos consumidores nacionais. 

Com essa visão mais nacional, aparece o trabalho do designer Fernando Jaeger, 

trilhando um percurso semelhante ao de Michel Arnoult na busca por um design 

diferenciado, com preço justo e mais acessível a uma maior parcela da população. Após 

alguns trabalhos em conjunto com a empresa Tok & Stok, em 1997, o designer abre seu 
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próprio showroom onde então pode trabalhar na plenitude esses seus ideais e podendo 

ter a madeira como principal matéria prima. 

 

“Desenvolvo o projeto, implanto-o na indústria e a mesma produz com 

exclusividade para minhas lojas, onde os distribuo. Ou seja, faço o processo 

todo – projeto, implantação e comercialização” (FILHO, 2009, p.198) 

 

 
 

Figura 57: Mesa Tabuleiro 
(fonte: www.fernandojaeger.com.br) 

 
 

 
 

Figura 58: Criado Mudo Flik 
(fonte: www.fernandojaeger.com.br) 

 
 

Figura 59: Cadeira Maria 
(fonte: www.fernandojaeger.com.br) 

 
 

 
 

Figura 60: Rack Madero 
(fonte: www.fernandojaeger.com.br) 

 

 

 

 

 



 

 83 

03.6. Os passos até a atualidade 

O início dos anos 2000 reflete o acontecido na década anterior e está associado 

também à conquista da estabilidade da economia brasileira pós década de hiperinflação e 

é, também, quando se passa a vislumbrar um futuro mais produtivo para o design 

nacional de mobiliário à altura da tradição moderna. O papel do designer passa a ser visto 

como fundamental no processo de criação e produção, fazendo com que toda essa nova 

produção tivesse maior prestígio e reconhecimento, nas esferas nacionais e internacionais 

do design. 

Após todas essas fases de autorreconhecimento e autoafirmação do caráter 

nacional no mobiliário, como vemos em BORGES et al. (2013) e FILHO (2009), todo o 

percurso do mobiliário produzido em madeira aconteceu de forma muito linear. O que se 

vê é a simplificação das formas, uma estética mais limpa que vai ao encontro do caráter 

mais simples e mais contemporâneo de morar. 

Quanto a valorização do trabalho com a madeira, pode-se destacar também a 

forma como ela foi sendo interpretada e utilizada com um apelo ecológico cada vez 

maior, onde se destacam nomes como Paulo Alves, Paulo Foggiato, Juliana Llusá, 

Rodrigo Calixto e Zanini de Zanine. Todos trazem o trabalho primoroso e minucioso, 

com rigores produtivos, estudos de encaixes na madeira, e colocam em voga o prazer do 

ofício artesanal bem-feito. 

É imprescindível falar de Michel Arnoult, que surge novamente com destaque, em 

2003, quando é contemplado com o 17º Prêmio do Museu da Casa Brasileira com a 

Poltrona Pelicano (figura 61). Este projeto se tornou a síntese e o aprimoramento de sua 

trajetória, desde os anos 1950 no Brasil, sempre na busca por um móvel funcional, 

simplista e com preço justo. 
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Figura 61: Poltrona Pelicano 
(fonte: www.archiproducts.com) 

 

A visibilidade que o design ganhou em 1995, com o Programa Brasileiro de 

Design, teve reverberação de igual importância em 2004, quando o governo 

federal cria a Marca Brasil e o Portal DesignBrasil.org, bem como 

incentivos as premiações nacionais figuram como disseminação da 

consciência sobre a relevância do design no país. O Programa Design 

Brazil Excellence, surge dentro do PBD com o intuito de promover a 

produção nacional no mercado internacional, afim de fortalecer a imagem 

do Brasil. (PEREIRA, 2012, p.71) 

 

Pontuando os trabalhos dos designers citados anteriormente, Paulo Alves, em 

2004, cria a Marcenaria São Paulo onde a sua produção é focada em desenvolver peças 

que tenham forte apelo a uma linguagem brasileira. Paulo Alves tem a madeira como 

principal matéria-prima de suas produções onde as características naturais e simbólicas 

do material se tornam protagonistas. 

Empenhado com o reaproveitamento máximo dos, até então, desperdícios de sua 

marcenaria, Paulo Alves lança, em 2004, o Buffet Cercadinho (figura 62) onde o visual 

da peça valoriza as diversas tonalidades dos diferentes tipos de madeira que trabalha. 

Outra marca de seu trabalho é o princípio da leveza, seja visual quanto físico e que Paulo 

utiliza como principal artifício de desenvolvimento de algumas peças, como a Cadeira 

Atibaia, de 2009 (figura 63). 
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Figura 62: Buffet Cercadinho 
(fonte: www.pauloalves.com.br) 

 
 

Figura 63: Cadeira Atibaia 
(fonte: www.pauloalves.com.br) 

 

Quando falamos em materiais derivados de madeira, o nome de Paulo Foggiato 

se destaca com o multilaminado de bambu e pinus, que o designer desenvolveu ao longo 

do seu percurso. Como BORGES et al. (2013) aponta, “motivado pela busca de 

procedimentos com o menor impacto possível no meio ambiente, escolheu como material preferencial 

o bambu”, e investiu no desenvolvimento de uma tecnologia de laminação onde 

conseguisse unir o bambu com o pinus para então chegar a sua matéria-prima final. 

Outro ponto de Paulo Foggiato, é que nos seus projetos o designer aplica a máxima 

simplicidade estrutural, um meio de tornar viável sua venda desmontada e em 

embalagens compactas. A linha Oré Brasil, lançada em 2009, é um retrato dessa proposta 

do autor (figuras 64 e 65). 

 

 
 

Figura 64: Mesa Jabuti 
(fonte: www.behance.net/p.foggiato) 

 
 

Figura 65: Cadeira Bamboo#5 
(fonte: www.behance.net/p.foggiato) 
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Quando falamos de Juliana Llussá (figuras 66 e 67), fundadora da Llussá 

Marcenaria, sua produção se destaca pelo trabalho primoroso, seguindo as mais 

tradicionais técnicas de marcenaria, inspirada também pela arte de Joaquim Tenreiro, 

numa constante busca por espécies de madeiras pouco conhecidas, como relata FILHO 

(2009): 

“Os encaixes da madeira proporcionam, visualmente, uma riqueza de 

detalhes e solidez estrutural. A forma como o móvel foi construído fica 

aparente [...] a forma parcimoniosa em que usa a matéria-prima, levando-

as aos limites de sua resistência em moveis extremamente leves e delgados” 

[...] (2009, p.159). 

 

 
 

Figura 66: Cama Nit (2002) 
(fonte: www.llussamarcenaria.com.br) 

 
 

Figura 67: Berço Niño (2007) 
(fonte: www.llussamarcenaria.com.br) 

 

A produção de Rodrigo Calixto encontrou reverberação no uso, principalmente, 

de madeiras de demolição, porém o designer não se sente confortável ao ter sua produção 

vinculada ao termo ecofriendly, pois, segundo ele, o que lhe agrada nas madeiras de 

demolição é a sua beleza e a sua estabilidade, que se tornaram características importantes 

para a produção de suas peças. 

Juntamente com seu sócio Guilherme Sass, na Oficina Ethos, Rodrigo desenvolve 

peças como a Gangorra Momento (figura 68), peça que destacou a dupla que conforme 

BORGES et al. (2013, p.342) retrata, somente em 2012 foi contemplada pelo Prêmio 

Museu da Casa Brasileira, pelo Salão Design e pelo IDEA Brasil. 
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Outras peças da dupla, como a Banqueta Lotus (figura 69), a Escrivaninha 

Membeca (figura 70) e o Banco Velho Chico (figura 71), são peças que marcam o 

trabalho da Oficina, onde tiram partido de lotes antigos de madeiras, esquecidos e 

descobertos em madeireiras do Rio de Janeiro, para a criação. 

 

 
 

Figura 68: Gangorra Momento (2011) 
(fonte: www.oficinaethos.com.br) 

 
 

Figura 69: Banqueta Lótus (2009) 
(fonte: www.oficinaethos.com.br) 

 
 

Figura 70: Escrivaninha Membeca (2012) 
(fonte: www.oficinaethos.com.br) 

 
 

Figura 71: Banco Velho Chico (2013) 
(fonte: www.oficinaethos.com.br) 

 

Ao expor os designers e os seus trabalhos neste capítulo, conseguimos deixar 

ilustrado como os designers e o mobiliário brasileiro adquiriram ao longo dos anos uma 

base própria, como portadores de uma realidade criativa autónoma e original com 

características que repaginam um passado histórico. É nesse sentido que não poderiam 

deixar de citados os trabalhos de Jader Almeida e Bruno Faucz como retratos atuais 

dessa disseminação e caminho do mobiliário brasileiro, ambos com grande repercussão 

nacional e internacional. 
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Quando falamos do trabalho de Jader Almeida (figura 72), se destacam a forma 

como o designer trabalha e aplica os materiais e pela maneira como é tratada as 

geometrias de suas peças. Como um novo expoente do design brasileiro, somente no ano 

de 2016, Jader foi contemplado com seis prémios, conforme enaltece a marca Sollos, 

onde estabeleceu parceria desde 2004 para produção de suas peças: 

 

• Top XXI Prêmio Design Brasil: Cadeira Clad; 

• Restaurant &amp; Bar Product Design Award: Mesa Twist; 

• IF Product Design Award: Cadeira Mia; 

• Brasil Design Award: Cadeira Clad; 

• Good Design Award Chicago: Cadeira Mia, Mesa Legg; 

• Red Dot Product Design Award: Cadeira Mia. 

 

 

“Busco a racionalidade, a geometria simples, em formas puras com estética 

atemporal. Busco criar produtos com valores duráveis. Abordar a herança 

dos mestres, mas com o olhar para frente, pensando que as escolhas de hoje 

serão o reflexo do amanhã” Jader Almeida 14. 

 

                                                

14 em www.jaderalmeida.com - acesso em 29-janeiro-2017. 



 

 89 

 
 

Figura 72: Cadeira Clad e Mesa Twist 
(fonte: www.sollos.ind.br) 

 

 

Já o designer Bruno Faucz, pauta toda a sua produção em três pilares: Mercado – 

Indústria – Design, e foram justamente essas as características que marcaram as suas 

peças desde o início, e também os mesmos fatores que o levaram ao destaque, a partir do 

ano de 2013 quando convidado a expor nas semanas de design de São Paulo, Nova 

Iorque e Paris. 

Suas peças são marcadas pela proporcionalidade, pela simplicidade de suas 

formas, que como o próprio designer costuma intitular “sem exageros”. Tais marcas são 

evidenciadas nas Poltronas Cavalera (figura 73) e Canela (figura 74). Além disso, Bruno 

também se destaca por imprimir brasilidade as peças por meio de pequenos detalhes, 

como a improvisação retratada na Poltrona Camp (figura 75) e na Poltrona Nonno 

(figura 76), ambas expostas no ISaloni 2015, Paris Design Week e IC NYC FF 2015. 
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Figura 73: Poltrona Cavalera (2013) 
(fonte: www.brunofaucz.com) 

 

 
 

Figura 74: Poltrona Canela (2013) 
(fonte: www.brunofaucz.com) 

 
 

Figura 75: Poltrona Camp (2014) 
(fonte: www.brunofaucz.com) 

 

 
 

Figura 76: Poltrona Nonno (2014) 
(fonte: www.brunofaucz.com) 

 

No campo dos investimentos que o governo nacional fez, o programa Design 

Excellence trouxe destaque ao Brasil, tornando-se o primeiro país a propor uma 

participação coletiva e institucional dos candidatos, em 2011, também ajudou a chegar 

ao 6º lugar no ranking de países que mais se inscreveram no iF Product Design Award, e 

levou o país a ser o 9º país mais contemplado no mesmo prêmio, em 201715. 

Um vácuo ainda presente no mobiliário brasileiro, retratado por NOSSACK 

(2014), é a falha recorrente do mercado produtor de móveis, em não se pautar em 

referências da produção de domicílios nacionais, viabilizando assim produtos mais 

assertivos para o mercado interno, porque como já citado, a importância do mobiliário, 

vai muito além do campo estético, está na configuração e requalificação dos espaços. 

                                                

15 Dados do http://www.worlddesignrankings.com/ - acesso em 25-março-2017 
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No seguimento desta pesquisa, e muito bem indicado pela matéria do Jornal O 

Globo16, vamos falar sobre o caminho que o mobiliário poderá seguir tornando-se, em 

apartamentos de dimensões reduzidas, o recurso mais indicado e utilizado nos tempos 

atuais para garantir maior conforto. Para atender a esses imóveis menores vão surgir as 

tipologias de mobiliários híbridos como aliados, que por sua vez, passaram a ocupar 

menores espaços proporcionando uma melhor configuração dos espaços e um número 

maior de funções agregadas aos ambientes domésticos. 

No capítulo seguinte, serão abordadas as características dessas novas tipologias de 

mobiliário, os híbridos, onde conforme GODOY, L. G. D. et al. (2015, p.03) estão 

associadas características especificas como a flexibilidade, a mobilidade, a 

multifuncionalidade e a modularidade. 

                                                

16 matéria disponível em http://oglobo.globo.com/economia/imoveis/imoveis-estao-cada-vez-menores-8109664 - acesso em 
02-outubro-2016 
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04 > O híbrido como um caminho positivo 
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“Arquitetura, engenharia, moda, música, 

urbanismo se integram e se somam, 

rompendo com valores e padrões há muito 

estabelecidos e constituindo o design híbrido, 

próprio da contemporaneidade.” 

 

MÔNICA MOURA in BRAIDA (2012, p.247) 
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Após abordados os temas que embasam este estudo, a arquitetura residencial e o 

mobiliário brasileiro produzido em madeira, é necessário expor então os fundamentos do 

hibridismo, tendo como foco o campo do design de mobiliário e suas características que 

vão nortear todo o estudo. 

Dado o sentido de que o design pode ser interpretado como uma visão de mundo, 

ele se torna um dos meios de se apreender certos conceitos da contemporaneidade e o 

hibridismo surge como mais uma interpretação das sociedades contemporâneas, mais 

dinâmica que vemos formar hoje juntamente com os novos modos de habitar. 

No design contemporâneo é possível a coexistência de todas as formas de 

configuração dos objetos, manifestadas separadamente ou misturadas entre si mas 

recorrentemente influenciadas pelos hibridismos. Essas ditas misturas, estão cada vez 

mais presentes desde objetos, mobiliários e até em roupas, dentro disso, os smartphones 

podem ser vistos como o exemplo mais prático desses hibridismos. “O que são esses 

aparelhos? Telefone celular, agenda, calculadora, GPS (global positioning system), rádio, câmera 

fotográfica, um computador de mão e tudo mais que nele couber” (BRAIDA, 2012, p.25). 

Nos estudos e nas referências bibliográficas de BRAIDA (2012), diversos são os 

autores que utilizam do termo híbrido, nos mais distintos campos, porém sempre 

marcando a sua origem na biologia. Mas na atualidade (desde a década de 80), o termo 

tem sido usado de forma desenfreada e diferente da sua origem biológica, que o define 

como “algo que é originário do cruzamento de espécies diferentes” (BRAIDA, 2012, p.72). 

No decorrer do estudo ficou ainda evidenciado, que o tema do hibridismo está em 

voga no que diz respeito à produção no design contemporâneo, e tem, cada dia mais, 

atraído atenção dos meios acadêmicos. Podemos citar como estudiosos do assunto os 

autores: Marcelo Marino Bicudo (design visual – 2008), Winnie Maria Bastian (design de 

moda – 2008), Rogério Zanetti Gomes (design de produto – 2009), Lindsay Jemima 

Cresto (design de produto – 2009), Tatiana Azzi Roizenbruch (design de produto – 2009), 

Claudia Maria Guerra Madeira (artes performativas – 2008), Dijon de Moraes (design de 

produto – 2006), Joana Sofia Ribeiro da Conceição (design de produto – 2016), além de 

outros citados ao longo do trabalho. 
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Se partimos do princípio onde temos o híbrido como chave para entendimento e 

leitura da contemporaneidade, é de tal forma evidente que se trata de um conceito 

fundamental para a análise e discussão em torno do design e da arquitetura nos tempos 

atuais. SANTAELLA (2010) deixa claro em seu texto que este é um conceito em 

expansão: 

“a partir do final dos anos 1980, o termo hibridismo tornou-se palavra 

chave para caracterizar as sociedades contemporâneas, especialmente, as 

latino-americanas e, nelas, especialmente a brasileira” (SANTAELLA, 

2010, p.81) 

 

Outro ponto de relevância dessa relaçao híbrido versus design, é o fato do design ter 

sido originário de uma linguagem híbrida. Segundo CAMPOS (2009), essa ligação 

acontece desde sua origem, porque “o design também apresenta uma certa complexidade: ele 

vem do artesanato, da arte, dos primeiros manufaturados, das primeiras oficinas de tipografia, 

enfim, não há uma paternidade ou maternidade únicas” (apud BRAIDA, 2012, p.107). 

O estudo sobre os híbridos é certamente um tema complexo conforme diversos 

autores e reforçado por BRAIDA (2012) quando o mesmo afirma que: 

[...] é justamente pelo fato de ‘não se sujeitar a classificações conhecidas’, 

‘por ser instável’, que se propõe que o híbrido seja estudado com algum 

grau de abstração.[...] Ele propõe uma espécie de artimanha teórica por 

não se sujeitar a classificações conhecidas. (BRAIDA, 2012, p.155) 

 

Com isso, neste capítulo vamos tratar de híbrido no que toca a aspectos 

interpretativos na área das linguagens, bem como, no âmbito formal e de usabilidade dos 

produtos, elementos esses que quando conjugados nos dão uma ampla e real noção de 

valor do hibridismo no campo do design. 
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04.1. Contextualizando o termo híbrido 

Como forma de contextualizar inicialmente o termo híbrido, nos valemos das 

palavras de SANTAELLA (2010) quando a autora afirma que: 

No sentido dicionarizado, “hibridismo” ou “hibridez” designa uma 

palavra que é formada com elementos tomados de línguas diversas. 

“Hibridação” refere-se à produção de plantas ou animais híbridos. 

“Hibridização”, proveniente do campo da física e da química, significa a 

combinação linear de dois orbitais atômicos correspondentes a diferentes 

elétrons de um átomo para a formação de um novo orbital. O adjetivo 

“híbrido”, por sua vez, significa miscigenação, aquilo que é originário de 

duas espécies diferentes [...] (SANTAELLA, 2010, p.82) 

 

No contexto desta pesquisa, o híbrido também pode ser contextualizado pela ótica 

cultural, uma vez que partimos do ponto que vemos o design como uma expressão 

material de uma cultura. Segundo BURKE (2003), o termo híbrido também é usado para 

definir a interconexão entre culturas, que em design se reflete diretamente sob os objetos 

materiais produzidos que passam a ser reflexos dessas interações multiculturais de 

artistas “em processos de apropriação e adaptação que sintetizam e fundem culturas e dão forma a 

novas peças mestiçadas” (BURKE (2003) apud RIUL et al., 2015, p.62). 

Dentro do campo do design, o hibridismo, por se tratar de um conceito 

polissêmico, encontra abordagens diferentes, que variam de acordo com o aporte teórico 

utilizado pelos diversos pesquisadores, como também baseados nos objetivos de cada 

projeto, ou investigação. 

Em BRAIDA (2012) vemos dois principais pontos a cerca dos hibridismos no 

campo do design, que vão ser adotados neste trabalho: “(1) a produção do design no seio de 

uma cultura híbrida ou num contexto de “globalização” e (2) a produção do design a partir de 

linguagens híbridas” (BRAIDA, 2012, p.103). É de encontro com essas duas visões que 

esta dissertação segue, tendo seu um olhar baseado numa visão sociológica ao mesmo 

tempo que analisa os elementos de configuração dos produtos desenvolvidos. 
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Para um entendimento mais assertivo, dentro de uma leitura oriunda da química, 

o híbrido é caracterizado como uma fusão ou uma mistura podendo ser ela completa, 

onde os elementos misturados somem, ou parcial, onde os elementos apesar de 

misturados se mantém preservados. Esses conceitos básicos de mistura são 

imprescindiveis para a compreensão futura das abordagens apresentadas no decorrer da 

pesquisa. Com isso, baseado nos conceitos de fusão, os híbridos podem-se apresentar 

conforme a tabela abaixo: 

ENFOQUE TIPOS DE HIBRIDISMO 

Resultado das misturas 1. Hibridismo homogêneo 

2. Hibridismo heterogêneo 

Quantidade de caracteres 

misturados 

1. Mono-híbrido 

2. Di-híbrido 

3. Tri-híbrido 

4. Poli-Híbrido 

Intencionalidade do processo 1. Inconsciente ou orgânica 

2. Consciente ou intencional 

 
Tabela 2: Conceitos de hibridismo segundo tipos de misturas. 

(fonte: tabela adaptada de BRAIDA (2012, p.80) 

 

Se por um lado todos esses conceitos e caracterizações acabam fazendo do 

conceito de híbrido um tanto quando impreciso e inconsistente, por outro lado revelam e 

reafirmam o quão pertinente é para a compreensão das sociedades e dos costumes 

contemporâneos, em consequência no que se produz como resultado. 

Sobre essa polivalência do termo híbrido, MADEIRA (2008) afirma:  

Em qualquer caso, e apesar de qualquer diferencial encontrado no processo 

de geração dos híbridos, dos mestiços (ou até dos monstros), para além da 

conotação positiva ou negativa que cada qual lhe possa atribuir, pode-se 

aplicar a tese de Buffon de que os diversos termos, face a sua proliferação 

contemporânea, podem caber no denominador comum de “híbrido” 

(MADEIRA, 2008, p.64) 
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Após apresentadas, de forma breve, as diversas contextualizações do termo 

híbrido é necessário deixar explícito as suas abordagens, significações e possíveis 

interpretações para que se possa então, se entender de que maneira e em que contexto, o 

hibridismo foi empregado e enxergado nesta pesquisa. 

 

04.2. As abordagens de hibridismo 

Expostas as caracteristicas da palavra híbrido, a presente pesquisa toma para si 

como importante e relevante as abordagens dentro do campo das linguagens, uma vez 

que consideramos inerentes a análise de produtos de design. Para tal fim, assumimos 

como verdadeiro o postulado de SANTAELLA (2010), quando a autora nos deixa 

explícito, no seu estudo, a teoria de que se todas as linguagens são híbridas, deve-se 

considerar que híbridos também são todos os produtos do design, e tal afirmação recai 

sobre a ideia de que não há “produtos puros”. 

 

[...] a assertiva de que todo produto do design é híbrido pode ser 

considerada como um truísmo, pois, mesmo quando os produtos não se 

revelam explicitamente como híbridos, eles apresentam um hibridismo 

latente, em vias de se manifestar. [...] Todos os produtos podem ter 

alterados sua forma (ser reformado ou deformado), seu significado (ser 

ressignificado ou ter seu significado apagado), ou sua função (ser 

reutilizado [ou “refuncionalizado”] ou ter sua função negada). (BRAIDA, 

2012, p.240) 

 

Dentro campo do design podemos, articulando com a tríade do design (forma, 

significado e função17), distinguir hibridismos sob a forma de  três linguagens: (1) 

hibridismo sintático, (2) hibridismo semântico e (3) hibridismo pragmático (esquema 2). 

                                                

17 conceito de tríade é baseado na teoria semiótica de Charles Pierce, e se apoiada no desenvolvimento e interpretação 
feitos por CONCEIÇÃO (2016) no referido livro dos autores. 
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Ressaltar essas instâncias é trazer o caráter híbrido para um campo mais concreto, 

tirando-o da abstração conceitual e tornando-as mais entendíveis e tangíveis para o 

design. 

 
Esquema 2: As abordagens das linguagens do híbrido, com base nos estudos de BRAIDA (2012). 

(fonte: do autor) 

 

04.2.1 Hibridismo sintático 

Pode-se descrever hibridismo sintático como a manifestação na forma dos 

produtos, relacionando-o à aparência a partir da mistura de pelo menos dois códigos 

distintos, sejam eles visuais, sonoros, olfativos, gustativos ou táteis. Boa parte dos 

produtos que usam deste artifício na sua composição são compostos por misturas de 

códigos sonoros e visuais ou visuais e táteis. 

Quando se classificam os objetos como produtos dotados de hibridismo sintático, 

se trata de falar que em sua forma final fica claro uma mistura de canais e/ou de 

materiais. Essas misturas de canais, podem ser vistas onde haja a mistura de suportes, 

sempre há um diálogo entre meios, sejam eles materiais ou físicos, os quais estão 

materializados. 

Essa abordagem de hibridismo se torna a mais evidente em objetos de design de 

produto, onde se vê uma maior utilização de misturas de materiais, sendo o caráter mais 

notável numa peça, uma vez que “a matéria no design, como qualquer outro aspecto cultural, é 

o modo como as formas aparecem” (BRAIDA, 2012, p.164). 
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Produtos classificados como portadores deste hibridismo, são os que não podem 

ser considerados como híbridos homogêneos, por não serem feitos de um único material. 

Não entram apenas objetos compostos por novos materiais, originários de misturas 

químicas, mas também objetos onde mais de um material é aplicado ao seu resultado 

final, por isso são ditos como híbridos de materiais ou híbridos sintáticos. 

O hibridismo de materiais pode ser reconhecido também pelas diferentes técnicas 

aplicadas aos produtos, como referenciado por Cresto (2009): 

O material natural junto ao artificial (ou industrial sintético) sugerem a 

união de processos de fabricação: o artesanal, o trançado, empregado junto 

à produção industrial. Este aparente “choque” entre os materiais pode 

sugerir uma reflexão sobre a tecnologia, a partir da fusão de processos, 

geralmente vistos como opostos, visões postas em choque. (apud BRAIDA, 

2012, p.168) 

 

É no âmbito da dimensão sintática que os canais, os materiais e as técnicas, se 

relacionam entre si resultando num processo intitulado e definido por ROIZENBRUCH 

(2014) como uma “industrialização artesanal”, onde “o design híbrido pode se aproximar de 

inovações tecnológicas sofisticadas, mas também pode incorporar técnicas e tradições produtivas 

artesanais” (ROIZENBRUCH, 2014, p.06). 

Quando relacionadas com as funções técnicas do objeto são vistos, e 

compreendidos, os princípios e os elementos de construção desses objetos desde a sua 

condição estrutural até a sua garantia de facilidade e segurança no manejo por parte do 

usuário final. “É a parte que faz funcionar o produto, do ponto de vista mecânico, ‘dentro da 

qualidade técnica, deve-se considerar a eficiência com que o produto executa a função’.” 

(FRANCO, 2015, p.116) 

Como forma de exemplificar e materializar todas as características pertencentes a 

essa abordagem, a seguir são apresentadas algumas peças onde ficam bem evidentes as 

misturas de técnicas, o artesanal com o industrial, e a mescla de materiais, os técnicos 

com os rústicos (figuras 77, 78, 79 e 80). 
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Figura 77: Cadeira Café. 
Irmãos Campana: mistura de materiais 

(fonte: www.campanas.com.br) 
 

  

 
Figura 78: Pendente Runuãrunuahu. 

 Marcelo Rosenbaum e Índios Yawanawá: mistura de 
materiais 

(fonte: www.gizbrasil.com) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Figura 79: Sofá Cangaço. 

 Irmãos Campana e Mestre Espedito: mistura de 
materiais e técnicas de construção 
 (fonte: www.campanas.com.br) 

 

 

 
 

Figura 80: Técnicas de construção do Sofá Cangaço 
 (fonte: www.casavogue.globo.com) 
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04.2.2 Hibridismo semântico 

Essa abordagem é a que, dentro das linguagens do design, se relaciona com o 

cumprimento da função simbólica, mais diretamente ao significado dos produtos que por 

sua vez é estabelecido por uma relação de dependência direta entre a sua forma e a sua 

função. Dentro dessa abordagem podem ser evidenciados produtos híbridos de 

arquétipos e de contextos onde ambos estão relacionados com o teor artístico do produto 

e assumem, quase sempre, a forma de um objeto porém com a função de uso de outro. 

Quando tratamos de funções simbólicas, enquadram-se as motivações 

psicológicas individuais ou convencionadas por comunidades, ou seja, o significado que 

elas terão para cada usuário final.  Segundo FRANCO (2015), “são popularmente 

classificadas como ‘gosto pessoal’, as quais não necessitam obrigatoriamente de uma lógica racional 

para sua consideração”.(FRANCO, 2015, p.114) 

O hibridismo semântico também se aplica em casos de recontextualização de 

alguns produtos, como exemplo, os objetos que são já concebidos com o intuito de 

atingir uma categorização de objetos de arte ou vice-versa, tudo vai de acordo com esse 

seu contexto de concepção e produção. 

Vale ressaltar, que esse tipo de hibridismo semântico não chega a 

questionar a existência do produto como pertencente ao campo do design. 

São objetos que não aspiram, por exemplo, à categoria de objetos de arte, 

conforme acontece nos produtos que se apresentam como manifestações do 

hibridismo dos contextos (BRAIDA, 2012, p.175) 

 

Como referenciado acima, os híbridos de contextos são os de maior destaque 

dentro desta abordagem. Podemos dizer, que são objetos que brincam com o lúdico, em 

sua maioria, conforme vemos abaixo, onde nas figuras 81 e 82 o designer Sérgio J. Matos 

fez uso de colheres de pau, utensílios de cozinha, para formar os assentos do balanço e 

da cadeira Bodocongó. O mesmo artíficio é visto nas peças de Bruno Jahara (figura 83), 

onde o designer usou tampas de diversos recipientes plásticos para montar o corpo de suas 

luminárias. E por fim as poltronas Banquete (figuras 84 e 85), dos Irmãos Campana, as 

quais são formadas por bichos de pelúcia costurados que dão a sua forma final. 
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Figura 81: Balanço Bodocongó. 

Sérgio J. Matos 
(fonte: www.sergiojmatos.com) 

 

 
Figura 82: Cadeira Bodocongó. 

Sérgio J. Matos 
 (fonte: www.sergiojmatos.com) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 83: Luminárias Multiplástica. 
Bruno Jahara 

 (fonte: www.brunojahara.com) 
 

 
 

Figura 84: Poltronas Banquete. 
Irmãos Campana 

 (fonte: www.campanas.com.br) 
 

 
 

Figura 85: Poltronas Banquete. 
Irmãos Campana 

 (fonte: www.campanas.com.br) 
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04.2.3 Hibridismo pragmático 

O hibridismo pragmático é o que, possivelmente, terá uma maior ligação com 

objetivo final deste estudo, juntamente com o seu resultado. Essa abordagem relaciona-se 

diretamente com as qualidades de utilidade, as questões de funcionalidade e de 

praticidade dos produtos, e que são as responsáveis pelos diversos modos de interação 

usuário versus produto dentro do seu modo de vida, ou melhor, trata-se das funções 

práticas dos produtos. 

Leva-se em maior consideração a questão da função do produto do que o seu uso 

propriamente dito, pois no que “diz respeito às múltiplas funções dos produtos e às suas variadas 

possibilidades de uso”, no qual, “[...] a função apresenta um caráter mais específico, enquanto o 

uso é mais abstrato” (BRAIDA, 2012, p.180). 

No contexto do uso podem surgir outros híbridos, que estarão relacionados com 

as inúmeras possibilidades de uso e até a reutilização dos produtos. Relacionam-se com a 

vida útil dos produtos, pois hoje “com o apelo para a sustentabilidade e para a responsabilidade 

ecológica dos designers, cada vez mais se projetam objetos passíveis de serem reutilizados ou que 

possuem usos múltiplos” (BRAIDA, 2012, p.181). Ainda de acordo com Moraes (2008 apud 

BRAIDA, 2012, p.181): 

[...] o design contemporâneo deve se posicionar em situações diversas e 

colocar-se no lugar daqueles que terão contato com o produto durante todo 

o seu ciclo de vida, desde o ‘nascimento’ até a sua ‘morte’ e provável 

‘reciclagem’” (Moraes (2008) apud BRAIDA, 2012, p.181) 

 

A respeito do hibridismo das funções, ou seja, das funções práticas dos produtos, 

vê-se na contemporaneidade cada vez mais objetos carregando consigo características 

multifuncionais. Tal multifuncionalidade pode não necessariamente nem 

obrigatoriamente, ser originária da soma de uma ou mais funções a um mesmo objeto. 

Quando falamos de funções práticas, estamos a referirmo-nos a “todas as relações 

entre um produto e seus utilizadores que se situam no nível  orgânico-corporal, isto é, fisiológicas, 

[...] todos os aspectos fisiológicos do uso” (LÖBACH, 2001, p.56). 
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Sendo o hibridismo pragmático, talvez o de maior enfoque e recorrência nos 

produtos hoje, surgem os produtos que vão sofrer de hibridismo total, onde a alternância 

de suas múltiplas funções (tais traços de multifuncionalidade) estará diretamente ligada a 

modificação de sua forma física pelo usuário e, com isso, todos os seus valores 

semânticos também se alteram após esses processos. 

No hibridismo das funções de uso relacionamos essas misturas diretamente aos 

modos de vida particulares de cada indivíduo, ou sociedade, onde as funções dos 

produtos serão determinadas consoante os objetivos que os usuários terão. 

Se levarmos para o âmbito do mobiliário, será impossível determinar uma única 

função de uso especifica para objetos portadores desse hibridismo, um vez que a intenção 

de uso tende a ser a mais particular possível, variando de usuário para usuário, de 

ambiente para ambiente, e contudo, relacionando-a “a rotina diária, e principalmente a 

exiguidade de espaço” (FRANCO, 2015, p.116). 

Na área dos híbridos pragmáticos encontramos inúmeros produtos, 

principalmente no campo do mobiliário residencial, como o sofá Hauner de Sérgio 

Rodrigues (figura 86), o banco/mancebo/porta revistas de Guilherme Wentz (figura 87), 

a estante modular Caruaru de Marcelo Rosenbaum (figura 88) e banco Coletiva de 

Mauricio Arruda (figura 89). 

 

 
 

Figura 86: Sofá Hauner. 
Sérgio Rodrigues 

assento e espécie de estante nas costas 
(fonte: www.dpot.com.br) 

 

 
 

Figura 87: Peça sem título. 
Guilherme Wentz 

típico híbrido multifuncional 
 (fonte: www.guilhermewentz.com) 
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Figura 88: Estante Caruaru. 

Marcelo Rosenbaum 
híbrido modular 

 (fonte: www.casa.abril.com.br) 
 

  
 

Figura 89: Banco Coletiva. 
Mauricio Arruda 

híbrido total 
 (fonte: www.mauricioarruda.net) 

 

É preciso deixar claro que a proposta desta pesquisa não foi a de aprofundar e 

esmiuçar estas abordagens semânticas do hibridismo, bem como as suas interpretações 

no âmbito das linguagens. O principal objetivo foi evidenciar a significância do híbrido, 

que não deve ser limitada somente ao âmbito funcional dos objetos, ou funções práticas, 
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mas também nas demais funções passíveis de análise, como as funções estéticas e as 

funções simbólicas. 

Da mesma forma que para o objetivo principal da pesquisa o hibridismo 

pragmático é o que terá maior relevância nesse momento, pois de acordo com as palavras 

de  BRAIDA (2012): 

Depreende-se dessas observações que, embora o hibridismo se manifeste 

também, analiticamente, nas dimensões sintática e semântica, é somente 

pela dimensão pragmática que se concretiza; somente quando do 

cumprimento das funções dos produtos (estética, simbólica e prática). 

(BRAIDA, 2012, p.242) 

 

04.3. O híbrido na função prática do mobiliário 

Conforme apontado pelos autores DEVIDES (2006), FOLZ (2002) e REGO; 

CUNHA (2016), a alteração significativa dos modos de vida, principalmente na relação 

do homem com o espaço de moradia, trouxeram novas exigências na forma de pensar e 

projetar o interior das residências. São essas exigências que, como referimos 

anteriormente, estão relacionadas com o hibridismo pragmático, logo, com as funções 

práticas dos produtos, e quando mencionamos funções práticas nos referimos a 

funcionalidade e, neste contexto, o conceito de multifuncionalidade. 

 

04.3.1. Multifuncionalidade 

O conceito de multifuncionalidade é presente, desde a década de 80, em diversos 

discursos do Movimento Moderno na arquitetura e no design e, possivelmente se tornou 

atualmente numa das as principais premissas de criação dentro da área do design, mais 

objetivamente do mobiliário. 

Tal conceito multifuncionalidade traz consigo subconceitos que são inerentes a 

seu cumprimento, como o de flexibilidade e o de modularidade, que estão em voga como 

linhas mestras dessas novas concepções de produtos (esquema 3). Eles têm sido 
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considerados como um dos caminhos mais assertivos para se encontrar um bem-estar nos 

novos espaços de morar, principalmente os de tamanho reduzidos. 

 

 
 

Esquema 3: Funções práticas, Multifuncionalidade e seus subconceitos. 
(fonte: do autor) 

 

Essa conversa entre a arquitetura residencial e o design de mobiliário, se torna o 

fator que nos mostra a grande relevância do conceito de multifuncionalidade para 

construção das relações usuário versus espaço de morar, conforme aponta COSTA (2004) 

quando afirma que: “[...] manipular a função de determinado objeto ou mesmo modificar a 

maneira de inseri-lo num lugar poderá significar a modificação das relações do usuário com o 

espaço” (COSTA, 2004, p.3). 

 

04.3.2. Flexibilidade 

A multifuncionalidade no campo do mobiliário é defendida, por vários autores e 

todos convergem para a mesma ideia de flexibilidade e, o que se pode atingir de positivo 

com ela. Para RAMOS, A.; PÁDUA (2011, p.50), “um móvel multifuncional é aquele que 

tem características de versatilidade, quase sempre são em módulos que permitam diversas funções e 

formas de uso”. 

Por sua vez VASCONCELOS (2009, p.101) defende que “são modelos de design 

eficientes e funcionais que aliam diversas qualidades. Também possuem parâmetros de performance 
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direcionados para satisfazer requisitos que exigem mudanças funcionais ao longo do seu ciclo de 

vida”. 

Em GODOY, L. G. D. et al. (2015, p.12) vemos como a “capacidade de um objeto 

em oferecer mais de uma função, adaptando-se as necessidades diversas que o usuário venha a 

apresentar [...]”. 

Ainda MACHADO (2008, apud BRAIDA, 2012, p.76) expõe: 

A multiplicidade nos coloca cara a cara com o que se convencionou chamar 

de segundo barroco ou neobarroco, tendência geral da arte e dos meios 

contemporâneos caracterizada pela recusa das formas unitárias ou 

sistemáticas e pela aceitação deliberada da pluridimensionalidade como 

categorias produtivas no universo da cultura. 

 

E TRAMONTANO, M.; NOJIMOTO (2003) são enfáticos ao fazerem a 

observação que para se atingir uma boa e eficaz multifuncionalidade, essa característica 

tem que ser pensada desde o início do processo projetual, prevendo já algumas de suas 

diferentes funções e não deixando que as múltiplas funções surjam apenas espontâneas 

no decorrer do uso. 

 

[...] peças multifuncionais devem ser definidas e caracterizadas como uma 

peça com diferentes funções definidas em seu projeto, sejam elas sobrepostas 

ou ocorrendo independentemente uma da outra, ou como uma peça 

multifuncional pela sua indeterminação de funções, que propositalmente 

em seu projeto não define uma função, mas o seu design possibilita ao 

usuário condições de conferir-lhes usos diversos (TRAMONTANO, M.; 

NOJIMOTO, 2003, p. 03). 
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Na tabela abaixo temos um resumo das definições de multifuncionalidade: 

TERMO AUTOR(ES) DEFINIÇÃO 

 

M
U

L
T

IF
U

N
C

IO
N

A
L

ID
A

D
E

  

COSTA (2004) 
Caráter de de manipular as 
funções, modificando relações nos 
espaços. 

RAMOS, A.; 
PÁDUA (2011) Características de versatilidade. 

VASCONCELOS 
(2009) 

Facilidade de mudanças 
funcionais ao longo do seu ciclo 
de vida. 

GODOY, L. G. D. 
et al. (2015) 

Oferecer mais de uma função ao 
objeto. 

MACHADO (2008) 
in BRAIDA (2012, 
p.76) 

Pluridimensionalidade como 
categorias produtivas no universo 
da cultura. 

TRAMONTANO, 
M.; NOJIMOTO 
(2003) 

Característica para se atingir a 
flexibilidade. 
 
Possibilidade de se sobreporem 
funções em um mesmo elemento 
constituinte do espaço. 

 
Tabela 3: Definições do termo multifuncionalidade. 

(fonte: do autor) 
 

 

Uma característica comum em todas as definições ou interpretações de 

multifuncionalidade apresentadas é a questão intrínseca da flexibilidade, ou versatilidade 

como alguns autores rotulam. Nos autores analisados vemos também interpretações 

onde a multifuncionalidade surge como um desdobramento da flexibilidade. A autora 

FOLZ (2002, p.180) apresenta a relação, acrescida ainda do conceito de modularidade, 

bem definida quando cita: “Flexibilidade, modulação e multifuncionalidade são características 

simbióticas. A multifuncionalidade gera uma flexibilidade que pode ser conseguida pela 

modulação”. 
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Com isso, podemos concluir que a flexibilidade, citada pelos autores é uma 

característica que o mobiliário levará ao ambiente onde está inserido, enfatizando aqui a 

característica requalificadora do mobiliário. Tal afirmação é bem definida por DEVIDES 

(2006) quando cita que “[...] podem potencializar suas atribuições qualificadoras e minimizar 

problemas advindos da estanqueidade dos espaços habitacionais, proporcionando maior conforto, 

possibilitando a execução de tarefas diversas” (DEVIDES, 2006, p.58). 

E quando levamos a questão para o patamar dos espaços de morar de tamanho 

reduzido, proporcionar a flexibilização do uso dos espaços é fundamental e, mais uma 

vez, o mobiliário se torna autor dessa flexibilidade. 

 

04.3.3. Modularidade 

Exposto que a multifuncionalidade é uma resposta para a flexibilidade, a 

modularidade pode ser descrita como um meio para se alcançar mais facilmente essa 

multifuncionalidade: “o objetivo da produção modular é criar a flexibilidade que permite 

variações nos objetos sem requerer mudanças drásticas” (SCHREINER, 2009, p.39). 

 

Para uma reorganização dos espaços e para uma redefinição de funções dos 

equipamentos, a modulação e a flexibilidade tornam-se características 

essenciais. A princípio pode parecer contraditório, mas a modulação, que 

significa a aplicação de um padrão de medida, pode possibilitar uma 

flexibilidade a baixo custo, pois diferentes elementos produzidos 

industrialmente permitem as mais diversas combinações. Adicionando a 

isto, qualquer módulo, seja ele um móvel, um painel, ou um ambiente 

completo, pode ser multifuncional para otimizar o uso do espaço. (FOLZ, 

2002, p.170) 

 

Num pensamento horizontal e lógico, a multifuncionalidade se ligada ao conceito 

de modularidade quando vemos que em um sistema de módulos, seja ele de qualquer 
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natureza, se multiplicam as combinações de uso ao interligar e agrupar os módulos, 

possibilitando com isso uma maior possibilidade de usos e de funções. VASCONCELOS 

(2009) e CONCEIÇÃO (2016) descrevem bem essa relação quando dizem: 

Um objecto modular é multifuncional na medida em que permite, com um 

pequeno número de peças diferentes, e usando uma geometria adequada de 

montagem, oferecer uma ampla gama de possibilidades. 

(VASCONCELOS, 2009, p.92) 

 

Design modular consiste na produção de várias unidades ou módulos que 

se podem agrupar e encaixar entre si, formando uma variedade de 

possibilidades de produtos. Cada módulo tem sua função, mas quando 

agrupados poderão ter uma maior variedade de funções. (CONCEIÇÃO, 

2016, p.25) 

 

No Brasil, a modularidade, desde a década de 60, tem sido encarada como um 

benefício no mobiliário por parte das empresas e designers. Segundo FRANCO (2015, 

p.189), eles acreditam estar “oferecendo um produto útil e de qualidade” . Ainda segundo o 

autor, em sua pesquisa ficou claro que tais empresas veem no design a saída para que 

cada vez possam oferecer produtos de qualidade e proveitosos.  

Um bom exemplo brasileiro é o do designer Geraldo de Barros, na Unilabor, que, 

ainda na década de 50, considerou esse viés do design como uma solução e começou 

produções pautadas na modularidade. A Unilabor produziu, entre outros exemplares, 

uma série de estantes modulares, os modelos MF710 (figuras 91, 92 e 93), no qual o 

consumidor tinha a liberdade de comprar os módulos de acordo com a sua real 

necessidade e com o seu espaço disponível. 

 

A prática – que condena a rigidez em favor da flexibilidade - foi 

introduzida por Michel Arnoult e Geraldo de Barros nos anos 1960 e só 

algumas décadas depois passou a se tornar lugar comum. Ambos também 
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sonharam com a democratização do acesso ao design de boa qualidade, 

mas não puderam em vida assistir a concretização desse sonho, que só no 

século XXI começa a se tornar realidade. (BORGES et al., 2013, p.33) 

 

 
 

Figura 90: Estante MF710 
Geraldo de Barros 

(fonte: www.stdibs.com) 

 
 

Figura 91: Estante MF710 
Geraldo de Barros 

(fonte: www.dpot.com.br) 

 
 

Figura 92: Estante MF710 
Geraldo de Barros 

(fonte: www.legadoarte.com.br) 

 

O conceito de modularidade é tido como positivo por outros diversos autores. Em 

CONCEIÇÃO (2016) vemos outra parcela desses autores, os quais definem e 

interpretam mobiliário modular das seguintes formas: 

Os autores Erlhoff e Marshall (2008, p.367) referem que módulos são: 

“componentes de mobiliário que facilitam uma montagem rápida e 

desmontagem simplificada quer em casa ou no trabalho. Os produtos são 

feitos por módulos, assim sendo têm a capacidade de se tornarem 

visualmente novos e personalizados”. (in CONCEIÇÃO, 2016, p.25) 

Na ótica do arquiteto Jim Postell (2012, p.58), o mobiliário modular: 

“[...] apoia-se nas correlações proporcionadas entre os componentes, tendo 

correlações repetíveis ou geométricas entre as partes, que podem ser 

dispostas em variadas formas. [...] mobiliário modular é inerentemente 

flexível, concebido como um sistema de componentes que podem ser 

montados, desmontados, e muito frequentemente reconfigurados”. (in 

CONCEIÇÃO, 2016, p.25) 
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E por fim o designer João Carlos Monteiro Martins ressalta talvez a questão mais 

importante vinculada ao design modular: 

“O design modular é assim visto como um processo de produzir unidades 

que executam funções discretas, mas que interligados adquirem 

propriedades que as levam a executar uma variedade de funções 

importantes.” (Martins (2002, p.39) in CONCEIÇÃO, 2016, p.26) 

 

A questão da modularidade, quando tratamos de ambientes de espaços reduzidos, 

se conecta bem com as reais necessidades dos usuários naquele espaço permitindo que se 

componham os diversos ambientes com o mobiliário do tamanho adequado para cada 

função ou para cada espaço disponível. Esse fator contribui para que o usuário não se 

veja obrigado a adquirir mobiliário de tamanho diferente, sejam maiores ou menores, do 

que a sua real utilidade dentro do espaço de morar, “casas com dimensões menores e com 

mobiliário desadequado resultam em desaproveitamento de espaço” (CONCEIÇÃO, 2016, 

p.50). 

Outro fator relevante numa produção modular é o quesito custo, onde muitas 

empresas apontam que essa tipologia conduz a uma poupança significativa nos custos de 

produção. Numa lógica, a modulação por definição, facilita um fluxo de produção e, 

com isso, se obtém a redução de alguns custos básicos como organização, montagens, 

refletindo diretamente no custo final repassado ao usuário. 

Para além das inúmeras vantagens da produção modular já citadas, outro ponto 

fundamental é no que se refere à possível variedade de produtos. Dentro de um padrão 

modular podem ser criadas inúmeras variações dimensionais e, com isso, inúmeras peças 

diferentes entre si, seja em forma ou em função. A resultante positiva dessa variedade é 

que quando montados arranjos finais, a partir de um conjunto de diferentes módulos e 

componentes, consegue-se realizar upgrades do produto com pequenas modificações ou 

aquisições, logo se torna uma vantagem ao consumidor. 

VASCONCELOS (2009) ressalta ainda outro fator inerente à modularidade. Na 

vida contemporânea, a mobilidade é um ponto marcante não somente do mobiliário, 

“numa época em que é mais frequente mudar de casa, devido a uma série de circunstâncias da vida, 
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torna-se relevante falar de unidades compactas de mobiliário e arrumos que facilitam esta tarefa” 

(VASCONCELOS, 2009, p.110). E quando falamos de módulos estamos a referir, quase 

que na totalidade, em elementos de dimensões reduzidas e é esse fator que viabiliza uma 

melhor mobilidade, tendo em conta que na próxima habitação ele pode, facilmente, se 

adequar a uma nova realidade espacial. 

No contexto geral de flexibilidade e modularidade, podem ser citados exemplos 

diversos desse modelo de mobiliário pelo mundo, desde peças pequenas a grandes 

conjuntos mobiliários. Uma linha de grande desenvolvimento com um alto caráter de 

flexibilidade inserido, é a linha de armários de cozinha Metod da IKEA (figuras 93 e 94), 

onde a gama de produtos modulares garante ao usuário final uma grande flexibilidade de 

usos ajustada às suas necessidades. 

 

 
 

Figura 93: Cozinhas Metod 
(fonte: www.ikea.com) 

 
 

Figura 94: Cozinhas Metod 
(fonte: www.ikea.com) 

 

Os designers Joe Velluto (figuras 95 e 96), Werner Aisslinger (figuras 97 e 98) e os 

Irmãos Campana (figura 99) também apresentam, em seus portfólios, uma produção 

relevante dentro dos conceitos descritos, como conferidos nas peças abaixo: 
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Figura 95: Happy Family 
(fonte: www.joevelluto.it) 

 
 

Figura 96: Happy Family 
(fonte: www.joevelluto.it) 

 
Figura 97: Bikini Island 

(fonte: www.aisslinger.de) 

 
Figura 98: Bikini Island 

(fonte: www.aisslinger.de) 

 

 
Figura 99: Estante Detonado 

(fonte: www.campanas.com.br) 
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Também é interessante citar um exemplo de proporções maiores como os sistemas 

de casas modulares, onde todas essas características dos conceitos são atingidas. O 

sistema da Casa Chassi (figura 100), é um bom exemplar no qual o usuário vai 

compondo a sua residência de acordo com as suas necessidades, tanto de usos como de 

espaço de terreno. A variedade de módulos (figura 101) disponibilizados pela empresa, 

possibilitam que o sistema se adapte aos mais variados formatos familiares. 

 

 
 

Figura 100: Casa Chassi – produto final 
(fonte: www.bimbon.com.br) 

 
 

Figura 101: Casa Chassi – módulos disponíveis 
(fonte: www.bimbon.com.br) 

 

Todas essas questões acerca da multifuncionalidade levantadas e expostas aqui 

levam também em consideração, que não somente as características físicas e funcionais 

farão com que esses produtos resultantes dos híbridos sejam positivos, a interação do 

usuário com o objeto é que o tornará realmente híbrido, dinâmico e não estático. É 

importante ter em mente que o caráter híbrido só se concretiza no uso e não no projeto, e 

esse fator vai depender da sua relação com o usuário. 

E com base nas palavras de Donald A. Norman, “todos somos designers”: 

“Todos somos designers. Nós manipulamos o meio ambiente para que ele 

sirva melhor às nossas necessidades. Selecionamos que coisas queremos 

comprar e quais queremos ter ao nosso redor. Construímos, compramos, 

arrumamos e reestruturamos: tudo isso é uma forma de design. Quando 

consciente e deliberadamente reorganizamos objetos em nossas 

escrivaninhas, a mobília de nossa sala de visitas e coisas que mantemos em 

nossos carros, estamos criando projetos de design. Por meio desses atos 
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pessoais de design, transformamos as coisas e espaços de outro modo 

anônimos e ordinários da vida quotidiana, em nossas próprias coisas e 

lugares. Por meio de nossos designs, transformamos casas em lares, espaços 

em lugares, objetos em pertences. Embora possamos não ter controle sobre o 

design de muitos objetos que compramos, temos o controle real sobre quais 

selecionamos e como, onde e quando eles deverão ser usados” (NORMAN 

(2008) apud BRAIDA, 2012, p.242) 

 

04.4. O híbrido como uma identidade cultural 

Como já referenciado no início do capítulo, tendo como pontos que compunham 

os híbridos no design, “(1) a produção do design no seio de uma cultura híbrida ou num contexto 

de “globalização” e (2) a produção do design a partir de linguagens híbridas” (BRAIDA, 2012, 

p.103), além de toda interpretação realizada anteriormente neste capítulo é preciso 

falarmos também sobre o híbrido no âmbito cultural e identitário. 

Sendo o produto do design um reflexo de uma sociedade e de uma cultura, por 

essa razão que vemos, hoje, o design contemporâneo como um processo misto onde, se 

conjugam novos processos de produção com bases tradicionais que, em sua maioria, são 

pertencentes a culturas locais. Essas culturas locais se tornam fundamentais quando 

partimos do ponto de que mesmo um produto, sendo ele projetado em função das 

necessidades de certo grupo, ou individuo, será também uma materialização de uma 

cultura, da cultura envolvente seja do designer, seja do individuo. 

Tomando a produção brasileira como parte inicial desta pesquisa, a sua análise 

desde a arquitetura passando pelo mobiliário, é de suma importância referenciar essa 

questão cultural, como também referenciar a hibridização cultural que ocorre no Brasil, 

desde a sua formação como nação até os dias atuais, para que todos os pontos se 

interliguem e possam então, ter um melhor entendimento e clareza dentro da pesquisa. 

No geral, o híbrido é visto como “uma mistura que mantém as características de suas 

matrizes, não havendo uma sobreposição facilmente perceptível” (Bicudo (2003, p.03), apud 

BRAIDA, 2012, p.76). Com isso, surge um contexto multicultural, também visto como um 

jogo de diferenças, que se forma “quando diversos elementos culturais se juntam dentro de um 
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mesmo espaço, forjando as características de uma sociedade [...] e ao final, uma cultura própria 

formada por todos esses elementos” (ROIZENBRUCH, 2008, p.3174). 

A questão cultural se torna relevante para a produção em design, quando, a 

emergência de demandas identitárias, num cenário bastante globalizado, faz com que as 

criações contemporâneas, ou pós-modernas, tenham sempre uma resultante híbrida, sem 

características que as direcionem a uma única fonte. 

No caso do Brasil, a hibridização cultural tem acontecido de forma intensa no 

cenário atual do design, um caminho positivo para um país onde existem diversas 

microculturas, fazendo com que esse produto final seja passível de interpretações e 

possibilidades infinitas, onde se enxerga um resgaste e uma grande valorização das artes 

populares tão presentes no país, tão múltiplas de norte a sul como um traço marcante 

dessa hibridização cultural. 

Esse resgate e o enlace com as artes populares, torna-se o ponto de partida para 

um próprio resgate da cultura nacional e o design quando entra nesse jogo fortalece ainda 

mais essas relações que se enfraqueceram com o passar dos anos – uma relação do povo 

com a arte, uma relação com o popular e o regional, uma relação das antigas técnicas 

construtivas com os avanços tecnológicos. 

Dessa forma, esse design híbrido acaba por se tornar um meio de intensificação, e 

promoção para o design local, um caminho para o design através desse olhar para o 

interior, para o popular, para as raízes. E entender que esse novo híbrido, além de 

multifuncional, também é um produto dessa hibridização cultural brasileira, como tal a 

sociedade brasileira é em sua essência. 

 

“Nesse sentido, vale a pena recordar o conflito local brasileiro no que diz 

respeito à falta de unicidade da identidade cultural do seu design, aspecto 

esse por tantos identificados como fundamental para proporcionar um 

significativo reconhecimento em nível internacional para um design local. 

É também importante notar que esse conflito de unicidade nasce 

exatamente da condição de tensão e confronto existente dentro de uma 

sociedade heterogênea, híbrida e plural e, de mesma forma de grande 
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diversidade cultural. É oportuno ressaltar que a falta de unicidade no 

design brasileiro não provém da falta de cultura, mas, ao contrário, do seu 

excesso” (MORAES, 2013, p.74). 

 

Toda essa essência híbrida, tão intrínseca, vem desde a formação do país, tanto 

que é considerado, por alguns autores, como “um país híbrido por natureza, ou de nascença; 

colorido, índio, negro, oriental e europeu; [...] de uma estética produzida como resultado de um 

processo de aglutinação e transformação contínuas” (PEREIRA, 2012, p.30). Onde vemos que 

“surge como uma etnia nacional, diferente culturalmente de suas matizes formadoras, fortemente 

mestiçada, dinamizada por uma cultura sincrética e singularizada pela redefinição de traços 

culturais delas oriundos” (RIBEIRO (2006) apud PEREIRA, 2012, p.30). 

Em MORAES (2006), vemos que “[…] [a] nova realidade do design brasileiro nos 

conduz a um aspecto que começa hoje a tornar-se conhecido como uma estética multicultural 

(MORAES, 2006, p.260), estética essa que surge como uma resposta as raízes híbridas. Em 

PEREIRA (2012), fica evidenciado como esse design brasileiro acaba por se tornar um 

“produto do meio”, tão plural como sua cultura, onde a autora ressalta quatro 

características como sendo mais enfáticas dessa hibridização cultural do país: 

A primeira é a influência do Artesanato e da Cultura Popular; a segunda é 

a força do Mobiliário e a contribuição de mestres Arquitetos; a terceira 

refere-se ao impacto do Funcionalismo das escolas alemãs; e por fim, o 

Improviso que o design brasileiro possui, decorrente da precariedade de 

tecnologias e materiais. (PEREIRA, 2012, p.64) 

 

No caso do mobiliário, esse traço multicultural faz surgir um novo design 

resultante de todo caráter multiétnico e multiestético que ainda não se apresenta de uma 

forma equilibrada e harmoniosa. Quando essa nova linguagem do design brasileiro, de 

uma forma madura, entrar realmente em linha de produção, a cultura material brasileira 

ganhará uma maior expressão e reconhecimento. 
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Nesse caminho, o artesanato pode ser apontado como um dos meios mais 

importantes de representação dessas culturas e da identidade do povo e nele, não só os 

materiais e técnicas, mas os códigos de valor são garantidos.  

Quando conjugado com o mobiliário, o caráter artesanal é visto, com grande 

relevância no caso brasileiro. A arquiteta Lina Bo Bardi, pode ser citada como a 

percursora na valorização do artesanato, ela buscou em toda sua pesquisa, e posterior 

produção, ressaltar o valor do artesanato na sua forma mais essencial e com isso defender 

a necessidade de desmarginalizar esse tipo de produção e assim garantir a sua 

valorização enquanto traço identitário popular brasileiro. 

Além de Lina Bo Bardi, outros designers buscam valorizar esse traço da cultural 

brasileira em toda sua produção, onde Sérgio J. Matos e Marcelo Rosenbaum têm certo 

destaque. Tal como pode-se ver nos seus trabalhos, Sérgio J. Matos retrata esse Brasil 

multicultural (figuras 102, 103, 104 e 105), trazendo em seus trabalhos uma forte 

referência aos materiais brasileiros além da valorização da técnicas e matérias-primas dos 

artesanatos regionais, apresentado uma configuração reeditada de trançados, bordados, 

palhas e madeiras. 

 

 
 

Figura 102: Sofá Caçuá. 
Sérgio J. Matos 

(fonte: www.sergiojmatos.com) 

 
 

Figura 103: Cadeira Chita. 
Sérgio J. Matos 

(fonte: www.sergiojmatos.com) 
 



 

 123 

 
 

Figura 104: Banco Pião. 
Sérgio J. Matos 

(fonte: www.sergiojmatos.com) 

 
 

Figura 105: Poltrona Arreio. 
Sérgio J. Matos 

(fonte: www.sergiojmatos.com) 
 

 

Já com Marcelo Rosenbaum o trabalho artesanal também é muito presente, o 

designer busca uma valorização de culturas tradicionais. Em seu projeto A Gente 

Transforma, Rosenbaum faz uso do design como ferramenta para expor a alma brasileira, 

bem como integrar o caráter social e ambiental a essa produção artesanal de peças 

(figuras 106 e 107). Aliado a isso, conecta essa produção artesanal à noção 

contemporânea de sustentabilidade, no que toca os conceitos de ambientalmente 

responsável, economicamente inclusivo e socialmente justo, englobando ainda o pilar do 

desenvolvimento sustentável que é a diversidade cultural. 

 
 

Figura 106: Projeto Yawanawá – tribo indígena do Acre 
(fonte: www.rosenbaum.com.br) 
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Figura 107: Projeto Várzea Queimada – Piauí 
(fonte: www.rosenbaum.com.br) 

 

Dentro de cultura material ainda, é preciso encerrar falando sobre a madeira e as 

fibras naturais, que possuem um lugar de destaque dentro da formação da cultural 

material brasileira. Mesmo com toda essa hibridização cultural, esses materiais acabaram 

por se tornar os elementos representativos do design nacional, seja ele antigo ou novo. 

São materiais capazes de inserir uma identidade às peças, “não apenas por critérios de ordem 

técnica, mas pelo seu estimável valor simbólico, capaz de imprimir em nossas peças o carimbo 

alfandegário de “Made in Brazil” (FILHO, 2009, p.24). 

O uso da madeira, segundo REGO; CUNHA (2016), foi o caminho encontrado 

por muitos designers, quando da procura por materiais que caracterizassem essa 

brasilidade, que fossem um resgate do espírito da mobília tradicional, das influências 

indígenas e de todos traços híbridos, multiculturais que o país possui. 

 

O móvel brasileiro utiliza a madeira como elemento primordial para a 

concretização de sua linguagem, tanto no plano funcional, técnico e 

construtivo, como no plano formal e simbólico. Tal condição deriva, 

aparentemente, da diversidade de espécies existentes no seu amplo território 

e da marcante presença da madeira no dia a dia do Brasil, reportando à 

sua herança colonial. (REGO; CUNHA, 2016, p.72) 
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O enfoque dessa abordagem cultural e identitária referida, tem função de alertar 

para o fato de que tratar de hibridismo no design, especificamente no Brasil, é quase que 

obrigatório, reconhecer toda a pluralidade nacional existente, seja de cultura ou de 

identidade. ROIZENBRUCH (2008, p.3173) destaca esse caráter híbrido do país, 

quando fala que “o Brasil pode ser considerado uma nação híbrida, já que muitos povos, em sua 

formação, promoveram um mosaico de culturas e comportamentos distintos no país, formou-se então 

uma cultura miscigenada”. 

 

Acertamos com Maurício Azeredo que não é “possível, nem responsável, 

imaginar que um país com tamanha diversidade de culturas, [...] com 

tantos e diversificados nichos ecológicos, tantos climas, luzes, cores e 

principalmente tão variados problemas, possa estar sujeito a uma única 

resposta”, sendo, pois, até certa irresponsabilidade, “tentar submeter nosso 

país a uma camisa de força que diga ‘este é o design brasileiro’. Ao 

contrário, o que se pode dizer é ‘esse é um dos muitos caminhos, uma das 

várias expressões do design brasileiro” (CONCEIÇÃO, 2016, p.56). 
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05 > O hibridismo na prática projetual 
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 “O Designer deve servir ao povo, isto é, 

satisfazer suas necessidades elementares no 

âmbito da habitação com produtos 

adequados.” 

 

HANNES MEYER (in BÜRDEK, 2006, p.33) 
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No Capítulo anterior, estão expostas as tipologias de hibridismos no design, 

acompanhadas de um referencial teórico-conceitual e também de produtos que 

exemplificam tais abordagens de forma concreta. Todas essas abordagens apresentadas, 

serviram de embasamento teórico e de fundamentação para que pudessem ser, de forma 

assertiva, transferidos os conceitos híbridos para a prática projetual tornando estas mais 

fiáveis e passíveis de maior validade dentro dos objetivos concretos desta dissertação. 

A partir de todos esses referenciais e pressupostos teóricos, juntamente com o 

percurso metodológico definido na pesquisa e as leituras e posteriores análises, pode-se 

concluir que as linguagens híbridas no design se materializam como uma resposta ao 

problema inicialmente colocado, e “como uma visão de mundo coerente com a sociedade 

contemporânea, com seus novos modos de habitar e de viver, complexa e indelevelmente marcada 

pelas linguagens híbridas e pelos processos de hibridização” (BRAIDA, 2012, p.231). 

E como resposta à hipótese desenvolvida, e as demais questões da investigação, é 

pretendido como objetivo demonstrar através do desenvolvimento de um mobiliário 

híbrido como tais características e leituras de hibridismos podem ser de extrema valia 

para atingir um melhor nível de conforto, flexibilidade e bem-estar, conjugando os novos 

modos de vida contemporâneos com os novos apartamentos de tamanho reduzido. 

Desenvolver um mobiliário híbrido além de ser o desejado como resultado final 

desta pesquisa, é também por acreditar no princípio de que esses objetos tem sido o meio 

por onde a contemporaneidade tem mais se feito presente, pautando-se ainda na “hipótese 

de que os hibridismos no campo do design se manifestam através da linguagem dos produtos, 

revelando-se por meio das formas, dos significados e das funções” (BRAIDA, 2012, p.231). E é 

com base nessa afirmação de BRAIDA (2012) que se alinharam todos os objetivos deste 

percurso projetual. 

Este capitulo servirá, justamente, como meio de apresentar as transposições desses 

conceitos híbridos citados através da criação de algumas diretrizes projetuais que, em 

outras palavras, estão presentes desde o início desta dissertação, representadas pela 

hipótese criada. 

Além de toda a base teórica e do caráter fundamental neste processo projetual, a 

questão do trabalho em madeira será presente neste capítulo relacionando-o tanto como 
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parte do estudo teórico mas também como matéria-prima e elemento de formação da 

cultura material brasileira, como dito por alguns autores, dentre eles FILHO (2009): 

 

O uso da madeira como um dos traços culturais (...) entendemos que 

artefacto e matéria-prima, congregados numa mesma materialidade, 

devem ser tratados aqui, não apenas enquanto documentos historiográficos, 

mas acima de tudo como um mesmo texto cultural, sujeito e predicado de 

uma narrativa fermentada nas peculiaridades e desígnios da própria 

história e cultura brasileiras (2009, p.32). 

 

Ainda quando se fala da relação entre a cultura, os objetos brasileiros e a madeira 

é preciso entender que uma vez reconhecida como elemento característico de sua cultura 

material, a madeira se destaca como parte inerente à própria configuração formal-

conceptual do mobiliário brasileiro. 

A madeira se relacionada com as questões simbólicas do mobiliário brasileiro, 

bem como, com a sua função identitária nessa cultura material do Brasil. O fator 

materialidade, apresentado como importante no processo projetual, aliado as técnicas de 

trabalho artesanal, se conjugam no percurso afim de se obter um resultado final que fosse 

satisfatório tanto no valor simbólico como no campo estético do produto. 

Como passo inicial deste processo projetual foi utilizado um inquérito virtual, 

como instrumento de uma primeira recolha de informações acerca da relação usuário 

versus espaço de morar versus mobiliário. Após a recolha, e posterior análise dos dados 

coletados, foi utilizado como forma de experimentação e validação, um apartamento 

compacto como caso de estudo real, onde todo o desenvolvimento projetual se pautou 

também nas necessidades reais dos moradores e da sua residência. 

A análise de referências externas também foi usada como forma de encontrar 

soluções que fossem pertinentes às práticas de mercado, muito no que se refere às 

dimensões das peças de mobiliário residencial (foram coletados a partir de mobiliário 
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comercializados em redes de lojas) do que como referências estéticas ou de solução do 

problema em questão levantado por esta pesquisa. 

De acordo com isso, todo o processo se desenvolveu conforme as diretrizes 

apresentadas no esquema 4 abaixo, o qual serviu de base para que todo o processo do 

projeto prático acontecesse de forma organizada, e respeitando cada etapa, não 

significando que todo este processo tenha acontecido de forma linear, foram necessárias 

muitas iterações às etapas que contribuíram para que o resultado fosse o mais positivo 

possível em resposta aos objetivos. 

 

 

Esquema 4: Etapas de desenvolvimento do projeto prático. 
(fonte: do autor) 
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05.1. Planeamento do percurso prático 

Para um melhor desenvolvimento do projeto prático partiu-se da elaboração de 

um cronograma de trabalho, bem como o alinhamento de todos os objetivos gerais e 

anseios dessa proposta visando alcançar com isso um melhor resultado final da 

experimentação. 

Como passo inicial do planeamento foi necessário criar um cronograma das 

atividades (esquema 5), face às inúmeras interferências externas inerentes ao 

desenvolvimento do projeto. Contemplando neste cronograma as diversas etapas do 

projeto, conseguiu-se uma gestão do tempo positiva uma vez que no desenvolvimento do 

projeto do mobiliário estava envolvido também o desenvolvimento do projeto 

arquitetônico do apartamento utilizado como caso de estudo, onde o projeto 

arquitetônico foi essencial para a configuração final dos espaços trabalhados 

possibilitando com isso, o proposto mobiliário atingir seu objetivo final, tendo uma 

configuração que atendesse as necessidades dos usuários. 
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Esquema 5: Cronograma semanal do desenvolvimento do projeto prático. 
(fonte: do autor) 
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Como um tanto quanto complexa se figurou a experimentação projetual, viu-se 

necessário definir alguns novos objetivos alinhados com os objetivos gerais desta 

dissertação, diante de todas as interferências além do quesito design, que se vincularam a 

ela ao longo do processo. 

No ato de traçar os novos objetivos do projeto prático, relembro BÜRDEK (2006, 

p.33) quando o autor cita as palavras do arquiteto Hannes Meyer, “o designer deve servir o 

povo, isto é, satisfazer suas necessidades elementares no âmbito da habitação com produtos 

adequados”. 

Com base nisso, os objetivos foram traçados tendo em conta todas as áreas 

estudadas ao longo da revisão bibliográfica e de todas as características híbridas 

pretendidas na peça final. Tais objetivos estão definidos conforme o esquema 6 abaixo: 

 
Esquema 6: Objetivos do projeto prático. 

(fonte: do autor) 
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Todos esses objetivos traçados, dentro das categorias elencadas como importantes 

para a dissertação, terão seus reflexos diretos na fase seguinte do processo, quando da 

elaboração dos conceitos para o desenvolvimento do produto final. 

 

05.2. Definição do conceito 

Para essa etapa, num primeiro plano, partiu-se do princípio de que o processo de 

experimentação desta pesquisa, iniciado no campo arquitetónico com o desenvolvimento 

do projeto de arquitetura de interiores, por fim, acaba por se refletir na área do design com 

o desenvolvimento de um mobiliário. 

Tomando como premissa de que não faria sentido partir para a geração de 

conceitos dentro de uma pesquisa onde o seu elemento central é o hibridismo, um 

conceito que dentro de si já carrega inúmeras interpretações e outros subconceitos, logo o 

híbrido então foi assumido como o conceito central do desenvolvimento do projeto. 

Como utilizar simplesmente o conceito de hibridismo pareceu um tanto quanto 

solto por se tratar de um conceito muito fluído e as vezes um pouco abstrato, para se 

transpor para a experimentação projetual buscou-se como forma de complementação e 

sustentação do conceito, recorrer a outros elementos que juntos foram toda a base 

conceitual da experimentação. Esses elementos são: 

01. Realização de inquérito público virtual; 

02. Utilização de um caso de estudo real; 

03. Alinhamento com os objetivos do projeto. 

 



 

 135 

05.2.1. Realização de Inquérito Público18 

Por se tratar de uma dissertação de interesse público e onde se relacionam 

características de hábitos de morar, partir de um inquérito público foi pensado como 

forma inicial de recolha de informações afim de, com isso, se obter um diagnóstico mais 

preciso e mais próximo do real possível da relação entre usuário, espaço de morar e 

mobiliário utilizado como configuração dos espaços. 

A análise de todas as etapas do Inquérito Virtual resultaram em informações de 

grande valia para o processo de desenvolvimento do projeto final. Foram analisados, por 

meio de registos fotográficos, tanto os espaços como um todo, como os mobiliários 

inseridos neles e a configuração final desses espaços de morar. Posterior à análise 

fotográfica, houve uma recolha de informações mais direcionadas e destas outras 

informações e desejos foram levados em consideração nesse processo. 

Dentre todas essas informações é importante falar de algumas de maior relevância 

para o estudo, uma foi a falta de mobiliários de arrumação dentro dos ambientes 

resultando em certa bagunça dos ambientes. A outra foi com relação a observação do 

tamanho inadequado das peças de mobiliário que compunham os espaços, vistos ora 

exageradamente grandes ora pequenos demais para configurar os ambientes internos dos 

apartamentos. 

Desta etapa do estudo, ficam registadas essas questões dos tamanhos do 

mobiliário dentro dos espaços, onde no mercado brasileiro o mobiliário disponível se 

apresenta muito estanque nesse ponto, em função dos novos espaços de morar oferecidos 

no país. Também ficam registadas as questões de arrumação, a necessidade de mobiliário 

de arrumação e auxiliares para melhor configuração dos ambientes. 

 

                                                

18 Para maiores detalhes do desenvolvimento e resultados dos inquéritos, consultar o Anexo 04. 
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05.2.2. Utilização de Caso de Estudo 19 

Como forma de transpor os conceitos de uma maneira mais palpável e de forma 

mais realista, foi adotado um caso de estudo real para aplicação do experimento 

projetual, e para isso foi utilizado como objeto de estudo um apartamento de um jovem 

casal na cidade do Rio de Janeiro, que no total possui 46,70m2, se configurando como 

um apartamento de tamanho reduzido, ou compacto. 

Utilizar um apartamento real como parte do estudo, foi a possibilidade de fazer a 

concreta união da vertente da arquitetura com o design reforçando a relação proposta por 

esta pesquisa, com o objetivo de salientar a relação de interdependência entre o 

mobiliário e os espaços de morar. Com isso, e levando em consideração que tenho como 

formação de base a Arquitetura, todo o estudo do experimento prático foi iniciado a 

partir do desenvolvimento do projeto de arquitetura de interiores deste apartamento, 

baseado no briefing definido em conjunto com os moradores. 

Ter como parte do processo de conceituação um caso real foi essencial para a 

concretização do conceito estipulado para o desenvolvimento da proposta experimental. 

As informações e necessidades reais dos moradores para esse apartamento foram 

influenciadores diretos em todo o processo de conceituação da experimentação projetual. 

 

05.2.3. Alinhamento com os objetivos do projeto 

Como parte final da definição dos conceitos foi necessário se fazer a conjunção de 

todas as informações absorvidas que configuram a base da estruturação do conceito, e 

alinhá-las com os objetivos traçados para essa experimentação projetual, como também 

com os objetivos gerais definidos para esta pesquisa. 

Passadas as etapas descritas, e como citado anteriormente, muito mais do que se 

definir conceitos para essa experimentação projetual, o essencial foi traduzir todos os 

objetivos e informações coletadas, sob a forma de premissas e desejos a serem cumpridos 

                                                

19 Para detalhes do processo de desenvolvimento do Projeto Básico de Arquitetura, consultar o Anexo 05. 
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ao longo do desenvolvimento do projeto prático. Tais premissas foram definidas, ainda, 

de acordo com as áreas já relacionadas nos objetivos conforme o esquema 7: 

 
Esquema 7: Premissas conceituais de projeto. 

(fonte: do autor) 

 

Como forma de resumir e compilar todas as informações recolhidas dos diversos 

meios citados, e com o propósito de se obter resumo visual, foi desenvolvido um 

moodboard, painel conceitual de ideias (figura 108), como forma visual de sintetizar todas 

essas informações, que vão transcrever um etilo estético e funcional para o 

desenvolvimento do projeto. 
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Figura 108: Moodboard conceitual. 
(fonte: do autor) 

 

05.3. O desenvolvimento do produto 

Depois de definidos todos os objetivos, os conceitos e os demais parâmetros 

dentro da etapa de maturação do conceito, fica evidente que para suprir as necessidades 

dos espaços compactos e de seus usuários, o processo deveria partir da criação de uma 

linha de mobiliário híbrida e não apenas de uma única peça. Com isso, tem-se um 

produto capaz de atender à várias tendências comportamentais e os variados formatos 

familiares, auxiliando no caráter flexível e multifuncional das habitações. 

Quando se refere a criação de uma linha de mobiliário híbrida é a pensar no 

desenvolvimento de algumas tipologias de peças que juntas possibilitem a formação de 

variados arranjos finais, onde estes possuam funções alternadas ou concomitantes 

dependendo de como forem combinados entre si. 

Com este ponto de partida definido, o trabalho em torno das características 

híbridas de multifuncionalidade, flexibilidade e modularidade resultaria em uma solução 
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projetual de melhor qualidade e eficácia para a aplicação e configuração dos diversos 

ambientes das habitações em questão. 

Tal ideia quando aplicada aos apartamentos de tamanho reduzido, pode ser 

pensada desta forma: “micro-arquiteturas desenvolvem também a ideia de multifuncionalidade, 

em outras palavras, um simples objeto pode exercer diferentes funções e uma simples função pode ser 

exercida por vários objetos” (BRAUNSTEIN, Chloé (2000) in FOLZ, 2002, p.170). 

Trabalhar com um mobiliário modular, de fato, é procurar a uma solução de 

mobiliário que já se encontra em uso no mercado. Logo, a proposta desta pesquisa não é 

a criação de um produto intitulado como novo e inédito para o mercado mas sim 

trabalhar em um processo de redesign, só que trabalhando especificamente para o 

propósito dos apartamentos de tamanho reduzido. 

Tal proposta se esbarra em uma definição de Ken Friedman sobre design, citada 

por  RIUL; LOSCHIAVO DOS SANTOS (2014), onde se vê, em outras palavras, essa 

noção de processo de redesign intrínseca na própria definição de design: 

Friedman (2002) define design como um processo que envolve a criação de 

algo novo (ou a reconfiguração de algo que já existe) para um propósito; de 

encontro a uma necessidade; para resolver um problema; ou para 

transformar uma situação menos desejável em uma 

preferível.(FRIEDMAN (2002) apud RIUL; LOSCHIAVO DOS 

SANTOS, 2014, p.03) 

 

Com o projeto de uma linha de mobiliário modular, a intenção é que a partir das 

características físicas de cada peça o usuário possa compor o seu mobiliário e usufruir de 

diferentes usos implementando nos diferentes ambientes, assim a função de cada peça, 

ou arranjo final do mobiliário, será definida de acordo com a função exercida no 

ambiente em que estão inseridos. Quanto maior o número de usos possíveis que as peças 

proporcionem, mais longa será a sua vida útil. 

O processo de desenvolvimento do produto baseou-se também em duas questões 

propostas por Gui Bonsiepe (in FRANCO, 2015, p.113), quando o autor diz que a boa 
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compreensão de um design é relativa a quanto tais questões forem melhor respondidas, e 

são essas questões que este capítulo pretende responder ao longo do processo de 

desenvolvimento do produto: 

01. Para quem “esse” design foi feito? 

02. Em quais circunstâncias sociais e tecnológicas? 

 

Todo esse caráter híbrido pretendido para o produto, torna a linha de mobiliário 

capaz de se adaptar a qualquer ambiente de uma residência. Outro ponto é que devido ao 

tamanho dos módulos, e o nível de mobilidade adquirida com isso, as peças se tornem 

também capazes de acompanhar os moradores ao longo da sua vida, nas mais diversas 

habitações, se tornando um parceiro desses moradores. 

Foi a partir dessa relação de companheirismo e parceria, proposta entre o usuário 

e o mobiliário, que foi definido o nome da linha de mobiliário híbrido: PARÇA. 

Nome este que faz alusão a uma gíria popular da cidade do Rio de Janeiro, que tem 

como objetivo se referir a um parceiro, um amigo, um companheiro, relações essas que 

se pretende estabelecer entre o produto final e o seu usuário. 

 
Figura 109: Logotipo do produto. 

(fonte: do autor) 
 

De maneira objetiva, a linha PARÇA se caracteriza como um conjunto de 

módulos de natureza híbrida que visam responder as diversas transformações dos modos 

de viver e dos espaços residenciais, consoante ao surgimento de novas necessidades 

espaciais e de novas necessidades de usos. 
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05.3.1. Referências híbridas 

Como parte do percurso de projeto foi considerada uma análise de referências 

como passo essencial para se aprofundar sobre o que tem sido produzido na área de 

mobiliários híbridos e, com isso, entender como o hibridismo vem sendo interpretado 

dentro do design de mobiliário. 

Além deste fato, a presente análise de referências (figuras 110, 111, 112, 113, 114, 

115, 116, 17 e 118) foi crucial para a criação de um repertório mais vasto sobre o tema e 

assim, tornar a geração de soluções mais fértil e, consequentemente, mais assertiva como 

resposta a hipótese desta pesquisa. 

 
 

Figura 110: Table Lamp Josette. 
Pauline Gilain & Pierre-François Dubois 

(fonte: www.hartodesign.fr) 
 

 
 

Figura 111: Duo Seat Lamp. 
Muller Van Severen 

(fonte: www.mullervanseveren.be) 
 

 
 

Figura 112: Krobo Bench. 
Torbjorn Afdal 

(fonte: www.northenicon.com) 
 

 
 

Figura 113: The Poets. 
Nieuwe Heren 

(fonte: www.nieuweheren.com) 
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Figura 114: High Table. 
Pearson Lloyd e Teknion. 

(fonte: www.pearsonlloyd.com) 
 
 

 
 

Figura 115: Solem. 
Estúdio Ninho. 

(fonte: www.estudioninho.com) 

 
 

Figura 116: Club. 
Daniel Debiasi e Federico Sandri. 
(fonte: www.debiasisandri.com) 

 
Figura 117: Rack empilhável Aparecida. 

Mauricio Arruda Design para Tok&Stok. 
(fonte: www.mauricioarruda.net) 

  

 
 

Figura 118: Minmin Line. 
Branka Blasius. 

(fonte: www.homedit.com) 
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Com a análise das peças fica evidente que o conceito de hibridismo se apresenta, 

nos diversos mobiliários estudados, de uma forma livre sendo possivelmente um conceito 

que cabe uma interpretação individual de cada designer, não sendo tratado como um 

conceito rígido e engessado. 

Tais interpretações, fazem com que o hibridismo seja tratado das mais diversas 

formas, sendo utilizado como um artifício de projeto para se chegar a peças com um 

diferencial e assim, uma maior adaptabilidade ao mercado consumidor final. 

O estudo dessas referências não significará que as mesmas estejam presentes na 

solução final, se trata apenas de um momento de enriquecimento de ideias, bem como, 

um estudo amplo de funcionalidades e de estéticas presentes nas peças híbridas, 

independente da natureza da peça e de suas funções atribuídas. 

 

05.3.2. A materialidade 

Como um dos pontos abordado por esta pesquisa foram as raízes identitárias 

brasileiras e a relação do povo com a sua cultura material, trabalhar com a madeira 

maciça foi uma das premissas estipuladas para o desenvolvimento do produto. Toda a 

abordagem do caráter cultural é baseada em função de acreditar que através de uma peça 

de mobiliário se consegue expressar aspectos da cultura de um país ou de uma região. 

No caso brasileiro, o uso da madeira maciça na construção do mobiliário surge 

como um dos traços mais marcantes da sua cultura material, sendo um dos intuitos desta 

pesquisa é reforçar esse aspecto cultural por meio do uso da madeira maciça. 

Para além da madeira, a descontextualização de objetos e materiais, como 

também o uso de fibras naturais, podem ser apontados como outros traços dessa cultura 

material brasileira aplicada ao design. Ao longo desta pesquisa foram apresentados 

diversos exemplos dessas aplicações na produção do mobiliário nacional, como vistos 

nos Capítulos anteriores e ilustrados pelas figuras 78, 81, 82, 83, 84, 85, 89, 104 e 105. 

Para compor a estética final dos módulos desenvolvidos além da madeira foi 

escolhido utilizar uma trama de fibras em algumas partes dos módulos fazendo com isso 

uma ligação emocional com os trabalhos artesanais dos trançados de fibras, lembrando 
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que o uso de tais tramas, é também uma característica fortemente presente nos 

exemplares do mobiliário brasileiro, conforme as figuras 119, 120, 121 e 122. 

 

 
Figura 119: Buffet trama 

(fonte: www.lattoog.com) 
 

 
Figura 120: Cadeira Oscar 

 (www.sergiorodrigues.com.br) 

 
Figura 121: Poltrona Portuguesa 

 (fonte: www.claudiamoreirasalles.com) 
 

 
Figura 122: Luminária Ella 

(fonte: www.waydesign.com.br) 

 

Em relação ao trabalho em madeira maciça no Brasil, segundo BORGES et al. 

(2013), tem crescido o movimento em prol da pesquisa e utilização de madeiras maciças 

ditas como alternativas, alternativas à aquelas que eram tradicionalmente usadas. 

 

“Cresce também a utilização de madeiras com o “selo verde”, ou seja, a 

certificação de manejo sustentável concedida pelo Forest Stewardship 

Council (FSC, na sigla em inglês, ou Conselho de Manejo Florestal)” 

(BORGES et al., 2013, p.37). 
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Para o trabalho com madeiras reflorestadas é importante atentar para a 

procedência dessas madeiras, sendo relevante o uso de exemplares oriundos de fontes 

renováveis onde as florestas se encontram em constantes crescimentos. Como aponta o 

gráfico 03 a respeito das áreas plantadas, o Brasil possui um grande volume ativo em 

potencial dessas madeiras: 

 
 

Gráfico 3: Origem de madeira em tora no Brasil. 
 (fonte: http://biblioteca.ibge.gov.br20) 

 

Tendo esses dados, foi feita a escolha da madeira do gênero pinus21 para o 

desenvolvimento do estudo, indo esta decisão de encontro ao potente cenário produtivo 

atual no Brasil dessas madeiras reflorestadas conforme dados da produção madeireira22. 

Ao tirar partido dessas madeiras consegue-se garantir uma consistência na 

produção ao mesmo tempo que viabiliza um menor custo final da peça permitindo assim 

que ela seja oportuna e adequada a uma maior faixa de público consumidor. 

                                                

20 acesso em 29-março-2017. 

21 A espécie Pinus Elliottii é a mais disseminada na indústria de mobiliário no Brasil, de acordo com (CONCEIÇÃO, 2016, 
p.50), e dados de plantio do site www.ipt.br, acesso em 27-junho-2017. 

22 Ver dados sobre a produção madeireira no Brasil, no anexo 03. 
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Além desse fator, quando comparados o pinus e o eucalipto, as duas espécies de 

maior volume produzido no Brasil, o pinus apresenta uma densidade de menor variação, 

uma maior estabilidade dimensional e menor propensão ao empenamento com relação 

as espécies de eucalipto, como descrito por OLIVEIRA (1997 in LOPES, 2007, p.38). 

A produção em madeira de pinus, em detrimento do eucalipto, baseia-se também 

no fato da sua produção ser a de maior volume no mercado brasileiro, conforme dados 

no gráfico 04, enquanto que o eucalipto possui maior área plantada porém voltada para 

outras finalidades industriais23. 

 

 
 

Gráfico 4: Espécies de madeira produzida em floresta plantada no Brasil 
(fonte: www.florestal.gov.br24) 

 

O trabalho com madeira de pinus apresenta outras vantagens como apresenta 

GIUSTINA (2001, p.91), quanto a sua homogeneidade estrutural em termos de dureza, 

densidade e coloração, além de todo o benefício económico, social e ecológico, bem 

como, a sua facilidade de produção sendo uma madeira de boa usinagem e colagem. 

                                                

23 Ver dados sobre o volume de área plantada no Brasil, no gráfico 16 do anexo 03. 

24 acesso em 29-março-2017. 
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A baixa aceitação desse tipo de madeira no país fez com que toda a sua produção 

fosse deixada de lado por anos tamanha resistência por parte dos consumidores, fazendo 

com que as indústrias e os produtores começassem então a repensar sobre o uso dessas 

matérias primas. Segundo NOSSACK (2014, p.218): 

Os produtores de móveis em pinus e eucalipto têm apresentado evoluções 

técnicas e tecnológicas, além de grande variedade de acabamentos e 

funcionalidades para os produtos. Esta oportunidade pode contribuir para 

diminuir as barreiras culturais para introdução de novos materiais. 

 

Ainda a respeito da baixa aceitação dessas madeiras, uma das causas pode estar 

no que diz GORINI (1998), quando fala sobre “o fato de terem baixo investimento no projeto e 

no design moveleiro, gerando pequena demanda da indústria por novos materiais e a inexistente 

interação da indústria moveleira com o consumidor final, prejudicando a identificação de novas 

tendências de mercado”(GORINI, 1998, p.16). 

Nessa evolução, o papel do designer deve ser encarado como fundamental pois 

através de seus conhecimentos se consegue agregar valor e qualidade as peças produzidas 

podendo, com isso, tornar-se o principal elemento condutor da mudança no cenário do 

mercado consumidor final. O caminho seguido por esta pesquisa vai de encontro a esse 

consumidor final, indo buscar nesse usuário e na sua habitação a deficiência podendo 

assim propor soluções diferenciadas que as respondam. 

Aliado ao uso dessa madeira reflorestada, surge como escolha a prática de uma 

produção autoral como forma de inserir maior personalidade às peças, e assim, 

diferenciando-as no mercado podendo, com isso, elevar o seu valor simbólico e 

emocional do mobiliário produzido com essas madeiras. 

Outra característica do design autoral, é a sua produção artesanal e semiartesanal 

onde, em sua maioria, são fundamentadas em um tripé conceitual de artesanato, arte e 

design que são áreas adjacentes atuantes em conjunto no processo de desenvolvimento. 
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São essas características do processo de produção artesanal que podem atribuir a 

diferenciação das peças face às produzidas por um processo industrial existente no 

mercado, principalmente quando se trata de produtos modulares. 

RAMOS, A.; PÁDUA (2011, p.50), quando se referem a produção industrial, 

contrapondo-a à produção autoral, enfatiza que “este tipo de produção racional e econômica 

gera aspectos sociais negligenciados aos produtos, pois na maioria das vezes não conseguem 

satisfazer as necessidades do indivíduo”. 

 

Por ser design de autor um estado híbrido, um espaço considerado entre a 

arte e o design, acaba por comunicar o contexto sociocultural no qual se 

insere, o entorno a que deu vazão de maneira intrínseca. [...] utilizando nas 

peças que produzem, referenciais e tendências que habitam a sua cultura 

(SILVA, 2016, p.17). 

 

Ainda sobre a produção autoral, há muitos estigmas atribuídos a ela sendo o seu 

caráter de luxo o de maior questionamento, por ser uma característica que está ligada a 

relação entre o design e a arte inserida por estratégias mercadológicas. Caberá então, no 

ponto de vista desta pesquisa, a cada designer fazer a sua avaliação pessoal e, 

posteriormente, a sua escolha quanto a forma que pretenderá alinhar sua produção, bem 

como a sua comunicação e posicionamento perante o mercado consumidor. 

 

05.4. A Experimentação 

Como parte inicial do processo de experimentação projetual foi realizada uma 

coleta de dados dimensionais de tipologias de mobiliário consideradas, por esta pesquisa, 

como sendo as mais frequentes nas residências brasileiras. 

Tais tipologias foram elencadas para uma coleta de informação dimensionais, por 

serem peças presentes na maior parte das residências brasileiras e relevantes dentro das 

respostas dos inquéritos realizados, como também condizentes com as necessidades de 
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uso e as limitações espaciais do apartamento estudado. Dentro dos produtos disponíveis 

no mercado optou-se por analisar modelos de buffets, bancos e outros móveis de apoio. 

Como aponta FRANCO (2015, p.116), essa questão dimensional no Brasil é 

delicada por não existirem normas técnicas a respeito das dimensões das peças de 

mobiliário: 

No Brasil, no caso do mobiliário, exceção feitas aos berços infantis, não 

existem outras normas que especifiquem as características técnicas de outros 

produtos, valendo, convencionalmente, aquilo que é especificado pelo 

próprio fabricante que, de forma genérica, é regulado pela lei da livre 

concorrência de mercado. 

 

Visando essa ausência de normas e especificações dimensionais, partiu-se da 

criação de uma base de dados própria. Essa base de dados se fez a partir da análise de 

produtos disponíveis no mercado de mobiliário brasileiro, comercializados por grandes 

redes lojas que trabalham com peças de design autoral. Foram utilizadas as lojas Dpot, 

Arquivo Contemporâneo e Etel Interiores para as coletas de informações, que resultaram 

na análise representada pelo esquema 8: 
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Esquema 8: Estudo de dimensões dos mobiliários. 
(fonte: do autor) 
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Como já referido, o estudo de caso selecionado para aplicação da experimentação 

projetual trata-se de um apartamento compacto que, em termos dimensionais, por si já se 

torna um entrave tendo o mobiliário que se adequar a essas limitações para a 

configuração final dos espaços. 

Por se tratar de um projeto que prevê o desenvolvimento de um conjunto de 

mobiliário, através dessas fontes analisadas foi possível se estabelecer dimensões base que 

serviram de guia para todo o desenvolvimento do projeto desta pesquisa, conforme a 

tabela 04: 

 

 
Intervalos 

Dimensionais 
Analisados 

Limites dimensionais determinados 
como base para projeto 

Larguras 26  – 60cm 
40 a 50cm, pré determinado com 

base nas larguras mais usuais 

Comprimentos 26 – 300cm 

inicial de 40cm, variando de acordo 

com as necessidades de uso dos 

usuários e do espaço disponível 

Alturas 26 –94 cm 

inicial de 50cm, variando de acordo 

com as funcionalidades e usos 

desejados pelos usuários finais 

 
Tabela 4: Limites dimensionais para projeto. 

(fonte: do autor) 
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A definição das dimensões base para projeto se pautou na adoção, na parte 

conceitual, de uma construção modular e no desejo de conceber os produtos com formas 

mais simples, com um design minimalista muito conciso do ponto de vista formal. 

CONCEIÇÃO (2016) já alertava para essa criação modular, as característica de alcançar 

uma maior capacidade de individualização do produto por parte do consumidor: 

A divisão de um produto modular em módulos é importante para que desta 

forma se consiga ter uma linha de mobiliário distinta e com mais opções 

[...] alcança a fabricação personalizada minimizando custos e maximiza a 

personalização de produtos, alcançando necessidades específicas dos 

usuários (CONCEIÇÃO, 2016, p.56). 

 

A adoção de um sistema modular acaba por proporcionar a criação um padrão 

para os componentes do conjunto e, a partir desse padrão consegue-se, no futuro, ter 

uma gama ilimitada de produtos diversificados ampliando assim o número e a variedade 

de possíveis usuários, como também a configuração dos mais diversos espaços, com as 

diversas funcionalidades. 

Em CONCEIÇÃO (2016), vemos algumas vantagens sobre esse tipo de produção 

nas palavras de outros autores, tanto ao design modular quanto aos produtos modulares. 

Para MARTINS (2002 apud CONCEIÇÃO, 2016, p.57) um design modular apresenta: 

 

• Redução do tempo de desenvolvimento do produto; 

• Atualização do produto no mercado; 

• Maior flexibilidade; 

• Redução dos custos. 
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E para MARÇAL (2009 apud CONCEIÇÃO, 2016, p.57) um produto modular 

apresenta vantagens quanto a flexibilidade: 

 

• facilita um maior grau de variações nos produtos; 

• permite um desenvolvimento independente de módulos aplicados em projetos e 

sobreposição de projetos. 

 

Passadas todas as análises, foi criado um briefing do projeto baseado nos desejos 

citados no briefing do casal estudado e levando em consideração os seguintes tópicos: 

 

• as tipologias de mobiliário desejadas pelo casal para cada ambiente; 

• as limitações espaciais do apartamento de estudo; 

• as aspirações conceituais desta pesquisa. 

 

Com isso, chegou-se a um briefing (figura 123) que foi utilizado como guião para o 

desenvolvimento dos seguintes estudos projetuais: 
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Figura 123: Briefing do produto. 

(fonte: do autor) 
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05.4.1. Primeiro estudo projetual 

Num primeiro estudo de projeto foi adotado um padrão modular de 40x50cm 

para todas as peças, variando somente as alturas dos módulos devido a funcionalidade de 

cada peça. No total, e com base no briefing dos clientes, foram desenvolvidas seis 

tipologias diferentes de módulos com a intenção de proporcionar o maior número de 

usos e funcionalidades na configuração final dos ambientes do apartamento em questão. 

 
Figura 124: Módulos desenvolvidos no primeiro exercício experimental. 

(fonte: do autor) 
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Figura 125: Módulos desenvolvidos no primeiro exercício experimental. 
(fonte: do autor) 

 

A ideia da concepção do conjunto (figuras 124 e 125) foi de proporcionar a 

formação de mobiliários diversos através da simples junção dos módulos consoante a 

necessidade de cada pessoa e a necessidade de usos dentro dos ambientes inseridos. 

Assim, dentro de cada necessidade, se obtinha a flexibilidade e uma grande variedade de 

conjuntos de mobiliários finais (figura 126): 
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Figura 126: Possibilidades de conjuntos de mobiliários. 

(fonte: do autor) 
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Cabe ressaltar outra característica do conjunto, de que em todos os módulos 

desenvolvidos foi previsto a existência de nichos soltos (figura 127), onde os mesmo 

podem em qualquer circunstância ser usados como opções de assentos extras para os 

ambientes, uma necessidade também descrita pelo casal. 

 

   

Figura 127: Módulo com nicho inserido e separado servindo de banco. 
(fonte: do autor) 

 

Após definidos alguns conjuntos de mobiliários, os mesmo foram aplicados ao 

layout final desenvolvido para o apartamento25, afim de determinar as configurações 

espaciais dos ambientes, como mostram as figuras 128 e 129: 

 
Figura 128: Vista A e B, quarto do casal e sala de estar respectivamente. 

(fonte: do autor) 

                                                

25 Todo o processo de desenvolvimento do layout arquitetónico se encontra descrito no anexo 05. 
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Figura 129: Planta baixa do apartamento com aplicação dos módulos PARÇA. 

(fonte: do autor) 

 

Com a aplicação dos conjuntos a configuração final do apartamento concluiu-se 

que algumas alterações eram necessárias ser feitas aos módulos e ao sistema como um 

todo, afim de ajustar e possibilitar outras opções de conjuntos de mobiliários. Possibilitar 

outras configurações de conjuntos mobiliários tornaria mais fácil atingir a 

multifuncionalidade e, uma melhor adaptação as necessidades espaciais do apartamento, 

como também possibilitar a maior variedade de usos com os módulos. 

Tais observações e criticas foram as seguintes: 

• os conjuntos na sala de estar se mostraram úteis quando configurados como 

buffet de apoio, porém não foram úteis quando configurados como rack de TV; 

• na sala de estar e no quarto do casal os volumes formados com uma única 

altura, acabaram por pesar visualmente o ambiente, uma vez que um dos pedidos 

dos clientes foi de se ter ambientes mais limpos visualmente; 
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• quando aplicado o módulo 04, dentro do dormitório do casal, a luminária 

suspensa se torna pouco útil e funcional para o ambiente, ficando o módulo com 

uma funcionalidade desaproveitada, diferentemente quando o mesmo modulo é 

aplicado como mobiliário de apoio ao sofá na sala de estar do casal; 

• no quarto de hóspedes, utilizado também como escritório, os conjuntos não se 

mostraram muito úteis de acordo com os usos desejados pelo casal para o 

ambiente logo, seu uso ficou muito restrito dentro desse ambiente sendo usado 

apenas o módulo 04 como criado mudo; 

• em todos os conjuntos formados uma questão estética se tornou uma 

problemática, o número de “pés” que o mobiliário apresenta, ao final da formação 

do conjunto, acaba por configurar um desperdício de material. 

• se verificou a forma como os módulos eram unidos entre si através de simples 

justaposição, e conclui-se que esse sistema não se tornaria funcional no uso diário 

do apartamento. Com o tempo, ou alguns movimentos, os módulos poderiam se 

desprender, uns dos outros, tornando os conjuntos disfuncionais. 

 

Analisando esse primeiro experimento, foram também verificadas algumas 

potencialidades e aspectos positivos que poderiam ser preservados para estudos futuros: 

• a disponibilidade dos nichos soltos, onde se criou na sala de estar do 

apartamento a possibilidade de mais assentos quando necessários para o casal; 

• a variedade de módulos, mesmo que pequena, proporciona uma flexibilidade 

positiva para a configuração de diversos ambientes do apartamento; 

• o uso da madeira de pinus e da trama de fibra natural, textura palhinha, 

contribuíram para a afirmação de uma identidade brasileira aos módulos; 

• a forma retilínea, adotada em todo o design das peças, foi encarada como 

positiva dentro dos objetivos facilitando assim as configurações finais dos 

conjuntos mobiliários. O uso de formas retas também auxilia na percepção visual 

dos ambientes se tornando artifícios que os ampliam longitudinalmente. 
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É preciso referir que como foram vistas algumas deficiências no conjunto 

desenvolvido, não se achou plausível levar ao conhecimento dos clientes para que os 

mesmos avaliassem e, através dessas avaliações, validassem a solução proposta. Optou-se 

então partir para o desenvolvimento de outros estudos, apresentando melhores soluções 

e, posteriormente, levar a solução ao conhecimento dos mesmos para uma seguinte 

avaliação. 

 

05.4.2. Segundo teste experimental 

Com todas as observações, positivas e negativas, foi necessário partir para um 

novo desenvolvimento dos módulos afim de fazer as devidas alterações e adaptações 

vistas como necessárias para um melhor produto final e uma melhor configuração 

espacial dos ambientes do apartamento. 

A primeira alteração feita foi com relação as dimensões dos módulos, visto que no 

estudo anterior a modulação de 40 x 50cm, com altura de 80cm em sua maioria, se 

apresentou pouco flexível para a configuração de conjuntos possibilitando uma menor 

variedade de usos, flexibilidade e funcionalidades finais dos ambientes. 

Como o objetivo da proposta é possibilitar a maior flexibilidade de usos e arranjos 

finais possíveis, foi então definido um novo padrão dimensional para as peças, partindo 

de um módulo de 40 x 40cm. A partir disso, esse módulo de 40 x 40cm foi sendo 

fracionado e conjugado configurando medidas maiores e menores, criando novos 

padrões dimensionais para facilitar a geração de novas peças (esquema 9). 
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Esquema 9: Novos padrões dimensionais gerados a partir do módulo 40x40cm (medidas em centímetros) 

(fonte: do autor) 
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Com a definição das modulações apresentadas no esquema anterior (esquema 9), 

é que se partiu para o desenvolvimento dos novos módulos da linha de mobiliário. O 

desenvolvimento das novas peças surgiu da ideia de se criar com as novas dimensões 

quatro caixas base (esquema 10) que, com o acréscimo de outras peças dão forma aos 

novos módulos. Como resultado, o número de módulos da linha PARÇA, foi bem 

superior aos do estudo anterior (esquemas 11, 12 e 13), apresentando apenas módulos 

mais usuais dentro do universo residencial e das aspirações de uso do apartamento. 

  
 

Esquema 10: Padrão dimensional das caixas modulares. 
(fonte: do autor) 
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Esquema 11: Módulos originários das caixas 01 e 02. 

(fonte: do autor) 
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Esquema 12: Módulo originário da caixa 03. 

(fonte: do autor) 
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Esquema 13: Módulo originário da caixa 04. 

(fonte: do autor) 
 

Aproveitando ainda os novos padrões dimensionais, foram criados mais dois 

módulos auxiliares (esquema 14), que não se enquadram nos padrões das caixas 

modulares, que vão servir para uma maior flexibilidade de usos nas composições finais. 
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Esquema 14: Módulos auxiliares. 

(fonte: do autor) 

 

Outro ponto revisado da primeira experimentação, foi quanto as peças possuírem 

bases fixas de 40 x 50cm, o que gerava um problema estético de excesso de pés nos 

conjuntos finais e um certo desperdício de material na construção das peças. Com isso, 

adotou-se a ideia de isolar os platôs dos módulos superiores criando novas opções de 

platôs (esquemas 15 e 16), seguindo os padrões dimensionais determinados, que assim 

podem auxiliar na composição dos conjuntos finais conforme a necessidade de usos e 

disponibilidade de espaços nos ambientes a serem inseridos. 

 
Esquema 15: Platôs 01 e 02 

(fonte: do autor) 
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Esquema 16: Platôs 03 e 04. 
(fonte: do autor) 

 

Outra revisão feita foi em relação à composição final dos conjuntos que, 

anteriormente era executada apenas por justaposição deixando os módulos soltos uns dos 

outros podendo ser um problema futuro no uso diário. Logo, a partir das novas 

configurações propostas, com maior número de módulos e novos platôs base para 

composições diversas, foi visto como necessário utilizar de sistemas de fixação entre os 

módulos e entre os módulos e os platôs. 

Como forma de dar continuidade ao padrão estético simplista desejado para as 

peças, nenhum sistema auxiliar ou alteração na forma retilínea final dos módulos foram 

vistos como uma opção para solucionar a questão. 

Como já citado no Capítulo anterior e no item 05.3.1 deste Capítulo, uma das 

características do hibridismo semântico, e recurso muito presente no design brasileiro, é o 

uso descontextualizado de alguns objetos, e foi com base nisso que se propõe e fixação 

das peças por meio de cintos, fazendo referência aos cintos de couro utilizados na moda. 

No mobiliário brasileiro este é um recurso presente e bem explorado por muitos 

designers como Sérgio J. Matos (figura 130), Bruno Faucz (figura 131), Sérgio Rodrigues 

(figura 132) e Mauricio Arruda (figura 133). 
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Figura 130: Poltrona Arreio 

Sérgio J. Matos 
(fonte: www.sergiojmatos.com) 

 

 
Figura 131: Poltrona Barão 

Bruno Faucz 
(fonte: www.brunofaucz.com) 

 
Figura 132: Estrutura da Poltrona Mole 

Sérgio Rodrigues 
(fonte: www.sergiorodrigues.com.br) 

 

 
Figura 133: Poltrona Coletiva 

Maurico Arruda 
(fonte: www.mauricioarruda.net) 

 

Com relação ainda a formação dos conjuntos finais, a questão peso dos módulos 

foi pensada de forma que a montagem e a desmontagem dos conjuntos acontecesse de 

forma bem simples, bem como possibilitando uma boa mobilidade dos módulos. O 

maior dos módulos, o módulo buffet, atinge aproximadamente, o peso de 14,5 quilos, 

que como referido por  BRAIDA (2012) até um peso aproximado de 12 quilos, “cada 

módulo pode ser embalado unitariamente [...] sendo passível de transporte por qualquer veículo e 

manuseio por qualquer pessoa” (BRAIDA, 2012, p.231). 

No tocante a configuração dos espaços internos do apartamento, o novo estudo se 

mostra ainda muito útil, agora possibilitando uma maior configuração de conjuntos 

finais e assim, se adequa melhor em termos dimensionais e estéticos dentro do 

pretendido pelos moradores, e demonstrado em projeto (figuras 134 e 135). 
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Figura 134: Planta baixa do apartamento com aplicação dos novos módulos PARÇA. 

(fonte: do autor) 
 

 
Figura 135: Vistas dos ambientes com os novos módulos PARÇA. 

(fonte: do autor)  
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05.4.3. A construção do protótipo 

Sendo um dos objetivos desta pesquisa reforçar o caráter positivo que o design de 

autor e uma produção artesanal possuem na história do design brasileiro, o 

desenvolvimento do protótipo desta pesquisa baseou-se nesse mesmo processo de 

construção artesanal. 

Como forma possibilitar a construção de um protótipo, e de representação de toda 

a linha PARÇA, foram selecionados dois módulos específicos do conjunto, afim de 

formar ao final um mobiliário específico com função de apoio ao sofá, na sala de estar do 

apartamento. 

O esquema e o render abaixo (figuras 136 e 137), ilustram as peças que foram 

prototipadas, como forma de aplicar os conceitos pretendidos: 

 

 
 

Figura 136: Conjunto de módulos do protótipo. 
(fonte: do autor) 

 
 

Figura 137: Simulação do módulo ambientado. 
(fonte: do autor) 

 

 

Todo o processo de construção do protótipo foi realizado em duas etapas: 

01. construção isolada das caixas; 

02. montagem dos módulos. 
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O processo de produção das partes seguiu de forma artesanal desde o início do 

processo, desde a medição e corte das pranchas de madeira (figura 138) até as demais 

marcações e furações inicias das partes isoladas de cada módulo (figura 139). 

   
 

Figura 138: Fotos da marcação e corte das pranchas de madeira. 
(fonte: do autor) 

 

     
 

     
 

Figura 139: Fotos das furações das peças isoladas do módulos. 
(fonte: do autor) 

 
 

A produção das demais partes dos módulos, gaveta (figura 140) e luminária 

(figura 141), segui a mesma linha de raciocínio e trabalho das peças anteriores. 
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Figura 140: Fotos dos cortes e ajustes manuais de algumas peças da gaveta. 
(fonte: do autor) 

 

   
 

   
 

Figura 141: Fotos do corte e furação das peças da luminária. 
(fonte: do autor) 

 

Durante o processo de montagem dos módulos, o módulo superior, com gaveta e 

luminária, sofreu duas alterações com relação a luminária, uma de acordo com pedido 

dos clientes que foi a inversão do lado de instalação da luminária e, outra por questões de 

usabilidade, onde reduziu-se em 20cm a altura da mesma tornando-a mais confortável. 
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Todo o processo de montagem foi simples, primeiro executando a montagem dos 

caixas dos módulos (figura 142), seguido do travamento das partes com cavilhas de 

madeira (figuras 143). Todo esse processo foi aplicado também na montagem do platô 

(figura 144). 

 

     
 

   
 

Figura 142: Fotos da colagem e montagem dos módulos. 
(fonte: do autor) 

 

     
 

Figura 143: Fotos da fixação e arremate final das cavilhas nos módulos. 
(fonte: do autor) 
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Figura 144: Fotos de montagem do platô do módulo. 
(fonte: do autor) 

 

Toda a estrutura da luminária também foi feita em madeira maciça também, e a 

instalação dos componentes elétricos foi feita concomitante com a colagem das partes de 

madeira (figura 145). 

 

     
 

Figura 145: Fotos de montagem da parte elétrica da luminária. 
(fonte: do autor) 

 

A gaveta do módulo foi o maior desafio da construção do protótipo, onde o 

desejado era conseguir fazer a trama desenvolvida na parte frontal, mas o processo 

aconteceu de uma forma tranquila onde foram realizadas algumas adaptações no 

processo tradicional de execução da trama, tipo palhinha, devido ao tamanho reduzido 

do espaço destinado a trama (figura 146) 

Os cintos que fazem a união dos módulos da peça, também foram feitos 

artesanalmente, utilizando um tecido de pele sintética (figura 147). 
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Figura 146: Fotos da execução manual da trama em fio de linho natural. 
(fonte: do autor) 

 

 
 

Figura 147: Execução dos cintos de união dos módulos. 
(fonte: do autor) 

 

Com a etapa anterior de execução da trama concluída, foi possível realizar a 

montagem da gaveta (figura 149) bem como a instalação das ferragens, corrediças e 

fecho, na caixa externa do módulo. 
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Figura 148: Fotos da montagem final da gaveta no nicho. 
(fonte: do autor) 

 

Após toda a produção e montagem isolada de cada módulo do protótipo, a 

montagem do conjunto final proposto seguiu de uma forma extremamente simplificada 

conforme apresentado nas imagens seguintes (figuras 149, 150 e 151). 

 
 

 
 

Figura 149: Fotos das etapas de montagem do móvel. 
(fonte: do autor) 
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Figura 150: Fotos do modelo pronto. 
(fonte: do autor) 

 

  
 

  
Figura 151: Fotos de detalhes do modelo. 

(fonte: do autor) 
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Outro ponto estético, foi a opção por usar o mínimo de ferragens aparentes 

possíveis nas peças, com isso ao invés do uso de puxadores tirou-se partido de fechos 

leve-toque em todas as portas e gavetas dos módulos, que através deles podem ser 

facilmente abertas e fechadas sem a necessidade de ferragens aparentes (figura 152). 

 
 

Figura 152: Fecho leve-toque da gaveta. 
(fonte: do autor) 

 

As formas geométricas regulares, a estética simples de todos os módulos como 

também a opção de se fazer os platôs de base, foram pensados intencionalmente para que 

quando fossem formados os conjuntos finais passassem uma ideia, e percepção, de um 

volume único e não de peças isoladas simplesmente justapostas (figura 153). 

 
 

Figura 153: Modelo pronto. 
(fonte: do autor) 
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Toda a lógica da percepção visual, encontra resposta na teoria de percepção das 

formas de Gestalt, que conforme SCHREINER (2009), baseada nos princípios de Max 

Wertheimer26 de similaridade e proximidade, cita que “a igualdade de características, como 

forma e cor, tende a construir unidades, formando agrupamentos de partes semelhantes, pertencentes 

a mesma estrutura” (SCHREINER, 2009, p.48), e ainda baseada na ideia de fechamento fala 

também que “as forças de configuração da forma tendem a uma ordem espacial que se dirige para 

a formação de unidades fechadas” (SCHREINER, 2009, p.49). 

Todas essas questões estéticas, citadas anteriormente, bem como todo o partido de 

composição e usabilidade dos módulos desenvolvidos, estão diretamente ligadas a forma 

simples desejada para os conjuntos finais quando formados, podendo ser vista essa 

característica nos módulos prototipados, também nos renders e nos modelos reduzidos. 

 

05.5. Avaliação 

Parte fundamental do processo projetual em design, é a avaliação final do produto 

desenvolvido a partir do momento que o mesmo é inserido para atuar realizando suas 

funções pré-definidas no meio proposto. A avaliação, para esta pesquisa, remonta as 

palavras de BRAIDA (2012), quando o autor apresenta a ideia de validação como uma 

avaliação utópica de um objeto, sendo muito pessoal e se apresentando como resultados 

de interesses pessoais e percepções estéticas distintas. 

Toda a avaliação tem que ser focada no senso prático da peça, na sua eficiência 

quanto a satisfação de necessidades práticas, gerando assim o valor objetivo das peças de 

serem úteis e práticas. Para o processo de avaliação da solução projetual desta pesquisa, 

foram selecionados três meios de se realizar todas essas avaliações: 

01. Através do reconhecimento dos conceitos e princípios híbridos inseridos ao 

conjunto desenvolvido; 

                                                

26 Max Wertheimer foi um dos psicólogos expoentes, responsáveis pela disseminação da Teoria de Gestalt. 
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02. Através de modelo reduzido do apartamento, caso de estudo, e dos 

módulos da linha de mobiliário desenvolvida; 

03. E através de avaliação crítica dos clientes, futuros moradores deste 

apartamento, de acordo com as suas aspirações e necessidades. 

 

05.5.1. As leituras híbridas 

De acordo com o âmbito principal desta pesquisa, como forma de avaliação é 

importante reconhecer os aspectos híbridos inseridos nos módulos, seguindo para isso, as 

categorizações propostas no Capítulo 04. 

Conforme apresentado, cada categoria proposta para esmiuçar o hibridismo está 

diretamente relacionada a um aspeto do produto, seja a sua forma, a sua função ou o seu 

significado, conforme sintetizado no esquema 17 abaixo: 

 

 
 

Esquema 17: Categorizações do hibridismo. 
(fonte: BRAIDA (2012, p.236) 
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Como forma de demonstrar e identificar cada categoria híbrida no conjunto 

desenvolvido, aprimorando assim o processo de avaliação, foram separados em tópicos 

cada categoria híbrida e os elementos e características dos módulos correspondente a 

cada categoria. Todos esses dados foram sintetizados no esquema 18 seguinte: 

 
Esquema 18: Características híbridas da família PARÇA. 

(fonte: do autor) 
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Conforme se vê, a linha PARÇA se apresenta híbrida em diversas instâncias, 

tendo cada categoria o seu grau de interferência, ou grau de presença, nos módulos 

configurando com isso uma linha de produtos híbridos, capazes de proporcionar, além de 

outras coisas, a multifuncionalidade e a flexibilidade tão necessárias aos novos espaços 

de morar, conforme apresentados no Capítulo 02 e no apartamento estudado. 

 

05.5.2. Os modelos reduzidos 

Junto com o desenvolvimento dos novos módulos da linha PARÇA, foi 

desenvolvido um modelo reduzido do apartamento utilizado como estudo de caso, na 

escala 1:10. Este modelo reduzido foi utilizado como uma das formas de avaliação da 

proposta final desta pesquisa e também como meio de visualização do resultado proposto 

por parte dos proprietários do apartamento. 

A utilização dos modelos reduzidos (figuras 154, 155, 156 e 157) tornou-se útil 

para minimizar a distância entre o pesquisador e o objeto de estudo, e foi também um 

meio valioso de aplicação e verificação de questões de configuração espacial dos 

ambientes, de dimensões dos novos módulos in loco, da funcionalidade e usabilidade dos 

módulos e conjuntos formados, como também a visualização da questão estética 

aplicada a todo espectro do apartamento. 

 
 

Figura 154: Foto geral da maquete do apartamento estudado, escala 1:10. 
(fonte: do autor) 
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Figura 155: Foto geral da maquete do apartamento estudado, escala 1:10. 
(fonte: do autor) 

 

 
 

Figura 156: Foto geral da maquete do apartamento estudado, escala 1:10. 
(fonte: do autor) 

 

 
 

Figura 157: Modelos reduzidos dos módulos desenvolvidos, escala 1:10. 
(fonte: do autor) 
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Como se observa no modelo reduzido (figuras 158, 159 e 160), com as devidas 

modificações realizadas, o desenvolvimento e a apresentação da referida tipologia de 

módulos de mobiliário faz com que, de certa forma, os objetivos propostos para esta 

pesquisa sejam atingidos, comprovando que o desenvolvimento de produtos híbridos 

auxilia de fato na configuração adequada dos novos espaços domésticos reduzidos bem 

como, se adequam as novas formas de viver contemporâneas. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Figura 158: Fotos da maquete da sala de estar, escala 1:10. 
(fonte: do autor) 
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Figura 159: Fotos da maquete do quarto do casal, escala 1:10. 
(fonte: do autor) 

 
 

 
 

 

 
 

 
Figura 160: Fotos da maquete do quarto de hóspedes, escala 1:10. 

(fonte: do autor) 

 

Os testes com os modelos reduzidos apresentaram uma ideia positiva de como o 

usuário poderá interagir com os diferentes módulos desenvolvidos, porém, fundamental 

será posteriormente a realização de testes reais que farão parte da continuidade de 

desenvolvimento desta pesquisa, com o objetivo real de ambientar os espaços do 

apartamento estudado. 
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05.5.3. Avaliação dos clientes 

Como última forma de avaliação, achou-se coerente que fosse feita uma avaliação 

a partir da visão dos próprios proprietários do apartamento estudado, uma vez que todo 

o desenvolvimento dos produtos se baseou nas necessidades e desejos desses clientes. 

Realizar essa avaliação é ir de encontro com um objetivo final desta pesquisa, a 

construção destes produtos de características plurais, que a primeira vista podem ser 

encarados como incompletos, porém sendo considerado uma tipologia aberta a um 

diálogo constante e que necessita dessas interações individuais para se realizar. 

 

Uma obra literária e um produto de design não existem sem o diálogo com 

um receptor, diálogo este que ocorre de maneira social e individual ao 

mesmo tempo (BECCARI; SMYTHE, 2010, p.06). 

 

Como o apartamento se encontra na cidade do Rio de Janeiro, não foi possível a 

realização de testes reais de usabilidade, comprovando a sua eficiência funcional, bem 

como a utilização dos módulos na formação dos conjuntos mobiliários pelos próprios 

usuários. Visto o tamanho reduzido dos módulos e suas formas simplificadas, acredita-se 

que seja provável um caminho positivo nesse sentido, onde ambas as características se 

tornam agentes facilitadores e encaminham para uma boa usabilidade. 

Por conta dessas questões, a avaliação por parte dos clientes se deu a distância por 

meio de registos fotográficos dos modelos reduzidos, de renders do projeto e de vídeos de 

utilização do protótipo. Cabe ressaltar que a avaliação dos clientes se concentrou na 

proposta de utilização dos módulos juntamente com a proposta de configuração dos 

ambientes de acordo com o projeto arquitetónico desenvolvido com eles, baseado nos 

usos e necessidades do casal para o apartamento. 

Após o envio de todos os dados para análise dos moradores, eles remeteram suas 

avaliações via email. Tais avaliações estão transcritas a seguir (figura 161): 
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Figura 161: Email de avaliação recebido dos clientes. 
(fonte: do autor) 

 

Abaixo a transcrição integral do email recebido dos clientes: 

“Oi Rodrigo! 

Nós que agradecemos a oportunidade de participar do seu projeto, que ao 

mesmo tempo que nos ajuda, ajuda a você. 

Segue abaixo nossa avaliação de acordo com os tópicos solicitados: 

- quanto aos mobiliários criados: uma ideia muito criativa, funcional e 

original, levando em consideração que não conseguiríamos encontrar essa 

proposta de móveis em lojas físicas; 

- quanto a aplicação deles no apartamento: gostamos muito da distribuição 

deles em cada cômodo. Cada móvel se adapta ao ambiente de uma forma 

que se torna prática a sua utilização; 

- quanto a hipótese e objetivo da pesquisa: ótima opção para facilitar o 

nosso dia a dia, possibilitando diversas funções de uso e assim otimizando 

nosso espaço que é tão reduzido. 
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- quanto a sugestões para melhorias, físicas, estéticas, de qualquer tipo, que 

vão servir para futuros trabalhos desta pesquisa: a única sugestão de 

melhoria no projeto seria na parte visual. Sugerimos que os móveis 

tivessem cores, talvez só na parte das portas e gavetas, como exemplo das 

referências, trazendo mais "vida" para os ambientes. Além de que 

acreditamos que móveis que tenham algum tipo de cor, atraia mais 

visualmente. 

Att, 

Luciana e Daniel.” 
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06 > Considerações finais 
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Neste ponto, onde esta pesquisa desta dissertação se encerra, deve-se dizer que 

talvez seja prematuro afirmar que tais considerações finais devam ser encaradas como 

conclusivas, sim como considerações a respeito das etapas do processo de 

desenvolvimento decorrido deixando com isso claro que um resultado final se encontra 

quase que impossível de se delinear consoante as inúmeras interpretações e questões que 

o tema comporta. 

Uma das possíveis conclusões que se consegue chegar, é o fato de que todas as 

manifestações híbridas na área do design são derivadas de hibridismos realizados nas 

formas e/ou nas funções e/ou nos significados dos produtos, portanto podem ser 

encarados como um processo de infinitas combinações, não se limitando as inseridas e 

interpretadas a partir do produto experimental desta pesquisa. 

É importante destacar que o resultado final alcançado não deve ser encarado 

como um elemento impositivo de regras para o desenvolvimento de outros mobiliários 

híbridos. Através desta pesquisa, se buscou desenvolver algumas razões e premissas que 

tenham força e possam vir a servir como base de reflexão no pensar e no projetar, dentro 

do campo do design de mobiliário. 

Com o objetivo de proporcionar ambientes residenciais mais usuais e mais 

personalizados, é que a pesquisa se propôs a enfatizar a relação de interdependência 

entre o arquiteto e o designer, onde o arquiteto atua como o agente da concepção e 

estruturação dos espaços internos, e o designer atuando como o agente transformador 

desses espaços por meio dos objetos para inserir e compô-los. 

Todo o desenvolvimento da pesquisa, seguindo a sua hipótese e demais questões 

investigativas, aconteceu de forma a mostrar o caráter positivo desta relação, partindo do 

princípio de que o desenvolvimento de peças híbridas, mais especificamente o mobiliário, 

deve ser encarado como um caminho positivo para auxiliar na composição desses novos 

espaços de morar, de acordo com novos modos de vida contemporâneos apresentados. 

A leitura do hibridismo, além de ser visto como uma característica da sociedade 

contemporânea, foi tratada aqui como um dos conceitos pertencentes à cultura brasileira 

e, também, como um dos pontos da formação da identidade do design brasileiro, 

conforme os exemplares apresentados ao longo da pesquisa. 
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Porém, cabe ressaltar que o hibridismo é aqui considerado apenas como um dos 

muitos caminhos para a construção dessa identidade brasileira, defendendo sempre a 

ideia de que nunca existirá uma única representatividade do que é ser um produto do 

design genuinamente brasileiro, perante de tantas peculiaridades apresentadas pelo povo e 

pela própria cultura do país. 

Através do seu desenvolvimento prático procurou desmistificar que o design de 

autor deva ser visto como um produto de luxo, voltado para as minorias, mas sim como 

um artificio para a promoção de uma produção de qualidade realizado, neste caso, com 

madeiras de reflorestamento, tentando pôr fim no preconceito a cerca dessas matérias-

primas no Brasil, por parte dos usuários finais justamente por atualmente não 

apresentarem grandes apelos funcionais e estéticos. 

Outro ponto do desenvolvimento no processo prático, é que uma vez tido a 

madeira e os demais materiais, utilizados como elementos característicos da cultura 

material brasileira, enxergou-se pertinente tirar partido da utilização desses materiais 

como uma forma de apresentar um produto final que possuísse esse caráter identitário 

brasileiro intrínseco em si desde a sua concepção inicial. 

Ainda a salientar, é o fato de que, mesmo o estudo tendo sido realizado dentro de 

um universo a volta da cultura brasileira, surgem algumas premissas resultantes que 

podem ser interpretadas e aplicadas dentro de outras sociedades, de outras culturas, uma 

vez que o processo de redução das áreas residenciais é visto como um processo de âmbito 

mundial. 

O desenvolvimento da proposta família de mobiliário, a qual abarca as linguagens 

híbridas apresentadas, pretende ser visto como uma contribuição para alcance de outros 

designers, encontrando nele um aporte teórico para o desenvolvimento de projetos futuros 

na área do mobiliário residencial e demais objetos híbridos. 

Por meio da tipologia apresentada, das suas aplicações reais e das posteriores 

avaliações positivas por parte dos clientes, e futuros utilizadores, pode-se dizer que os 

objetivos principais desta pesquisa foram atingidos acreditando, com isso, ter sido 

demonstrada a hipótese de que o mobiliário híbrido pode ser responsável para se atingir 
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uma maior flexibilidade, permitindo que os usuários finais desfrutem de uma maior 

multifuncionalidade e multiplicidade de usos e atividades nos seus espaços de morar. 

Do ponto de vista projetual, a linha de mobiliário híbrida PARÇA se apresentou 

como um resultado positivo dessa prática projetual experimental, onde se pretendeu 

deixar explicito os conceitos de: 

• Multifuncionalidade, por meio dos inúmeros módulos produzidos, bem como a 

diversas possibilidades de uso de cada módulo; 

• Flexibilidade, através das inúmeras possibilidades de se formar mobiliários 

finais diferentes uns dos outros a partir dos módulos, se adequando aos mais 

diversos ambientes internos dos apartamentos como também as mais diferentes 

plantas arquitetónicas; 

• Mobilidade, por meio do padrão dimensional modular determinado, no qual 

cada módulo com suas dimensões reduzidas, permite aos usuários o fácil 

movimento e deslocamento das peças; 

• Brasilidade, a partir dos materiais utilizados, a madeira e as fibras naturais, e 

também do uso descontextualizado de objetos do cotidiano, os cintos. 

 

Pretende-se aqui deixar relatado que esta pesquisa reconhece e necessita de 

investigações futuras, afim de concretizar essa ideia central, bem como levar o mobiliário 

híbrido a patamares de maior destaque, abarcando outros questionamentos 

investigativos, comprovando assim a sua relevância dentro da área do design de produto. 
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Anexo 01- Dados de Censos demográficos – IBGE/Brasil27 

 
 

Gráfico 5: Projeção da população brasileira 
(fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas – DPE – Coordenação de População e Indicadores Sociais – COPIS) 

 

 
 

Gráfico 6: Estado civil da população brasileira 
(fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000/2010) 
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Gráfico 7: Número de habitantes por domicílio 
(fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991/2000/2010) 
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Anexo 02 – Pesquisas sobre o mercado imobiliário brasileiro 

 
 

Gráfico 8: Lançamentos imobiliários 2014/2015 
(fonte: SECOVI-SP, em www.secovi.com.br28) 

 

 
 

Gráfico 9: Lançamentos imobiliários de 01 dormitório em 2016 
(fonte: SECOVI-SP, em www.secovi.com.br29) 
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Gráfico 10: Aumento das vendas em 2015/2016 
(fonte: ADEMI-RJ, em www.ademi.org.br30) 

 

 
 

Gráfico 11: Valorização de mercado dos imóveis compactos no Rio de Janeiro (2016) 
(fonte: ADEMI-RJ, em www.ademi.org.br31) 
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Anexo 03 – Dados sobre a produção madeireira no Brasil 

 
 

Gráfico 12: Dados da evolução da produção madeira voltada para a indústria no Brasil 
(fonte: www.florestal.gov.br32) 

 

 
 

Gráfico 13: Origem da produção de madeira voltada para a indústria 
(fonte: www.florestal.gov.br33) 
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Gráfico 14: Produção de madeira em floresta plantada no Brasil 
(fonte: www.florestal.gov.br34) 

 

 
 

Gráfico 15: Área de floresta plantada por cultura no Brasil 
(fonte: www.florestal.gov.br35) 
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Gráfico 16: Volume oriundo de florestas de extração madeireira no Brasil 
(fonte: www.florestal.gov.br36) 

 

 
 

Gráfico 17: Volume oriundo de florestas de extração madeireira no Brasil 
(fonte: www.florestal.gov.br37) 
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Gráfico 18: Principais países de destino das exportações brasileiras de madeira em 2015 
(fonte: www.florestal.gov.br38) 

 

 
 

Gráfico 19: Principais países de destino das exportações brasileiras de madeira em 2016 
(fonte: www.florestal.gov.br39) 
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Gráfico 20: Relação exportação versus importação em 2015, no Brasil 
(fonte: www.florestal.gov.br40) 
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Anexo 04 – Inquérito virtual 

Como referido no Capítulo 05 desta pesquisa, o processo de conceituação do 

projeto prático se deu a partir de um inquérito virtual na forma de uma consulta pública 

com moradores das cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, na qual o seu principal 

objetivo foi, por meio de registros fotográficos, identificar como os moradores estavam se 

relacionando com as suas casas desde sua configuração espacial, sua organização, sua 

decoração, e como aquele núcleo familiar se compunha e se relacionava com o morar. 

O site com o inquérito (figura 162) foi lançado no dia 10 de novembro de 2016, 

através da plataforma gratuita wix.com, e foram consideradas as respostas enviadas até o 

dia 01 de junho de 2017. Esta parte da pesquisa, inquérito e feedback, foi estruturada em 

duas etapas: 

01. a resposta, via site, com o envio de fotografias de cômodos de maior 

interação e convívio das pessoas (foi sugerido fotografias das salas de 

estar/jantar e dos quartos); 

02. em seguimento as respostas do inquérito, via email foi pedido que os 

participantes indicassem, qual o tipo de mobiliário poderia ser útil para uma 

melhor configuração, ou reconfiguração, dos espaços fotografados. 
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Figura 162: Tela principal do site dos inquéritos virtuais 

(fonte: http://tesedesignhabitar.wixsite.com/home41) 

 

                                                

41 acesso em 13-junho-2017. 
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Todas as respostas dos inquéritos foram diretamente enviadas para um email 

criado para a pesquisa, tesedesignhabitar@gmail.com, onde foi possível agrupar as 

informações coletadas, catalogá-las e realizar a posterior análise (figura 163). 

Ao final do inquérito, na primeira etapa, pelo site foram recebidas 19 respostas 

com fotografias anexas e, na segunda etapa foram recebidas 06 respostas compartilhadas 

diretamente via email. 

No processo de análise dos inquéritos, da primeira etapa, com as respostas 

algumas características dos espaços de morar foram observadas e tidas como 

importantes, por parte do autor, após a análise das fotografias recebidas (figura 164), tais 

como: 

• falta de espaços de arrumo dentro dos ambientes; 

• áreas de apoio de pequenos objetos, tipo uma mesa lateral; 

• falta de um maior número de assentos (item explicito por alguns participantes); 

mobiliários de tamanho inadequado aos espaços. 

Com as respostas via email, referentes a segunda etapa dos inquéritos (figura 165), 

os 06 colaboradores responderam quais as peças que seriam necessárias dentro de cada 

ambiente para tornar aquele espaço mais funcional, mais confortável, e as respostas 

foram: 

• assentos confortáveis; 

• um móvel buffet; 

• um móvel aparador com espelho; 

• uma luminária alta, para iluminação indireta; 

• uma mesa de jantar; 

• uma mesa lateral ou mesa de centro. 
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Figura 163: Exemplo das respostas dos inquéritos, direcionadas para email. 
(fonte: do autor) 
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Figura 164: Compilado de fotografias recebidas no inquérito virtual. 

(fonte: do autor) 
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Figura 165: Respostas da segunda etapa, via email. 
(fonte: do autor) 

 

De fato que a realização de um inquérito público foi de extrema importância para 

a real compreensão do pilar central desta pesquisa, que se sustenta na relação entre 

espaço de morar, morador e mobiliário. E a intenção de o fazer, foi de se ter um 

panorama de como essa relação se concretizava, além do campo teórico, mas sim na 

prática do convívio diário. Outro ponto a ser lembrado é que, todas as informações 

coletadas, através das fotografias recebidas e das respostas via email, foram a base do 

início da experimentação prática, foram esses parâmetros iniciais que nortearam todo o 

caminho inicial do projeto prático. 
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Anexo 05 – Estudo Arquitetónico do Estudo de Caso 

Adotar um apartamento compacto como estudo de caso foi essencial para a 

concretização da hipótese e dos objetivos desta pesquisa e, como já citado nos capítulos 

anteriores, e relembrando os autores TRAMONTANO, M.; NOJIMOTO (2003), poder 

demonstrar de forma concreta a importância do mobiliário em poder oferecer 

características que contribuam para a reorganização contínua desses espaços domésticos 

contemporâneos: 

A inadequação dos espaços de morar em geral em relação à variedade e à 

quantidade crescente de atividades desenvolvidas no seu interior têm como 

agravante a estanqueidade funcional da proposta no projeto desses espaços 

[...]. Essa possibilidade demanda sem dúvida uma necessária 

multifuncionalidade de seus elementos, o que sugere, em última instância, 

a possibilidade de se sobrepor funções em um mesmo elemento constituinte 

do espaço, seja ele componente construtivo, equipamento ou peça de 

mobiliário. (TRAMONTANO, M.; NOJIMOTO, 2003, p.02) 

 

O estudo partiu do desenvolvimento de um projeto arquitetônico de interiores, 

seguindo suas etapas convencionais porém, para efeito desta pesquisa, o 

desenvolvimento do projeto arquitetônico se limitou em ir até a etapa de Projeto Básico, 

etapa esta que se definiu toda a configuração interna dos ambientes do apartamento. 

Como primeiro passo foram realizadas entrevistas com os moradores, via Skype, 

onde se definiu todos os pontos iniciais do projeto, para posterior definição de briefing e 

estudo de referências fotográficas. O imóvel em questão faz parte do empreendimento 

imobiliário Residencial Oiti42, localizado no bairro de Todos os Santos, na cidade do Rio 

de Janeiro. 

                                                

42 Outras informações sobre o empreendimento estão disponíveis no site www.residencialoiti.com.br. 
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Ainda nas primeiras reuniões ficou claro que o objetivo dos moradores era tornar 

o apartamento, que possui um tamanho reduzido com uma área total43 de 46,70m2, o 

mais confortável e prático para a rotina do casal, e queriam que o mobiliário fosse muito 

enxuto, em dimensões e em estética, e que fosse o principal elemento favorecedor dessa 

praticidade e conforto dos ambientes. 

Tendo isso, foram traçados o perfil e o briefing do projeto, como apresentado no 

esquema 19 seguinte: 

                                                

43 Área calculada pela construtora, contando as alvenarias de fechamento, disponível no site do empreendimento. 
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Esquema 19: Perfil do casal e briefing do projeto arquitetónico do imóvel. 
(fonte: do autor) 
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Em termos arquitetónicos, o apartamento é composto por sala de estar conjugada 

com cozinha, área de serviço, casa de banho e dois dormitórios, e como já citado, com 

total de área útil de 40,88m2 (figura 166). Este apartamento é um exemplar que se 

enquadra dentro da tipologia que, como visto no Capítulo 02, se tornou quase que um 

padrão do mercado imobiliário das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. 

 

 
 

Figura 166: Planta baixa do apartamento, com áreas úteis dos ambientes. 
(fonte: do autor) 

 

Para além do briefing criado para o projeto, e por conta da distância entre as 

partes, utilizou-se o site Pinterest como forma de trocas de referências fotográficas entre 

eu, o arquiteto, e a cliente, Luciana, onde pudemos trocar diversas informações e o casal 

pôde, traduzir em imagens, o que desejavam em termos visuais para o apartamento. 

O painel criado (figura 167), entitulado de Apê da Lulu, foi utilizado em todas as 

etapas de desenvolvimento do projeto, sendo usado como a principal fonte de consulta e 

de contínua troca dessas ideias entre as partes. 
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Figura 167: Painel de referências do Pinterest. 
(fonte: do autor) 

 

Na fase de estudo preliminar do apartamento foram desenvolvidos no total nove 

layouts diferentes, sendo que a maior variedade de configurações foi em função da sala de 

estar e na cozinha, os demais cômodos, por terem tamanhos muito reduzidos, não 

permitiam uma variedade muito grande. 

Anteriormente ao desenvolvimento dos layouts, foram listadas pelos clientes todas 

as necessidades e os desejos para cada cômodo do apartamento, e foram listados 

conforme esquemas 20, 21, 22, 23, 24 e 25 apresentados a seguir: 
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Esquema 20: Sala de estar. 
(fonte: do autor) 

 

 
 

Esquema 21: Cozinha. 
(fonte: do autor) 

 

 
 

Esquema 22: Área de Serviço. 
(fonte: do autor) 
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Esquema 23: Casa de banho. 
(fonte: do autor) 

 

 
 

Esquema 24: Quarto 01. 
(fonte: do autor) 

 

 
 

Esquema 25: Quarto 02. 
(fonte: do autor) 
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Uma questão visível durante a definição dos layouts, é que por conta do tamanho 

reduzido a questão de escolha dos mobiliários foi de extrema importância, então, além 

de utilizar o mobiliário proposto, a linha de mobiliário PARÇA, adotou-se como recurso 

o uso de móveis planejados para os armários de cozinha e roupeiros dos quartos afim de 

aproveitar ao máximo dos espaços. Ao fim, após a revisão dos layouts desenvolvidos, os 

clientes surgiram com novas observações resultando, assim, em uma nova configuração 

considerada como a final para o apartamento (figuras 168 e 179). 

 
Figura 168: Planta baixa do layout final do apartamento, sem escala. 

(fonte: do autor) 
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Figura 169: Render do layout final do apartamento. 

(fonte: do autor) 
 

Com base neste layout final, os arranjos dos módulos da linha de mobiliário 

desenvolvida nesta pesquisa, foram criados para se obter a configuração final dos 

ambientes internos. A modularidade e variedade de tipologias oferecidas pelo mobiliário 

em questão, fez com que se garantissem aos moradores o conforto e a flexibilidade 

desejada. Como cita (FRANCO, 2015, p.204): 

O mobiliário e o equipamento de uma casa devem ser pensados para o 

espaço existente e para a família que nela habita, e não ao invés. O 

mobiliário modular poderá beneficiar esse aspecto [...] faz compreender que 

não existe a necessidade de uma família ter mobiliário maior do que as 

suas necessidades, de nada valendo um móvel que não seja utilizado. 

 

No exato momento desta pesquisa, o projeto arquitetónico ainda se encontra em 

fase de desenvolvimento, por isso não estão apresentadas outras plantas técnicas. Nesse 

primeiro momento o objetivo foi definir o layout dos ambientes para então, começar as 

demais fases de projeto com detalhamentos mais minuciosos, especificações de materiais 

e outros itens pertencentes ao projeto. 


