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Aspectos “stimmung” do cliente



Em Casa, pequena história de uma ideia, o autor Witold Rybczynski (1996, p.55)faz uma passagem pelos interiores das
casas da nobreza e alta burguesia do século XVII na Europa, chamadas de hôtels, e diz:
Não havia sensação de aconchego nestas casas. Havia muitos móveis bonitos, mas pareciam desconfortavelmente
abandonados junto às paredes dos grandes aposentos[...]eles não tinham a atmosfera doméstica que é decorrente da
atividade humana. O que faltava a estes interiores era o que Mario Praz, em um artigo idiossincrático sobre a filosofia da
decoração de interiores, chamou de Stimmung – o senso de intimidade que é provocado por um aposento e por sua
decoração. Stimmung é uma característica de interiores menos relacionada à funcionalidade do que à maneira como
o aposento comunica a personalidade do seu dono - o modo como reflete a sua alma.

Entende-se por Stimmung, todo sentimento projetado no ambiente. Trata-se da atmosfera criada dentro do espaço, da
alma da casa. Em um nível mais profundo, a alma da casa é o alicerce para o encontro com o próprio ‘eu’: aquilo que
o sujeito realmente é, e quem gostaria de ser. Pelo fato das residências possuírem a capacidade de representar a
personalidade de seus habitantes, desencadeia-se um processo de reaproximação com o próprio interior. Através da
compreensão daquilo que é fundamental ou não no espaço doméstico, cria-se um espelho da moradia interior-que é a
alma- e com isso, finalmente surge a sensação de ‘sentir-se em casa’.



Inconsciente Coletivo



Inconsciente Coletivo

Inconsciente Coletivo, segundo o conceito de psicologia analítica, criado

pelo psiquiatra suíço Gustav C. Jung, é a camada mais profunda da psique. Ele é

constituído pelos materiais que foram herdados, e é nele que residem os traços

funcionais, tais como imagens virtuais, que seriam comuns a todos os seres

humanos. O inconsciente coletivo também tem sido compreendido como um

arcabouço de arquétipos cujas influências se expandem para além da psique

humana.



A aguda sensibilidade do homem (sentimento de suma importância para o desenvolvimento da arquitetura e
escultura), levou-o a pintar. Muitos dizem que os antigos pintavam por fome, teorias mais recentes asseguram que o
faziam por uma "predeterminação sexual". É sabido que a tela primordial em que nossos parentes longínquos
plasmaram suas ideias pictórica foi a rocha pura. ( Portal da arte)



O homem marca instintivamente o seu território para criar a noção de propriedade; ao imprimir as mãos sobre
superfícies rochosas de seu habitat ele “se apresentava” como morador daquele espaço. Já as pinturas rupestres
comunicavam anseios, medos e a forma como ele via o mundo. Nossos ancestrais faziam registros iconográficos
que lhes pareciam importantes ser lembrados, tal quais as fotos que nos dias atuais colocamos sobre estantes,
aparadores e mesas(CIANCIARDI, 2010).



A crença de que a comida quente é substancial é bastante antiga. E o fogo, mais antigo ainda. Ele começou a ser usado
há cerca de 1,5 milhões de anos e isso foi decisivo para diferenciar o homem dos outros animais.
O fogo era calor e luz e, talvez por isso mesmo, fosse associado à magia e ao sobrenatural. Ele aquecia o homem nos dias
frios, mantinha as feras afastadas, e logo seria usado para assar a caça ou a pesca. Assim, a carne deixou de ser comida
crua e passou a ser assada diretamente nas chamas ou nas brasas, presa a um espeto.
(Trecho retirado do livro "A história da gastronomia" da autora Maria Leonor de Macedo Soares Leal)





“Se antes, o homem primitivo expressava-se através da pintura, hoje, o homem moderno expressa-se na

composição de interiores em que habita. No entanto, apesar desse comportamento ser característico,

somente milhares de anos depois – mais precisamente no século XVIII, após a Idade Média- é que foi

concebível conferir em palavras o significado de tal prática”(RYBCZYNSKI, 1996). Palavras como

‘conforto’ e ‘sentimental’ adquiriram seu significado contemporâneo há mais de duzentos anos atrás, e

isso só tornou-se possível com o aparecimento da vida interior.



Conceito do projeto

O conceito situa-se num plano abstrato. Pode-se admitir várias

soluções espaciais e formais viáveis, que devem ser testadas quanto

às suas qualidades formais, construtivas ou funcionais para a definição

do melhor partido. Definições da palavra “conceito” Dicionário

Michaelis: sm (lat conceptu) 1 Aquilo que o espírito concebe ou

entende; ideia; noção. 2 Expressão sintética. 3 Símbolo, síntese. ... 12

Lóg A ideia, enquanto abstrata e geral.



Perfil do Cliente:

Nome: Madonna

Idade: 59 anos

Perfil psicológico: Visionário / Aventureiro

Quer incorporar ao espaço: Sala para prática de Ioga , banheiros 

Separados na suíte máster.

Lugar favorito: Roma – Itália.

 Pesquisar: Fontana de Trevi, Igreja de Pedro in Vicoli, Basílica de São Pedro,

Capela Sistina, Salas de Rafael, Praça Navona, Praça de Espanha, Panteão.

Hobbies: Dança moderna, colecionar artes, programas com os filhos,

Assistir filmes antigos.



Perfil do Cliente:

Nome: Kurt Cobain

Idade: 27 anos

Perfil psicológico: Artesão / Idealista

Quer incorporar ao espaço: Sala de meditação zen- budista com jardim interno

Lugar favorito: Seattle - USA

 Pesquisar: Capitol Hill , Underground Seattle, Pike Place Market , Gum wall, Gas Works Park

Hobbies: Cozinhar para os amigos , caricaturas , artes e desenhos.

Animais de estimação: Golden Retriver , gato SRD.



Perfil do Cliente:

Nome: Jimmy Hendrix

Idade: 28 anos

Perfil psicológico: Aventureiro / Idealista

Quer incorporar ao espaço: Studio de mixagem, Sala para guitarras  

Lugar favorito: Seattle – USA / Grand Canyon – Arizona - USA

 Pesquisar: Broadway Seattle, Capitol Hill Seattle, Old Seattle, Pike

Place Market, Museum of pop culture, Grand Canyon West

Hobbies: Arte cherokee, arte psicodélica, paraquedismo, escrever e 

desenhar, guitarras.



Grupo 1- Cliente: Madonna – Kurt Cobain

1. Amanda Moreira
2. Ana kerem Ferreira
3. Fernanda Soares
4. Flúvio Barcelos
5. Guilherme do Carmo
6. Hannah Costa
7. Hiury Garcia
8. Hamanda

Grupo 2 - Cliente: Kurt Cobain – Jimmi Hendrix

1. Jameles Moreira
2. Janaina Bendia
3. Jonatas Melo
4. Karem de Sousa
5. Keronlainy Barbosa
6. Lidomar da Silva
7. Lorenna Pereira
8. Nely

Grupo 3 - Cliente Jimmy Hendrix – Madonna

1. Luíza Miranda
2. Márcio Souza
3. Rafaela Gonçalves
4. Rafaela Bragança
5. Sabrina Mageste

6. Suelen Paiva 
7. Vanessa Dutra
8. Willian Oliveira



“Quanto mais você aprecia a simplicidade, mais profunda a sua compreensão 

se torna”.

Chogyam Trungpa

Bom trabalho !


