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Design de Interiores

‘Ainda que a argila possa receber a forma de um vaso, a essência reside 

no seu vazio interior’. (Lao Tse,XIV a.C)



Stimmung



Stimmung
Humor

Mood

Tendência, ânimo, 

disposição, humor.

Ambiance schweiz., Ambiente, Atmo ugs., 

Atmosphäre, Flair, Klima, Stimmung, 

Befindlichkeit Oberbegriff, 

Konstitution Oberbegriff, Stand Oberbegriff, 

Status Oberbegriff, Verfassung Oberbegriff, 

Zustand Oberbegriff -

, vorübergehnde Gemütsverfassung, 

Gemütszustand, Kaprice, Laune, Stimmung, 

psychologische Eigenschaft Oberbegriff -, 

Moral, moralische Verfassung, Seelenlage, 

Stimmung, Überzeugtheit von sich selbs



Arquétipos Intuitivos

◦ Visionário: independente . intensa . privativo . romântico . culto perfeccionista . 

◦ ALFABETO VISIONÁRIO 

◦ Antiguidades, Livros de Arte, Catedrais, Chippendale, Cadeiras, Cristais, Fechaduras, 
Império, Arte Figurativa, Telas “quentes”, Molduras, Estilo Provençal, Dourado, Pianos, Jóias, 
Livros, Bibliotecas, Mansões, Espelhos, Murais, Arte Neoclássica, Couro Envelhecido, Tapetes 
Orientais, Pinturas, Porcelana, Porta Retratos, Metais Preciosos, Elevadores Privativos, 
Regência, Rococó, Rosas, Sache, Prataria, Mesas, Casas de Chá, Terraços, Vasos, 
Versalhes, Vinhos. 

◦ •Iluminação de velas: candelabro. 

◦ • Iluminação suave, indireta 

◦ • luminárias de mesa, chão, lustres. 

◦ • Design assinado. 

◦ • Cristal, alabastro, dourado, prateado, bronze. 





Arquétipos Intuitivos
◦ Artesão: casual . espiritualista . sensual 

◦ ALFABETO ARTESÃO 

◦ espreguiçadeiras, afegã, animais, armários antigos, arts and crafts,sótão, jarro de barro, celeiro, 

cestaria, bay windows, praia, casa de pássaros, tijolos, bangalôs, velas, natal, banheiras, 

algodão, vidro Colorido, Flores Secas, Páscoa, estufa, arte folclórica, jardins, buquê de flores, 

relógio de avô, velas, rede para dormir, tear manual, ervas, pinturas indígenas, lanternas, 

musseline, naive art, renda antiga. 

◦ •Iluminação de velas. 

◦ • Iluminação suave, indireta. 

◦ •Luminária artesanal. 

◦ • Papel, madeira, pedra, material reciclado. 

◦ • Metal enferrujado, cobre. 





Arquétipos Intuitivos
◦ Idealista: sistemático . lógico . competitivo . disciplinado. inquietante 

◦ ALFABETO IDEALISTA 

◦ alumínio, aquário, arquitetura, automação, bauhaus, tapeçaria, computador, dimmer, cadeiraCharles

Eames, eletrônicos, design ergonômico, futurismo,utensílios, lixeira, vidro, granito, grafismo, lâmpadas 

quentes, high tech, home theater,piscinas cobertas,Informação,Investimento, 

hidromassagem,camakingsize,couro,lofts,metal,minimalismo,modernismo,móveismodulares,Mondrian,cores

monocromáticas,novidades,organização,fotografia,planos, portas deslizantes, design universal, realidade 

virtual, espaço em branco, Frank Lloyd Wright, Iate, zen, aço. 

◦ • Iluminação direta. 

◦ • Iluminação de tarefa. 

◦ • Iluminação dimerizada. 

◦ • luminárias embutidas. 

◦ • Vidro, metal cromado, 





Arquétipos Intuitivos
◦ Aventureiro: dramático. ansioso . festivo . Inventivo . intelectual 

◦ ALFABETO AVENTUREIRO 

◦ arte tribal, cores secundárias , confeti ,círculos, bolo de aniversário, bola de praia, cabana , fontes de água, 

las vegas, arte mexicana,arte moderna,mosaicos, lâmpadas pendentes, plástico, imagens religiosas, 

antropologia, jogo de tabuleiro, bola de boliche, cokteleira, mesa de coktail, taça de martini, máscaras, 

telão, plush,festa surpresa, salas temáticas, tecido de zebra. 

◦ • Iluminação cenográfica. 

◦ • Pendentes. 

◦ • Materiais alternativos. 

◦ • Luminárias éticas. 

◦ • Design retrô. 





















O homem imprime sua marca ao espaço, como também o espaço

provoca ao homem o despertar de diversas emoções. “Somos

diferentes em lugares diferentes” (BOTTON, 2006, p. 13).

Essas diferentes identidades são consequência natural da

multiplicidade das necessidades interiores e denominam-se: arquétipos.

Cada ser possui um ou mais arquétipo, através do qual são transmitidos

seus gostos pessoais; todo ser humano é único, portanto, sua casa

também deve ser única. (A construção do selfie no design de interiores ,Maria Clara

B.A. Teixeira)



“Definir stimmung: As ferramentas para a sua concepção e a forma pela 

qual o designer de interiores pode usufruir destas para a concepção de 

seus espaços interiores.”



“Como os projetos de interiores podem contribuir para que aspectos 

como a criatividade, a afetividade e o bem-estar tornem o 

relacionamento entre os indivíduos ainda melhor?”



Projeto de reforma para um loft:

Localização: Designer Loft Battersea Park - Parkgate Road, London, SW11

http://londonlofts.net/property/designer-loft-battersea-park/#

http://londonlofts.net/property/designer-loft-battersea-park/


Cliente 1:



Cliente 2 :



Cliente 3 :



Montar o painel arquétipo do cliente.

Apresentar no próximo encontro – power point

Grupos de 07 pessoas.


