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RESUMO 

 

A aplicação dos conceitos e requisitos do Design Emocional aos projetos de design 
proporcionam aos usuários percepções positivas, além de conferir aos artefatos valores 
humanos. Nesse sentido, a investigação buscou estudar design emocional segundo Norman 
(2008) e as perspectivas de projeto de produtos memoráveis e Damazio (2013) traçando  
recomendações de requisitos projetuais e aplicando estas estratégias nas análises emocionais 
de projetos luminotécnicos de ambientes residenciais. A presente dissertação objetivou 
proporcionar aos designers de interiores uma autonomia projetual consciente na concepção 
dos projetos luminotécnicos a partir do design emocional. Para tanto o presente estudo propôs 
uma compreensão das soluções em iluminação existentes, uma reflexão acerca da relação 
afetiva que o usuário estabelece com o ambiente, bem como a análise das dimensões 
subjetivas do lar. Norman (2008) e Damásio (2012) nortearam a pesquisa no âmbito do 
Design e Emoção. No que concerne as referencias sobre os aspectos objetivos e subjetivos das 
dimensões do lar as autoras Camargo (2007) e Brandão (2008) foram utilizadas. Os resultados 
desta dissertação confirmam que a inserção dos requisitos projetuais do design emocional nos 
projetos luminotécnicos respondem às necessidades emocionais dos usuários. Conclui-se que 
os projetos luminotécnicos desenvolvidos com base nas informações obtidas da interação 
emocional podem vir a despertar emoções positivas contribuindo para o conforto e bem estar 
dos moradores. 
 

 

Palavras-chaves: design emocional; projeto luminotécnico; design de interiores; design de 

ambientes; ambientes residenciais. 
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ABSTRACT 

 

The application of the concepts and requirements of the Emotional Design to the design 
projects provides positive perceptions to the users, besides adding human values to the 
artifacts. In this sense this research aimed to study emotional design according to Norman 
(2008), add to the project perspectives of memorable products and Damazio (2013) drawing 
recommendations of design requirements and applying these strategies in the emotional 
analysis of lighting projects in residential environments. 
The present dissertation aimed to provide interior designers with conscious design autonomy 
in the design of lighting projects from the emotional design. Therefore, the present study 
proposed an understanding of existing lighting solutions, a reflection about the affective 
relationship that the user establishes with the environment, as well as the analysis of the 
subjective dimensions of the home. Norman (2008) and Damásio (2012) guided the research 
in the scope of Design and Emotion. 
Regarding the references on the objective and subjective aspects of the dimensions of the 
home, the authors Camargo (2007) and Brandão (2008) were used. The results of this 
dissertation confirm that the insertion of the design requirements of the emotional design in 
the lighting projects respond to the emotional needs of the users. It is concluded that the 
lighting projects developed based on the information obtained from the emotional interaction 
can arouse positive emotions contributing to the comfort and well-being of the residents. 
 

 

Key words: emotional design; Lighting design; Interior design; Residential environments. 
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1.1Apresentação 

Historicamente as emoções foram tratadas como um aspecto secundário do 

comportamento humano em detrimento da valorização da razão. Damásio (2012) revela que 

nos finais do século XIX alguns pesquisadores (como Charles Darwin, William James e Carl 

Lange) já se ocupavam com o estudo da emoção, o autor atesta que apesar das descobertas 

realizadas pelos cientistas os interesses dos estudos se voltaram para outras temáticas.  

Conforme Damásio (2012) nas últimas décadas do século XX, foram retomadas as 

pesquisas acerca da emoção como objeto de estudo por diversas áreas de conhecimento como 

a neurociência, psicologia, filosofia entre outras. Havendo assim, avanços significativos nesse 

campo de interesse. Essas pesquisas confirmaram dados que colocam a emoção como um 

importante aspecto a ser levado em consideração nas tomadas de decisões em geral e no 

comportamento social humano (Damásio, 2012). As emoções influenciam as nossas ações, 

conferindo significados diversos às nossas decisões.  

Trata-se de “juízos de valor, apresentando informações imediatas a respeito do 

mundo[...]”(NORMAN, 2008,p.30). Interferindo em decisões rápidas como por exemplo ao 

escolhermos o nosso lanche, à decisões que necessitem de grandes ponderações e 

racionalização. Para Norman: “[...] a emoção é um elemento necessário da vida, afetando a 

maneira como você se sente, como você se comporta, e como você pensa.”(NORMAN, 

2008,p.30).  

Muitos pesquisadores da área de Design têm direcionado um especial interesse para 

esse aspecto, pois pode-se inferir que os produtos ou sistemas desenhados evocam afetos 

positivos ou negativos alterando o nosso humor, trazendo boas lembranças, ou mesmo 

provocando uma mudança nos hábitos de um indivíduo ou uma sociedade. Sendo assim, 

pode-se considerar este um tema caro aos Designers, conforme Norman(2008) os fatores 

emocionais de um produto podem ser mais importantes que seus aspectos práticos.   

O estudo que traça relações entre a emoção e o design ficou “registrado”, 

recentemente, com o nome de Design Emocional. O Design Emocional refere-se ao ato de 

“[...] projetar com o intuito explícito de despertar ou evitar determinadas emoções.”(DEMIR 

et ali 2009, apud COSTA et all 2011). Alguns autores do campo do design como Jordan 

(1999), Desmet (2002) e Norman(2008) se ocuparam em estudar a relação emoção e design. 

Os referidos autores desenvolveram em suas pesquisas metodologias especificas do Design 

Emocional que confirmavam que “as emoções que se desejava provocar poderiam, de fato, 

ser obtidas por meio de projetos.”(TONETTO; COSTA, 2011, p.133). Tratam-se de 
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metodologias em que o usuário é colocado como partícipe do desenvolvimento e análise de 

um produto, e somente a partir dessa interação torna-se possível a confirmação dos objetivos 

emocionais alcançados nos produtos.  

Apesar das discussões acerca da aplicação do Design Emocional em produtos de 

variados setores do campos do design, poucas pesquisas realizam essa relação no que se 

refere ao design de ambiente, mais precisamente a aplicação dos requisitos projetuais 

desenvolvidos por Norman(2008). O design de ambientes, por sua vez, trata-se de um setor 

que se ocupa basicamente do desenvolvimento de projetos residenciais, comerciais, 

institucionais, corporativos ou promocionais, capazes de adequar às necessidades do usuário 

com o espaço em questão.  

Ao desenvolvermos um projeto de ambientes, é preciso levar em consideração uma 

série de variáveis. Dentre elas podemos citar a ergonomia, aplicação correta dos esquemas 

cromáticos, etc. Contudo, cabe ainda ressaltar aqui a iluminação artificial como uma variável 

fundamental nos projetos, pois, como destaca Roberto Gil Camargo (2000) ela é responsável 

por reger os elementos visuais determinar sua importância e evidenciar sua plasticidade. Com 

a luz podemos revelar alturas, contornos e profundidade. Não se trata, portanto, apenas de um 

elemento passivo, atuando como uma simples variável integrante do projeto de ambientes, 

refere-se, pois, a um poderoso recurso capaz de ressaltar todos os objetos que julgarmos 

necessário, além de imprimir um novo significado ao ambiente.  

Nesse contexto o presente estudo propõe uma reflexão a respeito da relação afetiva do 

usuário com iluminação artificial do ambiente projetado, mais ainda, inserindo os conceitos 

do design emocional ao projeto luminotécnico. Pretende-se investigar a aplicação dos 

requisitos projetuais de Donald Norman (2008) na humanização dos projetos luminotécnicos1 

de ambientes residenciais. 

 

 

 

 

 

																																																													
1Projeto Luminotécnico: Segundo Mauri Silva, também considerado como Projeto de Iluminação é, a 
“conjugação de todos os fatores que influenciam a iluminação artificial do ambiente.” (SILVA, 2009, p.37) 
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1.2Contexto 

- Lumieiro 1  

Antes de apresentar o objeto de pesquisa, vale mencionar algumas questões que 

nortearam essa investigação. Iniciada entre 2011 e 2012, a partir uma experiência de 

desenvolvimento exclusivo de projetos luminotécnicos residenciais, comerciais e 

corporativos, essa atividade impulsionou um estudo mais profundo sobre iluminação artificial. 

Dentre as tantas leituras realizadas, o artigo “A influência da iluminação cênica na iluminação 

arquitetural” (Perez, 2008), do iluminador cênico e professor Valmir Perez, foi um marco 

definidor. Com a leitura do texto, no primeiro momento, ficou evidenciado que os autores de 

livros sobre iluminação artificial, quase sempre arquitetos e engenheiros, não abordam 

questões relativas ao valor afetivo ao qual a iluminação proporciona nos usuários. 

Nesse artigo, Perez aproxima a iluminação cênica da arquitetural quando sugere que a 

iluminação arquitetural deve seguir os princípios da cênica de criar uma nova realidade, uma 

nova atmosfera, revelar sentimentos e emoções diversas, gerar movimento. Para ele a luz deve 

“determinar espaços; evidenciar e ocultar [...] reforçar e criar “climas” emocionais; criar 

sensações de frio, calor, condições climatológicas [...] aproximar e distanciar seres, objetos, 

etc.” (PEREZ, 2008, p.3) 

Vale destacar que para o referido autor a iluminação cênica trata de projetos de luz 

desenvolvidos para palcos, independente do tipo de espetáculo (teatro, dança, balé, ópera, 

etc.), bem como a iluminação arquitetural, trata de projetos de luz  realizados para ambientes 

residenciais (interiores ou exteriores), públicos, museológicos, de monumento entre outros. O 

texto sugere também que os principais progressos tecnológicos nas soluções de luminárias e 

lâmpadas para os projetos  arquiteturais, foram decorrentes do avanço histórico da iluminação 

cênica, principalmente no que diz respeito aos desenhos das peça assim como as 

características técnicas. (Perez, 2008) 

Cabe ressaltar que a presente investigação não seguirá no aprofundamento do estudo 

da iluminação cênica, como também não será adotada a terminologia de iluminação 

arquitetural para o seguimento da pesquisa, e sim do uso da nomenclatura iluminação 

residencial, por referenciar diretamente aos projetos de design de ambientes e não projetos de 

arquitetura. A essa aproximação apresentada por Perez, o momento de maior relevância do 

referido texto para a presente investigação, trata-se do indicativo realizado pelo autor quando 

colocar o valor sentimental e emocional da luz como fator de grande relevo para o projeto 

luminotécnico. 
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- Lumieiro 2 

Conforme dito anteriormente, a pesquisa explorou o universo da iluminação artificial. 

Porém faz-se necessário ressaltar a premissa que o autor Innes(2014) refere com clareza 

“Sempre vale a pena comparar uma proposta de iluminação com as condições de iluminação 

natural afinal de contas é exatamente isso que nosso sistema visual faz quando nos 

encontramos perante essas condições.”(INNES, 2014, p.39) 

Ou seja, o desenvolvimento de um projeto Luminotécnico (luz artificial) deve levar 

em consideração a similitude com a iluminação natural (a luz solar), visto que nosso próprio 

sistema de codificação cerebral traça essa aproximação. Ainda sobre as definições a respeito 

da iluminação natural e artificial temos: 
Artificial: diferente daquilo que existe na natureza. Natural: aquilo que existe na 
natureza. É a partir dessa dicotomia que o pensamento humano do nosso tempo fará 
emergir a possibilidade de que culturas diversas exprimam diversidade também na 
procura poética ou estética e perceptiva da luz. É verdade, existe técnica. A técnica 
tende a dar resultados iguais a partir de dados iguais. Mas a técnica nem sempre sabe 
considerer tradições culturais de povos que, na sua diversidade, têm raízes milenares 
e que, no passado, souberam dar à humanidade aquelas conotações arquitetônicas 
extraordinárias que incluem a invenção e a poética, juntamente com a invenção 
formal. (LANONE, 2000 apud BRONDANI et al, 2006, p. 23). 
 

Em respeito à diversidade cultural que Lanone trata no texto, este deve permear tanto 

o universo do usuário quanto do designer (projetista). Podemos confirmar esse 

posicionamento com a afirmação “Os espaços do homem refletem a qualidade dos seus 

sentidos e sua mentalidade.”(TUAN, 2013, p.26). O ato de projetar nesse contexto é dinâmico 

e o repertório do criador é um ponto de grande relevância. Cardoso, reforça quando fala “[...] 

é muito evidente o papel da linguagem e do repertório; mas os mesmos princípios regem 

qualquer atividade de criação e projeto [...] o ser humano pensa sempre por meio das 

linguagens que têm a disposição, e estas são codificadas pelo acúmulo de atividades 

antecedentes naquele domínio.”(CARDOSO, 2013, p.83) 

Assim como abordado pelos autores acima o repertório pessoal do designer se coloca 

como uma variável de fundamental importância em um projeto, logo, cabe ressaltar nesse 

momento o segundo ponto que conduzido a autora ao encontro da presente investigação, o 

repertório de luz natural vivenciado.  Este versa sobre a luz do “Céu de Capricórnio”, 

conforme intitulada por Furtado. De latitude: 12º 58' 16" S e, longitude: 38º 30' 39" W, a 

Cidade do Salvador é uma localidade que encontra-se entre a Linha do Equador e o Tópico de 

Capricórnio, cidades situadas nessas localidades possuem uma incidência de raios solares 

mais intensa.  
É o privilegiado paralelo onde o sol fica a pino na data mais sagrada do ano. [...] O 
céu de Capricórnio é generoso em luz, abundante em calor, ameno no inverno. As 
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reflexões da luz são vastas. A cada ponto de observação seus reflexos tomam novos 
caminhos. Cada hora, cada dia, o sol assume nova posição e vai refletir sobre outros 
prismas.  FURTADO, 2005 p.11.  

Esses “outros prismas” que Furtado (2005) ressalta, são conformados pela iluminação 

natural desse céu que carrega em seu bojo um caráter de extrema expressividade e configura 

cenários que provocam as mais diversas emoções e sensações nos habitantes dessa localidade. 

Trata-se de uma luz com uma grande carga estética/simbólica/poética. 

 

 

- Outras frestas de luz 

 

Segundo Silveira (2013) o design é um campo amplo e ainda pouco explorado 

academicamente e por isso mesmo com muitas lacunas a serem preenchidas. Em sua 

investigação, o autor apresenta o estado da arte das pesquisas em design, e subdivide o design 

em diferentes áreas de atividades e campos de atenção, apresentando o design de ambientes 

como uma das subdivisões de menor peso no que se refere às pesquisas acadêmicas 

realizadas, segundo os dados levantados somente 2,12% das pesquisas em design são em 

design de ambientes/interiores. (figura 1) 

	

  Figura 1 – Gráfico de distribuição do percentual de dissertações nos PPG.  
Fonte: SILVEIRA (2013, p.9) 
 

Nessa conjuntura a presente investigação propõe contribuir com os estudos no campo 

do design de ambientes, mais precisamente à pesquisas que referenciam a luz no ambiente 

interno das residências. Autores como Innes (2014), Silva (2009) e Tormann (2006) se 

ocuparam em estudar a luz, porém tratam-se de estudos que foram produzidos a partir de 
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conceitos e grandezas fotométricas, cabendo pequenas colocações a respeito da relação 

emocional entre usuário e o ambiente projetado. 

Vale destacar que os estudos realizadas pelos autores supracitados são de grande valia 

para a pesquisa em iluminação artificial, porém ainda é necessário compreender que iluminar 

não é apenas um processo mecânico, trata-se ainda de um processo analítico que transita entre 

três níveis de processamento cerebral: visceral, comportamental e reflexivo (NORMAN, 

2008). Sendo assim, a presente investigação se ocupará em estudar o projeto de iluminação 

artificial a partir da aplicação dos requisitos do design emocional, em ambientes residenciais a 

fim de contribuir com o conforto, bem estar dos usuários e responder às necessidades 

emocionais destes.  

 

1.3 Problematizando a pesquisa 

 

Essa pesquisa busca explorar o objeto a partir das seguintes problematizações: De que 

forma um projeto de iluminação artificial pode vir a contribuir com a humanização dos 

ambientes residenciais? Podemos incorporar, nesses projetos os conceitos do design 

emocional a fim de responder às necessidades emocionais do usuário? Quais as consequencias 

do desenvolvimento de um projeto luminotécnico pautado no design emocional? 

 

 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo geral  

Estudar o projeto de iluminação artificial a partir da aplicação dos requisitos projetuais 

do design emocional elencados por Norman (2008) nos ambientes residenciais a fim de 

contribuir com o conforto, bem estar dos usuários e responder às necessidades emocionais.  
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1.4.2 Objetivos específicos 

 

•  Estudar a iluminação artificial como variável integrante de um projeto de design de 

ambientes; 

 

•  Apresentar os elementos técnicos necessários para o desenvolvimento de um projeto 

de luz, identificando os tipos de iluminação, bem como os possíveis recursos 

utilizados em projetos luminotécnicos; 

 

•  Abordar o fenômeno da luz e sua relação com a arte e arquitetura; 

 

•  Expor as principais abordagens do design emocional, enfatizando o conceito e 

requisitos projetuais desenvolvidos nas pesquisas de design emocional; 

 

•  Entender a relação entre a residência e os usuários, quais as dimensões objetivas e 

subjetivas envolvidas nesse processo; 

 

•  Compreender a iluminação artificial como um modificador de significados dos 

espaços internos de uma residência no intuito de contribuir para a humanização de 

projetos. 

 

 

1.5 Metodologia  

 

A abordagem metodológica que baseia este estudo fundamenta-se na metodologia da 

pesquisa qualitativa em função de sua natureza investigativa. Sendo classificada como uma 

pesquisa exploratória, o principal procedimento utilizado foi a pesquisa bibliográfica. Através 

da revisão da literatura e levantamento bibliográfico foram selecionadas obras relevantes para 

esta pesquisa. 

A pesquisa foi realizada baseada no estudo desenvolvido por Norman apresentado em 

seu livro Design Emocional: Por que adoramos (ou detestamos) os objetos do dia-a-dia 

(2008). O autor basea-se em pesquisas do campo das ciências cognitivas relaciona as 



	 21	

respostas emocionais humanas à soluções de produtos e serviços de design. A partir dos 

estudos, o autor traça um paralelo entre os níveis de processamento cerebral (visceral, 

respostas motoras espontâneas; comportamental, relação das ações humanas, como dirigir um 

carro; e reflexivo, interpretação e memória) com o universo do design e apresenta, o que 

denomina de três níveis de design: design visceral, design comportamental e design reflexivo.  

Norman (2008) expõe as estratégias específicas para o desenvolvimento de produtos 

em cada nível de design, além de elencar algumas características intrínsecas que os produtos 

desenhados a partir do conceito do design emocional devem alcançar. A pesquisa também foi 

conduzida através da leitura e reflexões acerca das dimensões subjetivas da luz e dos 

ambientes residenciais, bem como os aspectos técnicos e simbólicos que envolvem a luz.  Por 

fim, a partir desses referenciais teóricos foram aplicadas as considerações a respeito da luz, da 

casa e do design emocional, e posteriormente traçadas recomendações dos requisitos do 

design emocional aos projetos luminotécnicos.  

 

 

 

1.6 Organização geral da Dissertação 
 

Esta dissertação está estruturada em quatro capítulos. O primeiro capítulo está 

dedicado as questões introdutórias. Constam informações a respeito do objeto de estudo, 

objetivos, motivações e justificativas, metodologias e métodos utilizados além de informações 

a respeito da organização geral. 

 No segundo capítulo, intitulado “A luz”, abordou sobre as propriedades da luz, teorias 

e considerações técnicas (conceitos e grandezas fotométricas), além das classificações quanto 

ao tipo de iluminação, luminárias, lâmpadas e possíveis recursos utilizados.  Sobre os 

aspectos técnicos da luz trago para dialogar netsa pesquisa os trabalhos de Brondani (2006), 

Innes (2014) e Silva (2004). Destaco esses autores devido ao minucioso levantamento da 

física da luz (características técnicas das lâmpadas, conceitos básicos), a fisiologia humana (a 

visão), bem como os estudos de tipos de iluminação e os possíveis recursos. Por fim, o 

capítulo analisa o fenômeno luz e sua relação com as artes visuais e arquitetura no que se 

refere às concepções subjetivas. Obras arquitetônicas e artísticas foram utilizadas como 

referênciais norteadores de poéticas de luz. 
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O terceiro capítulo, “Emoção”, inicia com algumas considerações de como surgiram 

as primeiras discussões a respeito do design e emoção. Em seguida, embasado em Tonetto e 

Costa (2011) são apresentados conceitos e orientações dos principais autores que abordam o 

design emocional. A partir do diálogo entre Norman (2008), e Damásio (2012) foram 

apresentadas algumas questões referentes a relação indissociável emoção x cognição. Em 

seguida o trabalho elenca os níveis de design segundo Norman (2008) explorado os aspectos 

gerais e os relaciona com as perspectivas de design apresentadas por Damázio(2013), por fim 

apresenta as estratégias projetuais dessa conexão. Para finalizar o capítulo, foram 

apresentados alguns métodos de pesquisa de interação emocional que poderão ser utilizadas 

pelos designers ao desenvolver um projeto luminotécnico baseado no design emocional. 

O quarto capítulo, “Uma análise emocional da luz residencial”, inicia evidenciando as 

relações entre a luz e o ambiente projetado por um designer de interiores. Camargo (2006), 

Ching (2013) e Gibbs (2014) foram os principais autores que ajudaram na construção de uma 

reflexão acerca do comportamento dos materiais componentes do ambiente interno com a 

incidência de luz. Para o desenvolvimento foram realizadas colocações de autores a respeito 

da dimensão subjetiva do lar (aquela que transcende as características físicas do espaço) e sua 

relação com o ser humano. Incorporam esse discurso as autoras Camargo (2010), Brandão 

(2008) e o autor Bachelard (2008) quando abordam o espaço, mais precisamente a Casa, que 

transcende a dimensão física/arquitetônica. “[...] implica, também, a interação dessa 

materialidade com aspectos da alma, do espírito, da memória, das emoções do indivíduo; o 

que faz com que a casa física passe a incorporar um significado subjetivo para aqueles que a 

habitam.”(CAMARGO, 2010, p.18). Em seguida, com base nos estudos sobre o lar, foram 

pontuadas algumas recomendações de informações que podem ser utilizadas pelos designers 

de interiores para a compreensão da relação morador x casa x luz. Para finalizar foram 

aplicadas as informações levantadas em toda a pesquisa apresentando recomendações de 

soluções de iluminação que podem ser utilizadas em projetos luminotécnicos de acordo com 

os níveis de design listados por Norman (2008).  

O último capítulo é a conclusão da pesquisa, este, congrega os resultados obtidos e 

sugere os possíveis desdobramentos para pesquisas futuras.    
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2. A Luz 
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2.1. Teorias da luz: Natureza e o Estudo das Cores 

 

A luz ocupa um local de grande destaque na vida humana, desde conferir o sentido da 

visão (auxiliando no processo de percepção) à utilização da palavra em contextos subjetivos. 

Se é de grande importância analisar esta palavra a partir dos conceitos, mais ainda relevante 

saber sobre as origens do termo, visto que este conhecimento possibilita a compreensão dos 

mais variados significados atribuídos a esta palavra. Sendo assim, sobre o conceito de luz, a 

colocação apresentada por Cunha (2010) foi a adotada na presente pesquisa. O autor 

conceitua luz como ‘tudo que produz claridade, tornando visíveis os objetos’, e apresenta 

também como definição ‘brilho e fulgor’, palavra derivada do latin. lux lucis, da raiz leuk 

‘brilhar’. Sobre as origens do termo: 

debrucemo-nos um instante sobre as origens do termo luz, inicialmente analisando 
suas raízes [...] os dicionários indicam para essa palavra as seguintes raízes indo-
européias: dei/dev, dyut, leuk e bha... A primeira raiz, dei ou dev (brilhar), originou 
diva (o céu), deva (deus), referindo-se, então à iluminação divina.[...] A segunda raiz, 
leuk mais citada nos dicionários etimológicos que as outras duas, está associada ao 
brilho (leuk) e brilhante/branco (λευκοζ), [...] A ela também corresponde a raiz latina 
lux/lucis, dando origem ao grande número de vocábulos referentes a luz, tais como 
luminosidade, iluminado, lua, lunático, elucidar e lucidez. (SILVA, 2007, p.29 e 30) 

Outra raiz da palavra luz deriva de Lugh, da raiz leuk e designa um ‘poderoso deus 

solar celta’, fazendo referência novamente ao divino. Ainda na concepção da luz “divina”, 

Azevedo (2010), no dicionário analógico da língua portuguesa, traz as seguintes analogias 

para a palavra luz: clarão, claror, claridade, luz viva e brilhar. Sempre traçando uma 

aproximação entre a luz do dia e a claridade do sol (fonte luminosa). Nota-se nesse momento, 

através das colocações realizadas, no que se refere a origem da palavra, um paralelo 

construído entre a visibilidade, o simbolismo e o divino.  

Já âmbito científico as pesquisas iniciaram desde as civilizações antigas. Os filósofos 

gregos Platão, Pitágoras e Aristóteles desenvolveram teorias que não diferenciavam ao certo 

os aspectos relacionados a luz e visão.  Para Platão, por exemplo, a sensação da visão era 

proporcionada pela luz refletida do próprio olho com a junção da luz externa, segundo Silva 

(2011) trata-se do casamento entre a luz interior e exterior.   
Pitágoras sugeriu que a luz consiste de raios que agem como “tateadores”, viajando 
em linha reta do olho ao objeto, a sensação da forma era obtida quando esses raios 
tocavam tais objetos. Já Aristóteles formulou e fundamentou a teoria da 
transparência, segundo a qual a luz era essencialmente a qualidade acidental dos 
corpos transparentes, revelada pelo fogo. A luz não era uma coisa material, mas a 
qualidade que caracterizava a condição do estado de transparência. Aristóteles se 
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baseava na existência de um meio transparente que era apenas um receptáculo 
potencial de luz, um veículo da cor. (SALVETTI, 2008 apud SILVA, 2011, p.24) 

Pensadores como Galileu, Kepler, Descartes e Goethe, trouxeram avanços 

significativos no que se refere às pesquisas das cores, da natureza da luz e sombra. Entretanto, 

somente em meados do século XVII, foram datados os primeiros estudos envolvendo o 

fenômeno da luz que fundamentaram a ciência moderna da cor. Dentre os grandes nomes da 

ciência que com suas pesquisas conferiram para a humanidade um importante salto no que se 

refere aos estudos da Luz, destacamos dois importantes cientistas: o matemático e físico 

inglês Isaac Newton (1643-1727) e mais adiante no séc XIX, o físico escocês James Clerk 

Maxwell (1831-1879). As teorias desenvolvidas pelos cientistas guiaram experimentos que 

culminaram no estudo das cores, da natureza da luz, das propriedades, entre outros estudos. 

Segundo Silva (2007, p.32) “Um dos maiores questionamentos na investigação da luz 

consistia em descobrir o seu papel no processo visual, dando origem às teorias sobre reflexão, 

refração, naturezas ondulatória e corpuscular da luz, além de outras.   

Sobre os trabalhos desenvolvidos pelos cientistas cabe expor alguns resultados 

realizados que foram apresentados no artigo de Newton de 1672, à luz de Silva e Martins 

(2003), assim como a Teoria de 1850 de Maxwell, à luz de Souza et. alli (2008), para que 

possamos contextualizar os conceitos desenvolvidos por eles sobre a luz natural. É importante  

ressaltar que essa pesquisa não pretende analisar as teorias desenvolvidas pelos cientistas 

supracitados, nem ao menos esgotar as bibliografias, mas sim, apresentar alguns resultados.  

Segundo Silva e Martins, após diversos experimentos realizados e também embasados 

em argumentos epistemológicos2, Newton publicou o artigo em 1672 sobre a Teoria da Luz. 

O pesquisador obteve como um dos resultados, o conceito da luz como sendo “uma mistura 

heterogênea de raios com diferentes 3refrangibilidades” (SILVA; MARTINS, 2003, p.56). O 

cientista confirmou, através dos experimentos, que a luz branca consiste na junção de todas as 

cores que apareciam em suas pesquisas, da cor vermelho à cor violeta profunda, “cada cor 

sendo separada das outras – mas não criadas- pelo prisma.”(SILVA; MARTINS, 2003,p. 59) 

Segundo o texto original publicado em 1672 Newton diz:  

																																																													
2Newton usou constantemente esse tipo de argumento de simplicidade em seu trabalho. Em seu Philosophiae 
naturalis principia mathematica encontramos um conjunto de regras filosóficas. Duas delas, são: “Regra 1: Não 
admitimos mais causas para as coisas naturais do que aquelas que são verdadeiras e suficientes para explicar 
suas aparências. Regra 2: Portanto, para os mesmos efeitos naturais devemos, sempre que possível, atribuir as 
mesmas causas”. Essa uma apresentação clara da regra metodológica que Newton já havia usado antes em seus 
trabalhos sobre óptica. (KOYRÉ, 1972 apud SILVA; MARTINS, 2003, p.61).  
3	Refrangibilidade	é	a	propriedade	ou	qualidade	do	que	é	refrangível.	Suscetível	de	refração.	“cada	corpo	
respondendo	 a	 uma	 diferente	 refrangibilidades.[...]	 Cada	 tipo	 de	 raio	 seria	 refratado	 em	 uma	 direção	
diferente	e	seria	associado	a	uma	cor	diferente	[...].”	(SILVA; MARTINS, 2003,p. 59)	
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[…] a verdadeira causa do comprimento da imagem foi detectada não ser outra, senão 
que a Luz consiste em Raios diferentemente refrangíveis que, sem qualquer diferença 
em suas incidências,  foram transmitidos em direção a diferentes partes da parede, de 
acordo com seus graus de refrangibilidade (Newton, 1672a apud SILVA; MARTINS, 
2003, p.60) 

A descoberta apresentada acima, e outras tantas desenvolvidas por Newton, foram de 

fundamental importância para outros pesquisadores, contemporâneos ou não a ele. No século 

XIX, o físico escocês James Clerk Maxwell (1831-1879), aprofundou no universo da natureza 

ondulatória da luz e dos fenômenos elétricos e magnéticos. Como conclusão, por volta de 

1850, Maxwel verificou que combinados os campos (elétrico e magnético), estes propagavam 

uma onda que interpretou como luz. Para o cientista, de acordo com os experimentos 

realizados, a luz visível é uma radiação eletromagnética composta de diversos comprimentos 

de onda. Dependendo da frequência e do comprimento poderíamos encontrar uma variedade 

de radiações que se manifestam, ou não, na forma de luz visível.   

Após os trabalhos de Newton e Maxwell, diversas experiências foram relacionadas à 
radiação eletromagnética (luz), trazendo inestimáveis contribuições ao 
desenvolvimento da sociedade, como, por exemplo, a descoberta dos raios X feita 
pelo físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen (1845- 1923), que recebeu o prêmio 
Nobel de Física em 1901 (Soares, 1991). Ao longo do século XX, as aplicações 
tecnológicas das radiações eletromagnéticas foram diversificadas tanto no caso dos 
raios gama emitidos por partículas subatômicas de alta freqüência quanto com as 
ondas de radio. (SOUZA et all, 2008, p.1) 

Atualmente compreendemos, por campo das radiações eletromagnéticas, a pequena 

parcela que gera a luz (luz visível - apreendida pelo olho humano) que encontra-se situada, no 

que se denominou como Espectro Eletromagnético (figura 2), entre 380nm e 780nm. 

(BARGHINI, 2010)  

 

    Figura 2 – Espectro Eletromagnético.Fonte: Adaptado de Brondani (2006) 
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Esse Espectro Eletromagnético compreende desde ondas muitos curtas como os Raios 

Gama a grandes comprimentos de onda, como as ondas de Rádio. Contudo a parcela 

percebida pelo olho humano  possui uma variação de cores (luz visível) e se dá de acordo com 

o comprimento de onda, vai desde o violeta (onda curta) ao vermelho (onda longa). A 

depender do comprimento de onda será a cor da luz percebida pelo olho humano.  

A luz natural passa, ao longo de um dia pelos diferentes comprimentos de onda, 

todavia a iluminação artificial assume somente um comprimento de onda. Sendo assim, é 

fundamental considerar essa característica no momento da idealização de um projeto para que 

este alcance os objetivos desejados pelo designer e pelo morador.  

 

 

2.2. Iluminação natural  

 

2.2.1 Luz do sol 

A luz solar produz a maior parte da energia utilizada na terra. Seja pelo processo de 

aproveitamento da luz, através das placas fotovoltaicas, para a produção de energia elétrica 

(que cada vez mais vem sendo utilizadas nas residências, prédios comerciais e industriais); 

seja pela fotossíntese, com a incidência de luz solar através de um processo biológico as 

plantas liberam oxigênio na atmosfera, fundamental para a vida; ou mesmo pelo processo de 

evaporação das águas, que, após a precipitação em áreas de água represada é transformada em 

energia elétrica pelas hidrelétricas. Barghini corrobora com essa afirmação, quando diz que 

para ele a luz natural é responsável por “[...] alimentar a maior parte da demanda de energia 

necessária para a existência da vida sobre a terra.”. (BARGHINI, 2010, p.25) 

Essa energia provém de uma reação, denominada de fusão, onde núcleos de 

hidrogênio colidem entre si e tornam-se um núcleo de hélio, sob uma temperatura de 

aproximadamente 5.000.000 graus kelvins4 (essa fusão ocorre próximo ao centro do sol),  

liberando assim uma energia, a radiação solar, de extrema importância para a vida. 

																																																													
4Segundo	o	Sistema	Internacional	de	Unidades	(SI),	Kelvin	(unidade	K)	é	a	unidade	para	a	grandeza	de	
temperatura	termodinâmica.		



	 28	

Apesar da elevada temperatura na região localizada no centro do sol, a temperatura da 

superfície solar é estável, de aproximadamente 6.000k . Quando um corpo encontra-se a essa 

temperatura, de 5.000k à 6.500 k, ele emite uma faixa de luz visível, na cor branca fria (figura 

3). De maneira geral a percepção da temperatura de cor5 da luz natural visível na terra, em um 

dia sem nuvens, próximo ao meio dia é de uma luz branca fria (mesma temperatura de cor da 

superfície solar), segundo Innes (2014) aproximadamente 6.000 graus Kelvins. 

Essa diferença na temperatura de cor com o aquecimento de um corpo pode ser 

ilustrada com a figura 3.  A primeira imagem trata-se se um corpo em uma temperatura de cor 

de 300k (temperatura ambiente). Na segunda imagem o corpo está submetido a uma 

temperatura 1500k(próximo ao de um carvão em uma churrasqueira), ao passo que com o 

aumento da temperatura a percepção da cor muda, tornando-se avermelhada, amarelada,  

branca e em temperaturas muito altas azulada.  

 

Figura 3 – Aquecimento de um corpo e suas respectivas temperaturas de cor. Fonte: Da Autora 

Vale ressaltar que a luz natural não é constante, podendo variar de acordo com a localidade 

geográfica, o horário do dia e as diferenças sazonais. Existem também outras variáveis que 

influenciam na percepção da cor da luz natural, como por exemplo, a poluição atmosférica, a 

variação climática, entre outros. 

Ou seja, pode haver uma variação significativa na percepção da cor de luz quando 

alguma das variáveis citadas anteriormente ocorre. A exemplo, um dia de céu nublado ao 

																																																													
5Temperatura de Cor – Segundo Silva (2004) É a grandeza que define a cor da luz emitida. Trataremos desse 
conceito no subcapíto 2.2.2 Temperatura de Cor. 
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meio dia, torna-se uma luz branca muito fria, tecnicamente a temperatura de cor ultrapassa os 

8000k (Figura 4). Ao passo que se pensarmos em um final de tarde, pôr-do-sol com o céu 

limpo, essa percepção de cor encontra-se na faixa de 3000k, uma luz próximo ao laranja.  

 

 

Figura 4 – Gráfico de Temperatura de cor Luz Natural e Artificial 
Fonte: <http://eletrosim.blogspot.com.br>, 2015 

 

Além da Temperatura de Cor, outra propriedade da luz natural é a Variação de Intensidade. 

Segundo Innes (2014) a luz natural possui uma grande variação, mesmo no decorrer de poucas horas. 

Em uma área externa, por exemplo, existe uma imensa variação de intensidades em um dia 

ensolarado. Essa diferença pode ocorrer durante as horas do dia, ou mesmo em comparação a uma 

área sombreada. (figura 5) 
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Figura 5 –Variação de Intensidade luminosa em um dia ensolarado. 
Medição realizada com Luxímetro com sombra e sem sobra. Fonte: INNES, 2014, p.40 

 

As mesmas variáveis que exercem influência na percepção da temperatura de cor, 

exercem na intensidade luminosa. São elas: localidade geográfica, o horário do dia, diferenças 

sazonais, poluição atmosférica e a variação climática, entre outras. Assim: 

A variação diurna nos níveis de iluminação também é acompanhada por um ciclo 
anual. Devido à inclinação axial da Terra, são poucas as partes do mundo que não 
apresentam diferenças sazonais nos níveis de iluminação natural. Quanto mais longe 
estamos da linha do equador, mais pronunciadas são as variações sazonais. Londres, 
por exemplo, está 51° ao norte da linha do Equador e tem clima temperado. Em 
função da inclinação que afasta essa cidade do Sol durante o inverno, há uma 
diferença muito acentuada entre a duração dos dias no verão e no inverno. A 
inclinação da Terra também se reflete nos diferentes níveis de iluminação que 
incidem em sua superfície nas diferentes épocas do ano. (INNES, 2014, p.40): 

 

A essas informações podemos adicionar outro fator, este é indissociável desse 

processo, a repercussão que a temperatura de cor e o nível de iluminação exercem sobre os 

seres humanos. Pois, conforme destacado pelo autor “[...] um dia nublado é bastante 

desanimador [...] céu encoberto pode ser deprimente e ameaçador”(INNES, 2014, p.39). Essa 

colocação evidencia a influencia que a luz natural exerce sobre os seres humanos. 
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2.2.2. O olho humano e os ritmos circadianos  

 

Para que possamos perceber o espaço, se faz necessário a recepção dessa imagem, 

esse processo se dá através do sistema visual e ocorre necessariamente com a presença da luz 

e dos olhos. Segundo Brondani “Os olhos reagem à presença da luz, e o nervo ótico transmite 

ao cérebro os impulsos luminosos recebidos.” (BRONDANI, 2006, p.37). Nesse sentido os 

estudos desenvolvidos por Santella e apresentados por Brondani, registram que: 
“[...] 75% da percepção humana, no estágio atual da evolução, é visual. Isto é, a 
orientação do ser humano no espaço é grandemente responsável por seu poder de 
defesa e sobrevivência no ambiente em que vive, dependendo majoritariamente da 
visão. Os outros 20% são relativos à percepção sonora e os 5% restantes a todos os 
outros sentidos, ou seja, tato, olfato e paladar”. (SANTELLA, 1998 apud 
BRONDANI, 2006,p.31). 

Esses dados evidenciam à importância da luz na percepção humana. Pesquisas 

indicam também que a luz influência diretamente no desempenho humano, e este ocorre de 

forma cíclica em um determinado intervalo de tempo, a esse processo chamamos de Ritmos 

Circadianos. Primeiramente, antes de alcançarmos as informações referentes aos Ritmos 

Circadianos, precisaremos entender como se processa a visão para posteriormente discutirmos 

os possíveis efeitos da luz nas atividades neuro comportamentais humanas.  

 

 

 

OLHO HUMANO 

 

 O olho humano é o órgão que torna possível a percepção visual. Ele é um sistema 

composto por “[...] lentes e diafragmas para focalizar e limitar a entrada da luz, além de um 

sistema de células sensíveis às radiações luminosas que possibilitam a percepção das 

imagens.” (LIMA, 2010, p.11) 
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Figura 6 – Estrutura do olho humano. Fonte:www.bilogia.seed.pr.gov.br 

 

 Este órgão é um sistema de extrema complexidade e grande precisão. O mecanismo é 

processado de modo que a radiação eletromagnética (luz visível) que reflete ou é emitida por 

um corpo, atinge os nossos olhos. Então o estímulo luminoso passa pelas camadas6 : 

primeiramente a córnea (parte transparente do olho), cristalino, humor vítreo até chegar à 

retina. Nesse momento o estímulo atravessa a retina e encontra a camada das células 

fotossensíveis (figura 7), “[...] denominada cones e bastonetes, excitadas pelos raios 

luminosos, informam suas impressões ao cérebro, permitindo a formação [...] de imagens” 

(VARGAS, 2012, p.89).  Esses cones:  

[...] são células receptoras da retina, cuja principal função é possibilitar a 
discriminação ou detalhes finos, além e, principalmente da percepção das cores, 
possuem também sensibilidade para altosníveis de iluminamento e iluminâncias 
acima de 3cd/²(visão diurna ou fotópica). Já os bastonetes são responsáveis pela 
visão para baixos níveis de luminância (na faixa de 0,001 cd/m²) e não captam as 
cores, sendo muito sensíveis aos movimentos e a variação luminosa (visão noturna 
ou escotópica). Da resposta da retina às excitações luminosas decorre, para cada 
indivíduo uma sensibilidade maior ou menor à luz.” (MOREIRA, 1933 apud 
VARGAS, 2012,p. 88) 

																																																													
6As principais camadas (elementos) que compões o olho humano são: A córnea- membrana transparente de 
proteção que permite a entrada de luz; Iris- controla os músculos da pupila por onde a luz penetra no interior do 
olho. Ela pode variar sua abertura em cinco vezes sua área; Cristalino- responsável pela correta focalização da 
imagem, é o que chamamos de lentes dos olhos. pode expandir ou retrair, dependendo da distância de onde se 
encontra o objeto; Retina – é a tela de proteção do olho; recebe a luz e transmite a sensação luminosa. Neste 
local, forma-se a imagem visual invertida que é levada ao cérebro através do nervo óptico e lá sofre a reinversão. 
É nessa tela de projeção que se localiza a fóvea e nela, a visão é muito nítida e detalhada. Também na retina se 
encontram as células fotossensíveis (cones e bastonetes) (LIMA, 2010, p.12).	
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Figura 7 – Imagem detalhada da Retina e das células fotossensíveis. 
 Fonte: www.saude.com.br e www.cosgoiania.com.br 

 

 O mecanismo do olho apresenta-se como uma das partes do processo da visão, 

segundo Lima (2010) a visão subdivide-se em dois aspectos, as propriedades físicas e 

propriedades perceptivas. Villares (2011) confirma esse pensamento através das colocações 

de Howard Brandston, para eles a visão é uma faculdade que possibilita a interpretação da 

imagem através de um processo de grande nível de complexidade, não se restringindo aos 

aspectos físicos. 
A visão utiliza muito mais fontes de informação do que as processadas pelo olho. Ela 
inclui conhecimento acumulado por experiências prévias e usualmente está 
relacionada aos nossos outros sentidos: tato, paladar, olfato e a audição.[...] A luz é 
transportada para nossos olhos e sistema visual para ser interpretada e avaliada no 
nosso cérebro, e ponderada pelas experiências de nossas memórias (BRANDSTON 
apud VILLARES, p.50 e 51, 2011). 
 

Dessa forma a visão inclui o olho, bem como todo o transporte das imagens formadas 

por este até o cérebro conseguindo assim a interpretação destas imagens. Vargas completa a 

afirmação de Vilares e conclui que esse processo gera informações permitindo que o cérebro 

processe, “distinção de cor, forma, tamanho e posição dos objetos por meio da percepção 

visual” (VARGAS, 2012,p.89). 

Existem características que influenciam diretamente o olho humano e 

consequentemente interfere no processo da visão, estas são chamadas de propriedades do 

olho. Destacaremos a: Adaptação, Acuidade visual e Campo visual. Essas propriedades serão 
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ressaltadas, pois levam em consideração variáveis como a idade do usuário, nível de 

iluminância e a área de visão do usuário.  

Adaptação é o artifício pelo qual o olho habitua-se às condições de iluminação 

existentes em um determinado local. Essa regulação ocorre de forma automática e específica. 

Uma vez que, “Ao se submeter a uma luz muito intensa, a pupila se contrai reduzindo a 

entrada dos raios luminosos e na escuridão, a pupila se dilata com o objetivo de captar a maior 

quantidade de luz possível.” (LIMA, 2010, p.15). Os olhos se adaptam bem às oscilações no 

nível de iluminância. A exemplo em uma manhã de céu descoberto no verão, o nível de 

iluminância é de 100.000 lux7, ao passo que em uma noite de lua cheia (céu descoberto) 

torna-se 0,25lux. Essa variação de contrastes, zona clara e escura, deve ser considerada de 

forma cuidadosa ao se desenvolver um projeto de iluminação, pois de modo geral a visão leva 

de 10 à 30 minutos para a total adaptação, dependendo da situação  existente. 

 A capacidade de discernir os detalhes de objetos em função da distancia que o 

observador encontra-se é chamada de Acuidade Visual (LIMA, 2010). A idade, o nível de 

iluminância, os contrates, ofuscamento, tempo de visão, tamanho do objeto, etc. São algumas 

das variáveis que influenciam. Na tabela 1, podemos analisar diminuição da acuidade visual 

de acordo com a idade, esta ocorre devido à perda de elasticidade do cristalino. 

  

Tabela 1 – Diminuição da acuidade visual de acordo com a idade 
Fonte: LIMA, 2010, p.17 

 
Por fim o campo visual trata do espaço observado. Vale ressaltar que para 

compreender esta propriedade é necessário verificar algumas questões a respeito do 

observador, como por exemplo a idade do usuário, a altura, a localização da pessoa. Essas 

determinações irão indicar qual o campo visual desse indivíduo.  
																																																													
7Lux- Segundo Innes(2014) trata-se da unidade do SI (Sistema Internacional de Unidades) utilizada para medir a 
quantidade de luz que incide sobre uma superfície. Abordaremos de maneira mais detalhana nas subseção: 
Breves Considerações Técnicas.	



	 35	

 

Figura 8 – Campo visual (A) Entorno / (B) Próximo ao entorno. Fonte: LIMA, 2010, p.19 

 

Na figura 8 pode-se observar uma pessoa e o campo visual deste. A área “A” (central) 

corresponde ao local onde a imagem é percebida com detalhes mais bem definidos, trata-se do 

campo visual central. Na mesma imagem, a área B (em rosa -30°) é a zona onde é percebido 

alguns detalhes e cores. Nesta área “cones e bastonetes permitem uma compreensão do campo 

visual, preciso em formas e cores.” (LIMA, 2010, p.19).  Na região acima deste ângulo a 

percepção é insuficiente (área C – em lilás), trata-se de uma visão periférica que permite 

somente uma pequena noção dos objetos, por esta região toma-se consciência da localização 

no espaço.  

 

RITIMOS CIRCADIANOS E AS INFLUÊNCIAS NEUROCOMPORTAMENTAIS 

 Ao longo do processo evolutivo, os serem humanos passaram por diversos momentos 

de adaptações e transformações fisiológicas e de comportamento. A luz solar pode ser 

considerada como uma das variáveis que mais influenciou neste processo de adaptação 

humana. A ciclicidade do dia e da noite permitiu que os padrões de oscilação das células 

humandas se organizassem em um intervalo de tempo de 24hs, obedecendo o horário solar  

(relógio biológico), e desta forma desenvolvesse-mos o sentido atual de tempo e espaço.  

 O Cronobiólogo Till Roenneberg (2013) corrobora com a afirmação acima e completa 

alegando que a luz é o fator externo que mais influencia tem na regulagem do relógio 

biológico. O relógio biológico, ou ritmos (Ciclos) Circadianos, como tecnicamente é 
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denominado refere-se a “[...] mudanças cíclicas que se repetem regularmente em um 

determinado tempo e estão relacionadas às alterações dos processos fisiológicos. Os ritmos 

[…] denominados de circadiano […] referentes ao dia solar (24 +/- 4 horas). “ (MINATI et. 

all, 2006,p.76). 

As pesquisas acerca dos cliclos circadianos tem sido objeto de estudo ao longo do 

tempo, segundo Back et. ali (2011), o primeiro relato cientifico data do século XVIII, porém, 

as pesquisas desenvolvidas em seres humanos somente avançaram a partir de 1939. Esses 

estudos indicaram que o padrão de oscilação de 24 horas existe em todas as células do corpo 

humano, e os maiores responsáveis pelos ciclos são os núcleos supraquismáticos8 (figura 9), 

localizados na região do hipotálamo. (VARGAS 2012).  
 

 

Figura 9 – Regiões do cérebro responsáveis pelos Ritmos Circadianos 
Fonte: Revista da Biologia 

 

É importante ressaltar que essa variação, aproximadamente de 24 horas, não se 

constitui como um padrão em todos os seres, existindo ai uma possibilidade considerável de 

variações de acordo com cada organismo. De maneira geral esse processo, nos seres humanos, 

se dá da seguinte forma: 

A cada manhã, fortes doses de luz solar são necessárias para estimular a glândula 
pineal para encerrar a produção de melatonina. Receptora de informações sobre os 
níveis de luz, a partir da retina, a glândula pineal é um órgão que se localiza na base 
do cérebro. De acordo com Baker et alli (2002), ela desenvolve várias funções 

																																																													
8 	“Apesar	 de	 todas	 as	 célula	 do	 organismo	 terem	 padrões	 de	 oscilaçãoo	 endógena	 que	 marcam	 ritmos	 de	
aproximadamente	24	horas,	dois	pequenos	aglomerados	de	neurônios	no	hipotálamo,	adjacentes	ao	quisma	óptico,	
constituem	 os	 marcapassos	 geradores	 da	 ritmicidade	 circadiana	 em	 mamíferos,	 ou	 seja,	 os	 relógios	 biológicos	
circadianos-	núcleos	supraquismáticos-	NSQ”.		(MARCUS,	2003	apud	VARGAS,	2012,	p.89)	
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regulatórias importantes, principalmente através da liberação de melatonina na 
corrente sanguínea durante as horas de escuridão. Afirmar que esses ciclos são 
iniciados ou encerrados devido à presença ou ausência de luz natural, é uma 
simplificação excessiva da realidade. Segundo Baker et al (2002), experimentos têm 
mostrado que os ciclos circadianos continuam a ocorrer mesmo sem o estímulo da 
luz natural, entretanto, eles atrasam 1h10min a cada 24 horas. (GARROCHO et. 
alli,2011,p.03) 

Os hormonios melatonia, serotonina e cortisol são responsáveis por variações na 

tendência de comportamento humano em resposta aos estímulos provocados, conforme 

Fonseca e Porto (1997) estes hormonios possuem uma ligação direta com a luz, seja artificial 

ou natural, que conforme já comprovando cientificamente trata-se de uma fonte que estimula 

os seres humanos provocando respostas emocionais positivas e negativas. “[…]estados de 

ânimo favoráveis a tendenciar comportamentos também favoráveis do homem, fruto da falta 

de “stress”associado ao organismo, do bem-estar e da motivação.”(FONSECA, PORTO, 

1997,p. 68) 

A melatonina é responsável pela regulação do estado de alerta e do sono, trata-se do 

hormônio que possui sincronia com o nascer e o pôr-do-sol, temporizando assim as atividades 

nos organismos e direcionando-as para a execução diurna. Como resposta fisiológica a esse 

hormônio as pesquisas indicam que esta possui um “papel regulatório no envelhecimento, 

desenvolvimento de câncer e como sincronizador do ritmo circadiano. Ela tem sido prescrita, 

inclusive por seu potencial terapêutico, como agente antienvelhecimento e imunoterapêutico”. 

(FONSECA, PORTO, 1997, p. 73) 
Assim, a retina envia informações luminosas ao córtex cerebral para a formação da 
visão, como também envia informações para o ajuste do relógio biológico, abrindo 
uma nova fronteira para o entendimento da percepção da luz e sua influência sobre 
os ritmos biológicos. O relógio biológico temporiza as atividades orgânicas, 
comunica-se com o meio ambiente recebendo estímulos fóticos da retina e controla 
o organismo através de vias neurais e humorais. Neste processo é produzida a 
melatonina, chamada de “hormônio do escuro”, porque sua produção é estimulada 
pela glândula pineal nos períodos de escuridão. A melatonina, além de preparar o 
organismo para o sono, que restabelece o equilíbrio orgânico, funciona como agente 
imunológico, e vários estudos fazem associações à redução do crescimento do 
câncer de mama, à definição de padrões sono/atividade em pacientes com doença de 
Alzheimer, ao alívio da depressão sazonal (SAD) e ao ganho de peso em bebês 
prematuros, entre outros (BENECK, 2006) (VARGAS, 2012,p.89). 

Também secretado pela glândula pineal a serotonina é o hormônio que possui relação 

com a sensação de bem-estar. Conhecida também como ‘hormônio do ânimo’(FONSECA, 

PORTO, 1997) a serotonina é comprovadamente responsável por garantir nos seres humanos 

a sensação de disposição, trata-se de um hormônio produzido largamente nos horário da 

manhã e que possui uma diminuição de seus níveis ao anoitecer. As atividades físicas também 
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são responsáveis pelo aumento na liberação desse hormonio no corpo, fazendo com que as 

pessoas sintam-se bem dispostas após a realização.  

Conforme citado, a melatonina possui diversas funções, dentre tantas Fonseca e Porto 

(1997) afirmam que esta transforma a secreção de outros hormônios, a exemplo o cortisol, 

que é produzido na região adrenal e possui uma relação direta com a variação das respostas 

emocionais humanas. Popularmente chamado de ‘hormônio do stress’, o cortisol,de maneira 

geral, é largamente produzido durante a manhã, havendo redução em sua produção a partir do 

fim da tarde. Sendo que os seres humanos que se habituam ao desenvolvimento de tarefas 

noturnas possuem o pico de produção desse hormonio à noite. Vale ressaltar que diferentes 

níveis de ‘stress’provocam os mais variados comportamentos humanos. “Altos níveis de 

cortisol detectados no período da manhã foram associados com a sociabilidade, enquanto 

níveis moderados ou baixos pareceram promover concentração individual.” (KÜLLER, 

LINDSTEN, 1992 apud FONSECA, PORTO, 1997,p. 78) 

A participação da luz na regulação hormonal humana desencadeia nos seres humanos 

diferentes tendencias de comportamento. Sendo assim, existe a conformação de que […] o 

uso de iluminação adequada, levando em conta a intensidade, duração e o momento da 

exposição, pode ajudar o usuário a regularizar, atrasar ou adiantar o ciclo cicardiano, 

melhorando o seu desempenho (TADA, 2011 apud ALVES , 2014, p.47) e  proporcionando 

alterações de humor e comportamento positivos.  

Alves (2014) apresenta ainda os dados de Verdussen que afirma […] ao elevar o nível 

de iluminação de um determinado ambiente de 90 para 500 luxes, ocorre um aumento médio 

de 15,9% na memória, de 9,4% no raciocínio lógico e de 5% na eficiência e rapidez para a 

realização de cálculos matemáticos. Porém, existem ainda estudos que identificam disfunções 

que a utilização de luzes podem acarretar ao usuário. A exemplo, a pesquisa realizada ela 

Neurocientista americana Tracy Bedrosian (2013), que obteve como resultado a confirmação 

de que e a exposição excessiva à luz durante a noite, principalmente as luzes de comprimento 

de onda azul, alteram o humor e comportamento humano. Pondendo acarretar diversas 

doenças neuropsiquiátricas como depressão, ansiedade e comportamento agressivo. 

Sendo assim cabe evidencia a importância da correta aplicação da iluminação em um 

ambiente, a exemplo de ambientes residênciais que são compostos por diversas fontes de 

luzes artificiais para iluminar, e em média é utilizado durante seis horas diárias. É de grande 

relevancia para os designers de ambientes se valer dessas informações para que estes possam 

ampliar a qualidade de vida, saúde e bem-estar dos usuários que vivenciam o espaço.  
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2.3. Iluminação Artificial 

A luz natural (o sol) dentre tantos benefícios, já abordados anteriormente, nos 

proporciona noção de tempo, dependendo da intensidade e coloração da luz, podemos 

compreender qual o horário do dia. Porém, a autonomia para a realização das mais variadas 

atividades em horários diversos foi conquistada através do uso de fontes de luzes artificiais. 

Sendo assim, faz-se necessário compreender as características das lâmpadas, bem como as 

possibilidades de aplicação para o desenvolvimento de um projeto luminotécnico. 

No que se refere às questões de caráter técnico, para estes projetos, a norma NBR5413 

desenvolvida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas indica parâmetros dos níveis 

mínimos e máximos de iluminamento necessários para o pleno desenvolvimento de tarefas a 

serem desenvolvidas sejam em ambientes internos residenciais, comerciais e corporativos.  

 

2.3.1. Breves Considerações Técnicas 

A- Fotometria e Grandezas Fotométricas 

 A Fotometria é o ramo da ciência que se ocupa com a medição da luz. Primeiramente 

formulada pelos cientistas Pierre Bouguer (1698-1758) e por J. H. Lambert (1728-177) ficou 

em suspensão até o advento da lâmpada elétrica em 1900. Para Brondani (2006) 
A fotometria trabalha com o balanço de energia nos processos de emissão, 
propagação e absorção de radiação. A quantidade de radiação pode ser avaliada em 
unidades de energia ou no seu efeito sobre o receptor: o olho humano, a película 
fotográfica, a pele humana, etc. Dependendo do receptor, o resultado será avaliado 
nas unidades físicas habituais ou em especiais, como unidades de luz (ou 
fotométricas), fotográficas ou eritêmicas. (BRONDANI, 2006,p.47) 

 Há unidades que padronizam essa medição da luminosidade, trata-se de unidades 

físicas que são denominadas de grandezas fotométricas. Diversos autores abordam essas 

definições, iremos enumerar e abordar segundo Brondani (2006), Silva(2004) e Innes(2014). 

• Fluxo Radiante e Fluxo Luminoso 

A potência (watt- unidade de medida) da radiação eletromagnética emitida ou recebida 

por um corpo é denominada de Fluxo radiante(BRONDANI, 2006). Este pode conter frações 

visíveis e não visíveis, a exemplo de uma lâmpada incandescente, não somente a radiação 

visível é percebida, mas também é sentida a radiação térmica (infravermelho). O componente 

do fluxo radiante gera uma resposta visual, esta é denominada de Fluxo Luminoso – ϕ(figura 

10). No Sistema Internacional de Unidades (SI) é o lúmen [lm]. Ou seja, Fluxo Luminoso é a 

resposta visual da quantidade total de luz emitida por uma fonte, assim como representado na 

figura abaixo.  
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Figura 10 – Representação do Fluxo Luminoso. Fonte: Kian Brasil 

• Eficiência Luminosa 

A Eficiência luminosa, também considerada como Eficiência Energética, é a relação 

entre o Fluxo Luminoso [lm] e o Fluxo Radiante [W] (Potência Consumida). A habilidade de 

uma fonte de converter potencia em luz é chamada de Eficiência Luminosa –η. A unidade no 

SI é lm/W. A Eficiência Luminosa possibilita a comparação entre as fontes de luz que 

proporcionam um maior fluxo luminoso por um menor consumo de energia. Na figura 11, por 

exemplo, é possível verificar que uma lâmpada incandescente possui uma eficiência luminosa 

de 10 à 15 lm/w enquanto uma lâmpada fluorescente compacta (Dulux-Osram) possui uma 

eficiência maior, de 50 à 85 lm/w.  

 

Figura 11 – Tabela de Eficiência Energética de acordo com os Grupos de Lâmpadas  
Fonte: Osram 

 

No momento de definição das tecnologias que serão utilizadas na especificação de 
projetos  luminotécnicos, a eficiência energética é um ponto de grande relevância para o 
projetista, visto que a especificação de lâmpadas com uma maior eficiência pode acarretar em 
uma grande economina de consumo de energia.  
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• Intensidade Luminosa 

Intensidade do fluxo luminoso projetado em determinada direção. No Sistema 

Internacional de Unidades é expresso em candelas [cd]. 

    

Figura 12 – Imagem Ilustrativa de algumas Grandezas Fotométricas Fonte: Osram 

 

 

• Iluminância 

Refere-se à luz que incide em uma superfície. Expressa em lux [lx] é o fluxo luminoso 

que incide em uma superfície situada a certa distância da fonte (figura 12). Segundo a norma 

a iluminância deve ser aferida no campo de trabalho, se não houver definição prévia deve ser 

adotado um plano horizontal a 75cm do piso. Recomenda-se que a iluminância não deve ser 

inferior a 70% em qualquer ponto do campo de trabalho. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas, através da NBR 5314, determina os 

níveis mínimos, médios e máximos de Iluminância por local e atividade a ser desenvolvida 

(figura 13), além de estabelecer outros procedimentos que deverão ser adotado para 

determinação no nível de iluminância adequado. 
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Figura 13 – Iluminância por classe de tarefas visuais. Fonte: NBR5413 

 

• Luminância de uma superfície 

 

Medida em candela por metro quadrado (cd/m²), a Luminância é a luz refletida pela 

superfície (ver figura 12). “A iluminância não é visível; o que vemos é a luminância – a luz 

refletida pela superfície. [...] Uma superfície branca que recebe a mesma iluminância que uma 

superfície preta refletirá mais luz e terá uma luminância superior (ou falando em termos 

visuais, parecerá mais brilhante). “(INNES, 2014, p. 25) 

 

B- Temperatura de cor e Índice de Reprodução de Cor 

 

• Temperatura de cor 
 

A temperatura de cor é uma propriedade intrínseca aos corpos que aquecem. A 

exemplo, se pensarmos em uma barrinha de ferro em temperatura ambiente veremos um 

corpo negro. A medida que esse corpo é aquecido essa cor será alterada, iniciando com o 

vermelho, passando pelo laranja, amarelo, até seu ponto de fusão uma cor branca azulada. 
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(figura 14). Sendo assim, “Quanto mais alta for a temperatura em kelvin, mais branca será a 

luz e quanto mais baixa, mais amarela e avermelhada será.”(SILVA, 2004, p.37) 

 

 

Figura 14 – Barra de ferro aquecida apresentando diferentes temperaturas de cor 
             Fonte: www.sobre iluminacao.com.br 

 

 No que se refere à fontes de luzes artificiais, especificamente as lâmpadas, vale 

ressaltar que a temperatura de cor não possui relação com a temperatura da lâmpada e sim 

com a tonalidade de cor da luz. Abaixo apresentamos uma tabela que possui as temperaturas 

de cor, em kelvin, de acordo com as famílias de lâmpadas. 

 

 

Figura 15 – Tabela com Temperatura de cor e Índice de Reprodução de Cores 
de acordo com as lâmpadas (K-kelvin)Fonte: Osram 
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Na figura 15 observa-se que as lâmpadas incandescentes possuem uma temperatura de cor de 

2.700k enquanto a temperatura de cor das lampadas halógenas transitam entre 3.000k e 

3600k. 

 

• Índice de Reprodução de Cor 

 O Índice que sugere o quanto a fonte de luz artificial se aproxima da reprodução de 

cor da luz natural (o sol) é o Índice de Reprodução de Cor, IRC. Essa é uma escala que vai de 

0 a 100.  

Um IRC = 100% corresponde à luz de um dia ensolarado de verão, por volta do 
meio dia. Conclui-se, então, que quanto mais próximo de 100% for o IRC de uma 
fonte de luz artificial, mais próxima da luz natural estará, e reproduzirá mais 
facilmente as cores. Ao contrário, quanto mais distante de 100% for o IRC, menor 
fidelidade terá na reprodução das cores”. (BRONDANI, 2006, p.55) 

 

As lâmpadas de uso residencial, como as incandescentes9 e halógenas, possuem um 

IRC de 100%, ou seja, em um ambiente iluminado por essas fontes as cores serão 

reproduzidas de forma fiel. A figura 16, apresenta os diferentes resultados de cores quando 

iluminado por lâmpadas com IRC diferente. 

 

 

Figura 16 – Lápis iluminado com lâmpadas com 3 tipos de IRC diferentes (51%, 80% e 90%) 
Fonte: Ilunato 

 

 Dependendo do tipo de projeto que será realizado, esse índice possui grande 

importância. Para um projeto de uma Galeria de Arte, por exemplo, não é indicado o uso de 

lâmpadas que possuem um IRC menor que 90% devido a distorção das cores. A tabela abaixo 

(figura 17) indica os níveis mínimos e máximos de IRC para cada tipo ambiente. 

																																																													
9Lâmpadas incandescentes: Conforme será abordado na subseção seguinte, as lâmpadas incadescentes possuem 
uma baixa eficiência luminoso, sendo assim a industria da iluminação iniciou uma retirada gradual desse tipo de 
lâmpada do mercado.	
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Figura 17 – Índice de Reprodução de Cor indicado para cada tipo de ambiente 
Fonte: SILVA, 2004,P. 39 

 

 

C- Tipologia das Lâmpadas 

 

 As lâmpadas, luminárias e equipamentos utilizados atualmente possuem em seu 

histórico uma grande influencia da iluminação cênica. A partir da crescente necessidade de 

seu uso nas residências foram realizadas adaptações nos equipamentos para o seu uso 

doméstico. (BRONDANI, 2006) 

 Atualmente a indústria de iluminação desenvolve uma gama produtos e tecnologias 

para lâmpadas e equipamentos, seja para soluções de grande obras arquitetônicas, como a 

iluminação de uma igreja ou estádio, iluminação de vias públicas, à soluções para projetos 

residenciais e comerciais. No que se refere ao uso residencial utilizamos basicamente três 

tipos principais de tecnologias: as fontes incandescentes; fontes de luz de descarga e fontes 

eletroluminescentes. 

 

 

• Fontes incandescentes 

 

 As fontes incandescentes se caracterizam por um filamento que através da passagem 

de uma corrente elétrica é aquecido ”e irradia energia eletromagnética na forma de calor. Com 

o aumento dos níveis de energia, o filamento se torna tão quente que passa a irradiar luz 

visível, além de energia térmica” (INNES, 2014, p.49)  

 Existem dois tipos: as Lâmpadas Incandescentes e as Lâmpadas Halógenas. As 

Lâmpadas Incandescentes, como qualquer fonte incandescente, produzem luz e calor. 
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Formada por um bulbo de vidro comum, filamento de tungstênio e um soquete, é uma das 

fontes menos eficientes de energia, pois transforma menos de 10% da energia consumida em 

luz elétrica, o restante é transformada energia térmica. Ou seja, é pouco eficiente e com uma 

vida-útil muito baixa, no geral 1.000h. Porém, possui um Índice de Reprodução de Cor (IRC) 

de 100% e sua Temperatura de Cor 2.700k. Existem países da União Europeia que a 

comercialização de algumas versões dessas lâmpadas já estão proibidas desde 2009 devido a 

sua baixa eficiência energética. No Brasil o governo está em processo de implantação do 

sistema de proibição de venda, entretanto para o uso residêncial ainda é encontrado no 

mercado lâmpadas como balão, bohemia, minispot e defletora. A tabela abaixo representa as 

características, tipos de soquetes e voltagem destas lâmpadas.   

 
TIPO CARACTERÍSTICAS SOQUETE VOLTAGEM 

Balão Opalina e decorativa E27 127V ou 220V 

Bohemia Cristal especial para lustres E14 127V ou 220V 

Minispot Refletora E27 127V ou 220V 

Defletora Defletora clara com fundo espelhado E27 127V ou 220V 

	

Tabela 2 – Alguns tipos de lâmpadas Incandescentes. As lâmpadas podem ser encontradas em uma versão de 
bulbo leitoso ou cristal. Fonte: A autora 

As Lâmpadas Halógenas possuem a mesma configuração das lâmpadas 

incandescentes: bulbo, filamento de tungstênio e um soquete. Porém, possuem o dobro da 

eficiência energética de uma Lâmpada Incandescente, o que confere a ela essa eficiência é o 

bulbo de quartzo e a presença do gás halogênio no interior. 

“[...] os átomos de halogênio se combinam com as partículas que se desprendem do 
filamento pelo aquecimento, reconduzindo-as ao núcleo, que é o próprio filamento, 
mantendo-o com a mesma espessura durante toda a vida da lâmpada. No caso da 
lâmpada incandescente comum, o desprendimento das partículas por aquecimento 
faz com que estas se depositem no bulbo da lâmpada, e o filamento vai perdendo 
substância, afinando mesmo, motivo que ocasiona a curta vida desse tipo de 
lâmpada. ”(SILVA, 2009, p.22) 

De maneira geral as lâmpadas possuem uma vida útil de 2.000h à 6.000h, um IRC de 

100% e uma Temperatura de cor de 3.000k à 3.5000k. Sua aplicação é diversa para o uso 

residêncial e comercial.  
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TIPO EFICIÊNCIA VOLTAGEM ÂNGULOS 

Bipino 20 lm/w 12V - 

Dicróica 25 lm/w 12V 12º / 24º / 36º / 38º 

Halospor ar (ar48/ar70/ar111) 25 lm/w 12V 4º / 8º / 24º 

Palito / mini-palito 25 lm/w 127V ou 220V - 

Halopar (par20 / par30 / par 38) 25 lm/w 127V ou 220V 30º 

Halopin 25 lm/w 127V ou 220V - 

 
  Tabela 3 – Alguns tipos de lâmpadas halógenas e ângulos mais utilizados.  

Fonte: A autora 
 
 

A tabela 3 apresenta os tipos de lâmpadas halógenas mais utilizadas em projetos 

residenciais, indica a eficiência das lâmpadas, voltagem e possíveis ângulos encontrados no 

mercado. Os ângulos indicados decorrem do desenho do bulbo e acessórios acoplados ao 

bulbo.  
 

• Fontes de luz de descarga 

 

 O princípio do funcionamento de uma lâmpada de descarga é próximo ao que 

presenciamos na natureza, a descarga elétrica através do ar: o relâmpago. “Agora não é 

apenas uma corrente elétrica passando por uma resistência etc. Temos então a eletricidade 

passando por reator, que joga para dentro da lâmpada uma tensão acima do normal, 

permitindo que o sistema dê a partida. O reator serve para dar a partida da lâmpada e também 

como um limitador de corrente, protegendo de certa forma o circuito como um todo.” 

(SILVA, 2004, p.28) 

 Existem dois tipos de lâmpadas de descarga: descarga de baixa pressão e descarga de 

alta pressão. Exemplificando, as lâmpadas de baixa pressão são as fluorescentes (tubulares, 

circulares, compactas, etc). Já as de alta pressão são as de mercúrio puro, sódio, metálicas etc. 

Por se tratar de uma pesquisa que explora o universo do habitar doméstico iremos abordar 

algumas informações técnicas a respeito das lâmpadas de baixa pressão, pois, trata-se das 

lâmpadas de uso residencial. 
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• Lâmpadas de baixa pressão 

 

 Essas lâmpadas possuem alta eficiência energética, em geral de 60 à 104 lm/w (ver 

figura 11), com uma vida útil maior que 7.000h. Para cada tipo existe uma variação, a 

exemplo a fluorescente tubular T5 que possui uma vida útil de até 24.000h, dependendo do 

reator utilizado. Por se tratar de uma tecnologia bastante econômica foi amplamente adotada 

em projetos residenciais, passando para o uso comercial e até industrial. No que se refere à 

temperatura de cor, quase todas possuem versões de 3.000k, 4.000k e 6.500k (conforme a 

descrição das empresas que fabricam e comercializam: 830-branco quente, 840-branco neutro, 

e 865-branco luz do dia).  

TIPO ALGUMAS 
VERSÕES 

EFICIÊNCIA IRC VIDA – ÚTIL 

Fluorescente tubular - T5 
14w, 21w, 28w, 

35w 
92 lm/w à 104 lm/w ≥80 entre 20.000h à 45.000h 

Fluorescente tubular – T8 18w, 36w 75 lm/ 92 lm/w ≥80 entre 20.000h à 75.000h 

Fluorescente compacta 
c/reator integrado formato 
U/ soquete E27 

11w, 15w, 20w, 
23w 

Em média 80 lm/w 80 entre 6.000h à 10.000h 

Fluorescente compacta 
c/reator integrado formato 
espiral/ soquete E27 

8w, 12w, 15w,  
20w, 23w 

Em média 80 lm/w ≥80 entre 6.000h à 10.000h 

Fluorescente compacta 
s/reator integrado, 3 tubos 
base 4 pinos 

32w Em média 80 lm/w ≥80 20.000h 

	
Tabela 4 – Alguns tipos de lâmpadas Fluorescentes. Informações baseadas no site da Osram .  

      Fonte: A autora 
 

Na tabela anterior, foram listadas alguns tipos de lâmpadas fluorescentes bem como 

suas características. Vale ressaltar que, de maneira geral, as fluorescentes possuem diversos 

formatos, tamanhos, potencias e cores. Uma condição comum a todas as lâmpadas 

fluorescentes e que ainda não foi abordado, é a não recomendação desse tipo de tecnologia 

para o uso em sistemas de minuteiras10 e/ou sensores de presença.  

Num condomínio que utiliza nas escadarias o sistema de minuteiras, a lâmpada 
eletrônica queimará em pouco tempo, pois a vida média de uma lâmpada 
fluorescente é dada para oito acendimentos diários. Quanto mais vezes ela for ligada 
e desligada, mais rapidamente queimará. Outro problema é que sendo uma lâmpada 

																																																													
10Minuteiras – Dispositivo elétrico que permite manter a lâmpada acessa temporariamente. 
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de descarga, só terá seu fluxo luminoso total em cerca de três minutos, o que nunca 
ocorrerá nesse sistema. (SILVA, 2004, p. 69) 

O uso de reatores eletromagnéticos também conferem um bom desempenho associado 

às lâmpadas fluorescentes tubulares e fluorescentes sem o reator integrado. Além de alguns 

tipos de reatores permitirem a dimerização nas lâmpadas fluorescentes, ou seja proporcionam 

uma variação na intensidade luminosa. 

 

 

 

• Fontes eletroluminescentes 

 

 Com o avanço no desenvolvimento cientifico das últimas décadas o setor de 

iluminação passou a intensificar as pesquisas da fonte de luz produzida por 

fotoluminescência: o LED. “Seu nome é uma sigla da expressão inglesa Light Emitting Diod , 

que em português significa diodo emissor de luz.”(SILVA, 2009, p.24). 

 Cronologicamente as primeiras pesquisas realizadas com fotoluminescência datam do 

início do século XX. É conferido ao cientista britânico Henry Joseph Round os primeiros 

estudos realizados que observaram que “certos semicondutores emitiam luz no momento em 

que passava uma corrente elétrica por eles. “(CADORE et all, 2015, p.26). As pesquisas 

seguiram avançando, porém com muitas limitações tecnológicas, até que na década de 1990, 

ocorreu “[...] a verdadeira revolução do LED, através da descoberta da tecnologia InGan, que 

tornou possível obter LED com comprimento de ondas menores, nas cores azul, verde e ciano 

e posteriormente, todos os espectros de cores”(CADORE et all, 2015, p.26). 

 O LED é um componente bipolar composto por um terminal positivo e um negativo, 

respectivamente anodo e catodo. A partir da submissão desses terminais a uma corrente 

elétrica, este é capaz de produzir uma radiação eletromagnética visível a olho humano, ou 

seja, luz visível. Para sensibilizar esses terminais é necessária uma baixa alimentação elétrica, 

consequentemente a quantidade de luz emitida também é de baixo fluxo luminoso, porém, seu 

uso em sistemas de alta potência não é inviabilizado devido a possibilidade de aplicação em 

sistemas de maior complexidade. 

` Os LEDs proporcionaram uma grande revolução no setor da iluminação, visto que seu 

pequeno formato ampliou as possibilidades de aplicações, seja em luminárias ou em 
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intervenções arquitetônicas. Podemos encontrar os LEDs em diversas versões, desde o 

formato clássico da lâmpada incandescente, a Soft, ao formato de uma fluorescente tubular de 

1,20m. 

 Além de um pequeno formato, os LEDs possuem outras vantagens se comparados a 

outros sistemas: a eficiência energética (figura 18) encontra-se no topo da lista. Este diodo é 

capaz de transformar 40% da energia elétrica em luz, em comparação com as lâmpadas 

incandescentes que somente convertem 5%. (CADORE, et all, 2015) 

 

	 	 Figura 18 – Tabela de comparação de potências equivalentes - LED,   
fluorescente e Incandescente   Fonte: AOD Brazil 

 

 Contudo, vale ressaltar que o LED, ainda é uma fonte que deixa a desejar no que se 

refere ao índice de reprodução de cor, atingindo no máximo um IRC de 90%, além do alto 

custo, se comparado a outras fontes de luz. Mesmo assim, existem outros fatores que somados 

fazem dos LEDs um sistema promissor no mercado de iluminação: vida útil extremamente 

longa; o baixo custo de manutenção; a não emissão de raios infravermelhos (ou seja, baixa 

produção de calor). Segundo Innes (2014) o LED se tornará a fonte de luz utilizada 

predominantemente na iluminação geral dos projetos.  
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2.3.2. Tipos de iluminação, luminárias e possíveis recursos 

2.3.2.1. Tipos de iluminação 

 Ao desenvolver um projeto de iluminação é necessário avaliar quais os tipos de 

iluminação que serão empregues.  Assim como a iluminação natural, onde a luz é filtrada, 

refletida e rebatida por diversas superfícies, um projeto luminotécnico deve utilizar os 

mesmos artifícios para que cada fonte de luz, direta ou refletida, crie um movimento visual 

que atue na composição da imagem, de maneira rica e dinâmica. 

A exemplo da figura 19, é perceptível o dinamismo deste ambiente iluminado com luz 

natural. Um agrupamento de possibilidades onde os raios adentram o espaço de forma direta 

em alguns locais, e em outros a luz é refletida pelas superfícies proporcionando uma luz 

difusa, ou mesmo quando a luz encontra as folhas da árvore(ao fundo) esta se espalha em 

pontos iluminados ao centro da imagem.  

    

Figura 19 – Ambiente com iluminação natural –Projeto escritório Arkitito 
Foto: Edu Castello. Fonte: Revista Casa e Jardim 

 Segundo afirma Innes: 

[...] nosso entorno sempre é iluminado por uma combinação da luz direta oriunda do 
sol e da abóboda celeste e da luz que vem de uma diversidade de direções e que é 
refletida por nuvens, plantas, solo, neve, água e rochas. [...] Até mesmo sob a mais 
agressiva luz solar equatorial não filtrada, uma cena com iluminação natural não é 
definida por apenas uma fonte e única direção de luz, mas pelas múltiplas direções, 
intensidades e cores da luz direta e refletida. (INNES, 2014, p.75). 

 Existem duas classificações para iluminação artificial: geral e dirigida. Para cada tipo 

de iluminação existem subclassificações. A iluminação geral subdivide-se em direta e 

indireta, sendo que a iluminação dirigida possui três subdivisões: tarefa, efeito e destaque. 

Estes tipos serão explorados a seguir. 
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A- Iluminação Geral 

 É o tipo que possibilita uma visão geral do ambiente, com ela podemos transitar de 

maneira livre e com um bom nível de luminosidade (GIBBS, 2014). Ela pode ser Geral 

Direta, quando vemos diretamente a fonte de onde parte a luz. Diversos tipos de luminárias 

proporcionam esse tipo de iluminação. (figura 20) 

     

Figura 20 – Exemplo de luminárias com iluminação geral direta 
Fonte: A autora 

  

Luminárias como plafons, tocheiros, abajures, pendentes, entre outros podem 

proporcionar esse tipo de iluminação. Cabe ao projetista a atenção ao tipo indicado, a altura 

em que a peça será instalada, bem como aos móveis e materiais que ficarão próximos à 

luminária para que não haja ofuscamento dos usuários. 

  

     

Figura 21 – Exemplo de luminárias com iluminação geral indireta  
   Fonte: A autora 

 

A iluminação geral indireta ocorre de maneira refletida sem a visão direta da fonte de 
luz, seja no teto, na parede, ou mesmo em um móvel. Da mesma maneira, pode acontecer em 
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diversos tipos de luminárias. (figura 21) e esta proporciona um maior conforto visual, 
podendo ser empregue em diferentes ambiente. Arandelas e tocheiros são luminárias muito 
utilizadas para esse tipo de iluminação.   

 

B- Iluminação Dirigida 

 É o tipo de iluminação em que a proposta é conferir um bom índice de luminosidade a 

determinado espaço ou objeto. A iluminação Dirigida subdivide-se em três tipos: Dirigida de 

Tarefa, Dirigida de Efeito e Dirigida de Destaque. 

Iluminação Dirigida de Tarefa, quando iluminamos pontualmente o local que será 

desenvolvida alguma atividade, na figura 22 é possível perceber o tocheiro proporcionando 

uma iluminação de leitura para a poltrona. Essa solução deve estar vinculada a uma 

iluminação geral quando for executada uma tarefa de precisão, vale ressaltar que para esses 

casos se faz necessário uma boa quantidade de lux (ver NBR 5413) para que não haja 

desconforto visual. Por exemplo, uma bancada de estudo, de maquiagem etc. “Uma solução é 

a utilização de luminárias direcionáveis para a iluminação de uma superfície específica” 

(GIBBS, 2014, p.88). 

    

Figura 22 – Iluminação de tarefa na Sala de Leitura - Benedito Neto  
Casa Cor Pará 2015 Fonte: Casa Cor 
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Iluminação Dirigida de Efeito, trata-se do momento em que a própria luz é objeto de 

destaque. Esse tipo de iluminação explora os contrastes entre luz e sombra, além da 

possibilidade de uso de cores. São soluções obtidas com o uso de peças específicas que 

garantem o efeito desejado, intervenção na arquitetura uso de LEDs RGB, ou gobos11de efeito 

(figura 23). Innes (2014) acredita que uma boa iluminação de efeito surge com o uso de 

combinação de cores, padrão de luz e sombra e a escolha correta da direção da luz. “Uma 

iluminação espetacular exige a inovação e uma coreografia cuidadosa, para que mantenha seu 

caráter de elemento surpresa.” (INNES, 2014, p.80) 

 

 

 

Figura 23 – Esquerda- iluminação com LED RGB. Ao centro - Iluminação de Efeito ao fundo, 
intervenção na arquitetura com luminárias. À direita exemplos de Gobos de Luz  

Foto: Chico Diniz / Fonte: La Lampe e Gobos do brasil 
  

Iluminação Dirigida de Destaque, coloca-se ênfase em determinado elemento ou objeto. É 

utilizada para destacar quadros, esculturas, objetos decorativos ou mesmo revestimentos e 

texturas (figura 24) que compõe o ambiente.  

																																																													
11Gobos de luz- trata-se de um instrumento geralmente fabricado em metal ou cristal, que é instalado na 
luminária (embutido ou spot). O instrumento projeta as sombras de acordo com o desenho do gobo.  
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 Figura 24 – Destaque para a textura da pedra que reveste a parede (embutido 
micro LED 3w), destaque para o vaso com flores na mesa (lâmpada AR 70). Fonte: La Lampe 

 

É muito comum a utilização de spots direcionáveis em trilhos para iluminar obras de 

arte, porém, atualmente a indústria da iluminação dispõe de diversas soluções para essa 

situação, de arandelas a luminárias embutidas. O efeito wall-washing também muito utilizado 

para valorizar uma parede, ou mesmo iluminar uma grande obra de arte é uma possibilidade a 

ser empregue quando se pretende realizar uma iluminação dirigida de destaque. 

2.3.2.2. Luminárias 

 O momento da especificação das luminárias torna-se, assim como a definição das 

lâmpadas, de fundamental importância para o projeto. São variados modelos, tipos e empresas 

que encontramos no mercado na atualidade, assim: 

[...] os projetistas frequentemente trabalharão com tipos genéricos de luminárias, em 
vez de algum produto especifico. Isso permite que o projeto evolua e o produto final 
selecionado esteja adequado a uma proposta de projeto, em vez do inverso. Todo 
projeto elaborado com base em um produto particular tende a ter menos sucesso que 
aqueles nos quais o produto é selecionado para atender às exigências específicas do 
projeto.(INNES, 2014, p.60, grifo nosso) 

 De maneira geral os autores categorizam as luminárias segundo a propagação da luz. 

Esta classificação pode ser em: dispersiva, quando o fluxo luminoso da lâmpada se propaga 

para todas as direções; ou direcional, o fluxo luminoso é direcionado com um ângulo 

específico de radiação para uma determinada superfície. Porém, somente esse fator não 
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consegue abranger os tipos genéricos de luminárias, conforme colocado por Innes. Para tanto 

precisamos  classificá-las segundo algumas características físicas. 

A. Luminárias pendentes 

Conhecida também como lustre pode aparecer em três tipos de configurações, 

pendente dispersiva, pendente de iluminação descendente (downligth) e pendente ascendente 

(uplight). 

Luminária pendente dispersiva: produz uma luz homogênea em todas as direções. A 

luminância de uma superfície depende da distancia entre a luminária e a superfície que deseja-

se iluminar. Esse tipo de pendente pode ser produzido com os mais variados materiais, vidro 

fosco, opalino, entre outros, na figura 25 a luminária Babette é de tecido. 

	 	 	 	

       Figura 25 –  Luminária pendente dispersiva: Babette  
Ambiente Manarelli &Guimarães Arquitetura / Foto: Chico Diniz / Fonte: Casa Cor 
 

Luminária pendente de iluminação descendente (downlight): com esse tipo de 

luminária podemos ter o controle da superfície que receberá mais luz “A fonte de luz 

empregada para o pendente dispersivo pode estar inserida em um simples quebra-luz de metal 

que redireciona a luz em uma direção” (INNES, 2014,p.60)	
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Figura 26 – Luminária pendente de iluminação descendente  
Ambiente Fábio Galleazo / Fonte: Casa Cor 
 

 

Luminária pendente de iluminação ascendente (uplight): mesmo tipo de refletor 

utilizado para a descendente, tipo quebra-luz de metal,  porém direcionado para o teto. Este 

tipo de luminária produz uma iluminação suave e difusa, proporcionando ao ambiente uma 

sensação de aconchego. 

 

Figura 27 – Luminária pendente de iluminação ascendente. Pendente Pirce designer 
                   Giuseppe Maurizio Scutellá Ambiente Luciana Paraiso / Fonte: Morar Mais por Menos 
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B. Abajur 

Luminárias de mesa, de pequenas ou grandes dimensões. Possuem uma grande 

versatilidade e tendem a assumir diversas aplicações em um ambiente residencial. De acordo 

com o modelo da peça e com a aplicação conferida pelo designer, pode proporcionar uma 

iluminação geral, direta ou indireta ou mesmo uma iluminação dirigida de tarefa, destaque ou 

efeito. No exemplo abaixo o abajur Bob (figura 28 – à direita), a peça pode assumir dois 

papéis, podendo ser direcional ascendente ou descendente. Mesmo não iluminando 

diretamente o quadro, o uso das três peças e a disposição destas, proporcionam um 

movimento e efeito interessante sem deixar de conferir destaque a obra de arte. Na figura 28 à 

direita, a peça proporciona uma iluminação geral direta.  

	 	 	

  Figura 28 – À esquerda Abajur Gamela– Designer Nada se Leva. À direita Abajur 
                                                    Bob – Designer Baba Vaccaro / Fonte: La Lampe 

C. Tocheiro  

Tocheiros, também conhecido como Coluna ou Luminária de Piso, são peças de médio 

à grande porte. Do mesmo modo que os abajures podem proporciona uma iluminação 

geral(direta ou indireta) ou uma iluminação dirigida (tarefa, destaque ou efeito). Em situações 

de pé direito alto, com um difícil acesso à possíveis peças instaladas no teto, tornam-se ótimas 

soluções.  
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Figura 29 – À esquerda Tocheiro Morning Glory Florr – Designer Ayala Serfaty. Ao centro, Tocheiro Bump – 
Designer Nada se Leva. À direita Tocheiro Tolomeo Mega – Designer Michele De lucchi Fonte: La Lampe 

 

D. Arandela ou balizador 

Luminária, geralmente em pequeno formato, que é instalada na parede. O que difere 

de arandela para balizador, de maneira geral, é a altura que será instalada a peça, arandela 

normalmente instalada acima de 1,10m e balizador abaixo de 40cm. Muito utilizado como 

uma iluminação dirigida de efeito.  

   

Figura 30 – À esquerda Arandela Mesmeri – Designer: Eric Solé/ Ao centro Tolomeo Pinza –. 
      Designer: Giancarlo Fassina À direita arandela Fix Fonte: La Lampe 

E. Plafond  

Luminária muito utilizada em situações onde não existe forro, normalmente de 

iluminação geral direta ou de iluminação geral indireta. 



	 60	

  

Figura 31 –Plafon Lentilha – Projeto Gerson Dultra / Fonte: Casa Cor 

F. Spots externos e Spots internos  

São luminárias que direcionam o feixe de luz. Podem ser do tipo externo “combinação 

de quebra-luzes simples, refletores espetaculares ou lentes para controlar a luz” (INNES, 

2014, p.61); ou do tipo interno, também conhecido como luminárias descendentes 

(downlights) que são instaladas embutidas no forro. Para uso residencial os Spots utilizam 

lâmpadas PAR, MR16, AR 70 e AR111. 

 

Figura 32– À esquerda Embutido Linha Trend - empresa La Lampe / à direita spot linha Thor  
 - empresa   La Lampe. Fonte: La Lampe 
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G. Detalhes no forro  

Os detalhamentos no forro permitem uma gama de possibilidades de aplicações, estas 

soluções podem ser utilizadas em ambientes residenciais ou mesmo comercias, e se 

explorados diferentes desenhos e angulações se tornam elementos de grande importância no 

ambiente. A figura 33 ilustra essa afirmação, o detalhe no forro com desenho geométrico 

recebe um acabamento de pintura que dialoga com o painel da parede.  Tomando um grande 

destaque no quarto.  

 
Figura 33– Hotel Plaza Mercado, Valencia – Espanha. Projeto: Architect Estudio Antonio Salinas. 
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          Figura 34– Possibilidades de Detalhamento no forro. Fonte: INNES, 2014, p.61 

Este também podem ser considerado como “tipo” de luminária, dependendo do 

detalhamento escolhido produz uma luz controlada e direcional. Muitas são as possibilidades 

que podem ser exploradas com essa solução devido ao material bastante versátil (gesso ou 

acartonado). A figura 33 ilustra algumas possiblidades de detalhes, cabe apontar que em 

detalhes de forro é possível o uso de diversas lâmpadas, entretanto as mais comuns em 

projetos residenciais, são as lâmpadas fluorescentes tubulares e fitas LED, devido ao tamanho 

da lâmpada e a eficiência.  
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2.3.2.3. Possíveis recursos 

 

A iluminação artificial representa uma grande parcela do consumo de energia elétrica 

em uma residência, sendo assim, todos os recursos que possibilitarem uma otimização no 

consumo energético é válido para a redução de custos financeiros e até ambientais. O controle 

da iluminação é um exemplo de solução bastante profícua para essa questão. 

Além dos custos financeiros e ambientais existem outras questões que fundamentam a 

adoção de um sistema de controle de iluminação, segundo Feldman et al. (1997), estas podem 

ser: a produção de efeitos cênicos, a redução de contrastes no plano de trabalho, a diminuição 

no desgaste de materiais que sejam sensíveis à luz, o promoção da segurança, conforto e bem-

estar do usuário etc. Innes corrobora com essa afirmação,  
“[...] a iluminação artificial provavelmente não será necessária durante todo o 
tempo. Os pontos de luz talvez precisem ser ligados ou desligados em respostas às 
mudanças nas condições de iluminação externa; as mudanças nas atividades do 
usuário talvez exijam mais ou menos luz; a iluminação às vezes precisa ser 
modificada para criar diferentes atmosferas [...] a iluminação às vezes é modificada 
de maneira dinâmica, a fim de criar interesse visual”. (INNES, 2014, p.66) 

Os controles de iluminação contribuem de maneira expressiva com a otimização do 

projeto de iluminação, flexibilidade do sistema e a segurança dos usuários (Feldman et. all., 

1997).Dentre todos os setores da iluminação, o setor residencial é o que utiliza de forma 

abrangente esses sistemas, e são várias as possibilidades, dimmers, sensores de presença, 

minuteiras, simples interruptores, sistemas de controle de maior complexidade, entre outros. 

Os mais utilizados em projetos residenciais são os interruptores simples, dimmers e os 

controles de maior complexidade. 

Para o bom funcionamento do sistema de contro de iluminação é necessário verificar a 

compatibilidade entre a lâmpada e a possibilidade de dimerização. Segundo Innes, “[...] 

existem incompatibilidades entre dimmers e transformadores, o que pode acarretar um 

funcionamento ruim ou mesmo a pane em um dos sistemas.” (INNES, 2014, p.66). Na tabela 

4, estão descritas algumas famílias de lâmpadas, equipamentos auxiliares e a compatibilização 

com a dimerização. Vale ressaltar que somente algumas fontes para LEDs permitem o uso de 

dimmers. 
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Tabela 5 – Tipos de lâmpadas e suas possibilidade de dimerização.  
Fonte: (FELDMAN et. al, 1997, p.45) 

 

No projeto Luminotécnico é traçada uma divisão dos pontos de iluminação em 

circuitos elétricos independentes e instalados interruptores, somente com a função liga/desliga 

sem alteração de intensidade luminosa. O uso de dimmers, que segundo Feldman et.al (1997) 

é um dos controles de iluminação mais difundidos, permitem a variação do fluxo luminoso 

emitido pelas lâmpadas.  

O desenvolvimento tecnológico também possibilitou sistemas mais inteligentes de 

automação da iluminação. Segundo Gibbs (2014) a automação possibilita ocultar os controles 

centrais de acesso (interruptores), sendo necessário somente um acesso para todo o sistema.  

Gibbs (2014) explica que, 
As novas tecnologias permitem que a iluminação possa ser programada 
antecipadamente, de forma individualizada, alterando intensidade, luminância ou 
cor. Os sistemas que incorporam a variação de cor permitem a alternância da função 
e da atmosfera de um mesmo ambiente, possibilitando a simulação de iluminação 
natural em um local de trabalho ou a iluminação difusa para o relaxamento à noite 
[...] (GIBBS, 2014, p.90).  

Existem outros recursos que podem ser empregues para a melhoria no desempenho do 

projeto Luminotécnico. Os filtros antiofuscantes são um exemplo, a luz intensa pode provocar 

um grande desconforto visual ao usuário se tornando um complicador para o projeto 

realizado. Essa postura pode ser verificada em Vargas, quando diz: “O ofuscamento é uma 

reação causada principalmente pelos contrastes excessivos de luminâncias no ambiente, que 

podem até chegar a inibir a visão. A sensação de desconforto se dá principalmente pelo 

ofuscamento direto e, ainda mais, pela visão direta das fontes de luz artificial [...]” 
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(VARGAS, 2009, p.54). Assim, a adoção de filtros nos embutidos instalados reduz 

significativamente esse efeito. 

 

  

                Figura 35 –Filtros de cores e anti ofuscante / Fonte: Vidrocor  

Outras soluções que existem no mercado são os filtros corretores de angulação do 

facho luminoso, que melhoram o desempenho das lâmpadas especificadas, e também os 

filtros de cores que criam uma diferente atmosfera nos ambientes. Sendo que esses últimos 

estão, cada vez mais caindo em desuso devido a fortalecimento do mercado de LEDs 

coloridos.  

 

2.4.Luz como elemento simbólico na Arte e Arquitetura 

 

A construção do estudo acerca do fenômeno da luz toma um grande destaque na 

trajetória humana. Segundo Silva(2011) esses estudos apresentam precedentes tanto no 

âmbito científico “onda-partícula, visível-invisível, chegando inclusive a suposições 

metafísicas [...]”(SILVA, 2011, p.23), como no âmbito religioso, carregado de valor 

simbólico e divino e também no âmbito das artes que sempre se fez presente nas discussões 

sobre matéria, simbolismo e espaço. A interlocução entre esses âmbitos sempre se fez 

presente, o transito entre o caráter da luz por hora físico, por hora metafísico, por hora 

material, por hora imaterial caminha para uma perspectiva um tanto simbólica e metafórica 

por vezes ligada ao sagrado. 

O âmbito religioso não se restringe à origem do termo da palavra luz (luz “divina”) 

mas aborda de maneira dicotômica o tangível e intangível, a matéria e o espírito. Conforme 

Besançon (1997 apud SILVA, 2011): 
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[...] traz uma relação entre material e imaterial. Segundo ele, a matéria nos conduz 
ao Deus imaterial, fazendo-nos remontar, se assim se pode dizer, à corrente 
descendente pela qual ele conduziu a energia divina. Damasceno considera que 
precisamos das coisas corpóreas como intermediárias para conduzirem às coisas 
inteligíveis. Ele esforça-se em demonstrar que a matéria é capaz de nos levar a 
realidades inteligíveis.  (SILVA, 2011,p.33) 

A tessitura da relação entre a arte-luz-religião traz a memória de tempos passados, 

ficando evidente em obras tais como as realizadas na era medieval, renascentista,barroca,entre 

outras fases da história da arte e da arquitetura.Segundo Silva(2011) para transformar a luz 

em arte ela precisa ser sentida e intuída e somente assim é possível levaro olhar do expectador 

para além da representação figurativa.  

Na idade média, o caso da arte gótica é emblemático, seu ‘lei motiv’, deus é luz e se 

expressa através da luz, atravessa o tempo com suas edificações, projetadas e executadas, 

tendo na capacidade da luz o seu principio formativo que tirava proveito da sua relação com a 

cor, expressa nos vitrais (figura 36) geralmente utilizados na composição das esquadrias ou 

elementos pelos quais os raios ‘do divino’ atravessavam e se manifestavam, conferindo aos 

objetos uma dimensão irreal, não natural e por extensão transcendida, criando atmosferas e 

sensações diversas nos ambientes interiores. Estes elementos integrados à narrativa das 

catedrais góticas figuraram ao modo de murais executados em afresco tiveram sua efetiva 

contribuição para a poética da luz. 

 

Figura 36. Interior Catedral de Reims, na França. 
Fonte: https://www.google.com.br,/search?q=interior+de+catedral+gotica+vitrales 
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Para a pintura foi a partir do Renanscimento que, de acordo com Silva (2011), os 

artistas aperfeiçoaram as técnicas e puderam contar com a luz como elemento construtivo do 

espaço. As imagens a seguir evidenciam o caráter intencional do uso da luz como destaque 

para uma figura ou situação na obra. A figura 37, retrata a passagem em que Jesus ascende em 

um monte e seus discípulos assistem a sua transfiguração. “Segundo o relato seu rosto 

resplandeceu como o sol e suas vestes tornaram brancas como a luz” (SILVA, 2011, p.35). 

Nesse caso a luz não provem de uma fonte exterior e sim surge do próprio corpo de Jesus, 

conferindo ao ícone uma percepção de divindade. Diferente da obra de Theophano o Grego, 

Leonardo da Vinci (1452-1519) (figura 38) que se apropria da luz de maneira a criar uma 

“moldura” clara, a janela central ao fundo da imagem coloca Cristo em posição de destaque. 

O jogo entre claro e escuro da imagem, característico dessa fase, possibilita a percepção de 

zonas de interesse. 

    

 Figuras 37- Ícone da transfiguração. Autor: Theophano o Grego,1403.  
Fonte: SILVA, 2011,p.35  
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         Figuras 38 –A Última Ceia, afresco. Autor: Leonardo Da Vinci,1495-98 / Fonte: SILVA, 2011, p.40. 
 

Esse jogo entre claro/escuro, ou seja,  condição da sombra em relação à luz se 

fortaleceu no barroco, quando os interiores religiosos, impulsionados pelo espírito da contra 

reforma vem-se fortalecidos por um vocabulário decorativo que enriqueceu a arquitetura e os 

ambientes com pinturas, imagens, mobiliário ou objetos diversos, tendo na valorização das 

cores, sombras e luz, e na representação dos contrastes sua maior expressão, potencializada 

pelas formas dinâmicas e valorização dos movimentos. Segundo Silva (2011, p.41) a exemplo 

na pintura, com Caravaggio (1571- 1610) (figura 39) “[...] a sombra adquire importância e 

força dramática na representação”. 

 

Figura 39. A morte da Virgem. Coreografia com contrastes de claro-escuro. Autor: Caravaggio. 
Fonte: <https://www.epochtimes.com.br/> 
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O aspecto dual entre a luz e a sombra, desde então, tem sido objeto de pesquisa por 

artistas, cientistas, pesquisadores de diferentes áreas. Sombra e luz não podem ser dissociadas 

ao mesmo tempo não possuem o mesmo significado físico e simbólico, porém se completam. 

Sobre essa dicotomia o pesquisador Furtado(2005) reitera, pela luz nos chega o calor do sol, o 

brilho e a sombra nos revela os buracos negros, as imperfeições.  

Inicialmente a luz assumiu um papel de representação do objeto, porém, lentamente a 

fonte luminosa passou a assumir um papel de destaque na arte e cada vez mais a dialogar 

conscientemente com o espaço tridimensional. László Moholy-Nagy (1895-1946), artista 

húngaro que lecionou na Bauhaus a convite de WalterGropius, é considerado um grande 

expoente dessa poética.Villares (2011) afirma que para Gropius, Moholy compreendeu que o 

espaço é melhor entendido quando adicionamos a luz, e passou a se apropriar das novas 

tecnologias para tecer “novas relações espaciais trazidas através da interferência do entorno 

em materiais reflexivos e transparentes, e da interferência sutil em determinado material 

causado pelas relações com cores próximas. (Villares, 2011, p.37) 

 Ele utilizou em suas obras materiais cujas superfícies possuíam características 

refletoras, reluzentes e transparentes com o objetivo que criar objetos tridimensionais. 

Segundo SILVA(2011) em sua obra, Modulador de luz e espaço (1922-1930)(figura 39), ele 

ampliou o conceito de escultura quando desenvolveu um “aparelho” material que criava, com 

jogos de movimento, reflexos de luz. Chamou sua obra de “pintura de luz”, as sombras 

projetadas pela escultura completavam-a.  

 O Construtivismo Russo12 teve um importante papel no estabelecimento do diálogo, 

luz e espaço. Artistas como Vladimir Tatlin(1885-1953)-, Alexandre Rodchenko(1891-1956)  

e Lucio Fontana (1899 - 1968) exploraram o uso da luz alterando a fonte luminosa com a 

associação à outros materiais. Já nos anos 60 os trabalhos desenvolvidos pelos artistas 

exploravam a tridimensionalidade, em alguns momentos os trabalhos “não se colocavam nem 

no campo da pintura nem no campo da escultura”(VILLARES, 2011, p.39). 

 

																																																													
12Construtivismo Russo – movimento que nasceu na Rússia nos primeiros 30 anos do Século XX. Preconizaram 
o uso de materiais como principal elemento de arte. Além ser considerado um movimento que dialogava com a 
realidade política de maneira explícita.  
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Figura 40: László Moholy-Nagy, Modulador de luz e espaço, 1922-1930, 
           replica de 1970 Bauhaus-  Archivo Berlin 

 

Dentre os artistas dessa fase fizeram parte o norte americano Dan Flavin (1933-1996), 

que toma grande destaque nesse trabalho,com mais de 750 obras tornou-se uma importante 

figura no cenário das artes visuais da década de 60 nos Estados Unidos, suas obras são 

construções de espaços através do uso das lâmpadas e nos leva para um “conhecimento 

sensorial que depende da experiência individual”(VILLARES, 2011, p.18). Para dialogar com 

a poética de Flavin trataremos das obras resultantes da exposição intitulada Claraluz, da 

artista brasileira Regina Silveira (1939- ). 

A escolha foi realizada com base na contribuição destes para o estudo da iluminação 

artificial em projetos de interiores residenciais, a partir da riqueza visual constante nas obras e 

da possibilidade de múltipla leitura das dimensões técnicas e simbólicas das obras. O paralelo 

entre os dois artistas consiste exatamente na proximidade da forma com que eles exploram o 

espaço arquitetônico, com a luz e sombra assim como o campo simbólico no qual as obras 

transitam.Os conceitos de dualidade, valor simbólico, sagrado, material e imaterialao qual o 

fenômeno da luz é associado, podem ser aplicados aos trabalhos de ambos.  

Em sua obra, Dan Flavin utilizava lâmpadas fluorescentes despojadas de qualquer 

intervenção material, conforme Villares “[...] partiu de um único material [...] em poucas 

variações: cinco formatos[...]seis cores (pink, amarelo, vermelho, verde, azul e ultravioleta) e 
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quatro tons de branco (morno, banco, frio, luz do dia e branco suave).” (VILLARES, 2011, 

p.20). Basicamente o artista explorava a matéria prima, lâmpadas fluorescentes, comumente 

utilizadas no dia-a-dia, determinava o seu posicionamento no espaço e de maneira poética às 

transformava a partir da ressignificação.  

A exposição Dan Flavin: series andProgressions (figura 40) representa alguns aspectos 

nos quais as obras de Flavin são de grande importância para os projetistas de iluminação. 

Trata-se da propagação da luz, nesse caso colorida, no espaço- diluição entre as paredes 

próximas e distantes -, criando uma espécie de blocos que apesar de individuais (bloco azul, 

bloco lilás, bloco amarelo) dialogam entre si.  

 

 

Figura 41: Vista da instalação da exposição Dan Flavin: series and Progressions 
nagaleria David Zwirner, em New York, EUA, 2009. Fonte: VILLARES, 2011, p.20. 

 

A relação obra e fruidor, bastante valorada nas obras de Flavin é reforçada na leitura 

da instalação greens crossing greens (to Pet mondrianwholackedgreen) 13 (figura 41), a 

instalação suscita uma espécie de inquietação dual. Se por um lado temos a cor verde 

“agradável”aos olhos, por outro a dimensão da obra com uma grande quantidade de lâmpadas 

instaladas potencializando a luminância verde no espaço torna-se agressiva, associada a 
																																																													
13greens crossing greens (to Pet mondrianwholackedgreen) – verde cruzando verdes (para Pet Mondrian a 
quem falta verde.  Segundo Villares(2011), essa obra foi exposta somente 1995 em Nova York. Ela havia sido 
construída para amontagem na exposição KuntsLichtKunstem 1966 em Eindhoven, porém, não foi executada 
nessa época. Em 1973 a obra se integrou a coleção de arte do italiano GuiseppePanza.   	
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própria barreira causada pela distribuição das linhas fluorescentes no espaço que 

impossibilitam a passagem dos espectadores na sala, podendo causar um impacto visual 

perturbador no fruidor. 
 

    

  Figura 42: greens crossing greens (to Pet mondrianwholackedgreen) – verde cruzando verdes 
(para Pet Mondrian a quem falta verde) Salomon R. Guggenheim Museaum EUA, 1966. 

Fonte: VILLARES, 2011, p.93. 
 

A leitura das obras desse artista nos leva a confirmar o quanto essas experiências são 

subjetivas e impactantes, além de colocar para os estudiosos da luz a possibilidade de 

discussões acerca de valores fundamentais para o desenvolvimento de um projeto.  

[...] a posição da linha luminosa; a propagação da cor pelas paredes adjacentes e pelas 
paredes mais distantes; a gradativa diluição desta energia pelo espaço; o impacto 
desta energia atingindo os olhos do espectador. Além do interesse no objeto lâmpada 
e no fenômeno luz utilizados por Flavin, há outros aspectos curiosos para o designer 
da Iluminação. Os trabalhos são criados seguindo um sistema definido, ora partindo 
de um local que o define, como os trabalhos site-specific, ora impondo uma 
progressão aplicável em diversos locais.  (VILLARES, 2011, p.20) 

 Esses conceitos também podem ser aplicados ao trabalho de Regina Silveira14, mais 

precisamente se verificarmos as obras da exposição CLARALUZ, que em 2003 ficou exposta 

no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB) em São Paulo. Podemos analisar a obra da 

artista partindo do pressuposto que a luz é responsável por reger os elementos visuais, 

																																																													
14Nasceu em Porto Alegre, RS, 1939. Graduada em Artes Plásticas pelo Instituto de Artes da UFRGS (1959), fez 
o Mestrado (1980) e Doutorado (1984) na Escola de Comunicações e Artes da USP. Ensinou no Instituto de 
Artes da UFRGS (1964-69), na Universidade de Porto Rico, Campus de Mayaguez (1969-1973), na FAAP, em 
São Paulo (1973-85), e é docente aposentada do Departamento de Artes Plásticas da ECA/USP, onde ensinou 
desde 1974. Participou de diversas bienais internacionais, entre elas a Bienal de São Paulo (1983 e 1998), a 
Bienal do Mercosul (2001 e 2011), a Bienal de Taipei (2006), e Mediations, Bienal de Poznan, Polonia (2012) .  
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determinar sua importância e evidenciar sua plasticidade. A luz desempenhando um papel 

fundamental na atmosfera, impregnado de valores emocionais, conferindo uma qualidade 

atmosférica e acentuando os momentos dramáticos.Nesse contexto “CLARALUZ” instaura 

uma poéticade diálogo entre a luz e sombra, espaço e simbolismo. 

Dentre as instalações realizadas na exposição a obra Double(2003- projeção de globo 

dicróico, madeira pintada e recorte em vinil adesivo), é um exemplo da poética onde a sombra 

alcança uma importante força na representação, criando um terceiro plano e por vezes se 

apresentando de maneira dramática.  

Os cubos (figura 42) são percebidos através do grande contraste gerado entre o jogo de 

luz e sombra, no primeiro plano o módulo fabricado em madeira pintada é ressaltado através 

da luz que está instalada na lateral esquerda, e a percepção da sombra deste é dada através do 

uso do vinil preto que começa no chão e se estende para as paredes. No segundo plano a 

projeção do gobo realizada através do aparelho elipsoidal(que aparece na imagem) se 

configura como continuidade do primeiro cubo.  

A projeção do gobo, transforma a parede em um superfície tridimensional devido à 

incidência da luz, a imbricada ligação entre os dois planos, o real e o irreal, transformando-se 

em um único lugar. Segundo Tuan o lugar pode ser definido como “qualquer objeto estável 

que capta nossa atenção. Quando olhamos uma cena panorâmica, nossos olhos se detêm em 

pontos de interesse. Cada parada é tempo suficiente para criar uma imagem de 

lugar...”(TUAN, 2013, p.199).  

 

Figura 43: Double. Exposição Claraluz, 2003. Foto: João Musa 
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A ampliação do espaço/lugar apresentada pela obra, garante uma interessante 

experiência ao espectador e um grande aprendizado para os desenhadores de luz, Camargo 

(2000) confirma essa colocação quando nos diz que a luz pode revelar alturas, contornos e 

profundidade. Não se trata, portanto, apenas de um elemento passivo, refere-se, pois, a um 

poderoso recurso capaz de ressaltar todos os objetos que julgarmos necessário, além de 

imprimir um novo significado ao ambiente, sendo assim, compreendemos que a luz reinventa 

a cena. 

A primeira obra que compõe a exposição “CLARALUZ”, Lumen – projeção de 

240m², surgiu a partir das primeiras visitas da artista ao prédio que iria abrigar a Exposição. 

Na análise desse espaço arquitetônico foi levada em consideração a seção vazada que 

comunica todos os andares do prédio bem como o vitral desenhado na claraboia (ver figura 43 

e 44), de importância emblemática e histórica, esse vitral possui um papel fundamental na 

dinâmica da arquitetura do prédio.  

Lumen, fihura 44,  possui tal magnitude que nos faz compreender o espaço como um 

‘corpo de luz’- unificação visual e espacial.  Esta apresenta um estreito dialogo entre a luz, o 

espaço e as questões simbólica,cultural e histórica, desestabilizando a compreensão humana 

anterior do espaço. 
 

 

Figura 44: Detalhe da Clarabóia e seção vazada. CCBB – São Paulo 
Fonte: reginasilveira.com 
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Figura 45: Imagem da obra Lumen registrado pelo fotografo João Musa 
             Fonte: reginasilveira.com 

 

Toda a exposição apresenta uma linguagem extremamente coesa, os quatro 

articuladores: luz, sombra, espaço e simbolismos, permanecem presentes por todo percurso. O 

valor material e imaterial que as obras levantam não se resume a relação de visualidade, se 

estende também para interações no campo da experiência15 humana, intervindo no processo 

de significação do que será visto. Assim como dito por Brondani(2006)iluminar não é apenas 

um processo mecânico, mas trata-se de um processo analítico que transita entre três 

elementos: físico, psicológico e consciente.  

O último trabalho a tratar é a instalação realizada na igreja ChiesaRossa por Dan 

Flavin, em Milão. Villares (2011) confirma que tratou-se do último projeto de Flavin, já 

impossibilitado de viajar o artista realizou o projeto através das fotografias, plantas e vídeos. 

Denotando a grande consciência e conhecimento da luz, cores e sua propagação no espaço.  

Um ponto importante dessa obra, que assim como Lumen de Regina Silveira, é a 

imbricada relação que a obra constrói com a arquitetura, segundo Villares (2011) o artista 

consegue “transcrever arquitetura em luz”. Para essa obra foram utilizadas lâmpadas 

																																																													
15Nesse momento o termo experiência é abordado a partir do conceito desenvolvido pelo geógrafo sino-
americano Yi Fu Tuan.  que conceitua experiência como: “ [...] um termo que abrange as diferentes maneiras por 
intermédio das quais uma pessoa conhece e constrói a realidade. Essas maneiras variam desde sentidos mais 
diretos e passivos como o olfato, paladar e tato, até a percepção visual ativa e a maneira indireta de 
simbolização.”(TUAN, 2013,p.17) 
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fluorescentes tubulares nas cores, azul,pink e amarelo. Nas naves laterais a fluorescente pink 

foi instalada. A nave central da igreja(figura 45) as lâmpadas azuis instaladas na junção 

abóboda e pilares, ficaram de maneira quase imperceptíveis. Sendo assim, a propagação desta 

luz de maneira linear e contínua na nave central confere uma proximidade com um céu azul 

em um dia de sol, o caráter simbólico/sagrado é explorado por Flavin na percepção desse 

espaço.  

   

Figura 46: Vistas da instalação na igreja ChiesaRossa, Milão. 
Fonte: VILLARES, 2011, p.120 e 121. 

 

No altar (figura 45), primeira imagem à esquerda, as lâmpadas amarelas impuseram ao 

espaço uma proposta sagrada e divina. “As mesmas cores comerciais utilizadas anteriormente 

foram aplicadas no contexto da religiosidade e trouxeram de volta o questionamento do tom 

espiritual que a luz provoca.(GROVAN E BELL, 2004, apud VILLARES, 2011, p. 119). Essa 

obra instaura um diálogo entre espaço arquitetônico com a luz de maneira subjetiva. Szabo 

diz que: “Pode-se criar uma edificação poética através do recurso da luz, em que nada adianta 

criar um pavimento tipo bem modelado, com pilares, dutos e maçanetas colocados 

corretamente se a luz não der vida e poesia a este espaço.(SZABO, 1995 apud MENEZES, 

2011). 

Sendo assim, o conceito da ‘poética através do recurso da luz’ apresentado através da 

a análise das obras de Dan Flavin e Regina Silveira se apresentam como referência artística 

norteadora de poéticas da luz.As emoções positivas atribuídas no momento da análise das 

obras de arte ou arquitetura podem contribuir de maneira significativa para o processo de 

configuração de novas soluções  em design. De maneira geral, essa proposta, se mostra 

bastante profícua no desenvolvimento dos projetos luminotécnicos, pois, permite 



	 77	

potencializar o projetode design de ambientes construindo um diálogo poético-expressivo-

emotivo com a iluminação, bem como possibilitando uma intervenção no processo de 

significação que os usuários irão conferir ao ambiente.  
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3. Emoção 
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3.1. Considerações sobre o design e a emoção 

 

Os primeiros profissionais a serem intitulados designers datam da primeira metade do 

século XIX, esse período histórico trata-se da Primeira Revolução Industrial, quando a 

sociedade experimentou de maneira sistemática a divisão de tarefas, que nas indústrias se 

refletiu na necessidade de “[...] estabelecer o Design como uma etapa específica do processo 

produtivo [...]” (CARDOSO, 2000, p.18). O novo cenário que se delineava naquele momento 

contava com as mudanças comportamentais das indústrias, associado a um grande 

crescimento urbano nunca visto e a criação de uma classe assalariada que passou a ter poder 

aquisitivo. É nesse momento, com a ascensão de um mercado consumidor, que a profissão do 

designer passou a atingir os mais variados setores da sociedade. 

Podemos citar, entre os segmentos atingidos, a necessidade crescente por uma 

sinalização da cidade, já que era necessário um ordenamento geográfico devido ao aumento 

populacional, bem como a difusão dos meios impressos de comunicação como revistas e 

jornais, entrando em cena para cumprir essa função a figura do designer gráfico. Assim, o 

surgimento do profissional do design está diretamente atrelado à transição do modo de 

produção feudal ao surgimento da moderna sociedade capitalista. Nesse panorama surgem os 

primeiros movimentos de designers de ambientes : 

A preocupação com a aparência – primeiramente, da própria pessoa e, por extensão, 
da moradia – como indicador do status individual, serviu de estímulo para a 
formação de códigos complexos de significação em termos de riqueza, estilo e 
acabamentos de materiais e objetos. Para atingir os padrões convencionados, fazia-
se cada vez mais necessária a intervenção de um profissional voltado para esses 
aspectos do projeto. (DENIS, 2000, p. 57). 
 

Pode-se observar que esse profissional, desde os primeiros movimentos, desenvolviam 

produtos que tinham por finalidade resolver problemas relacionados às questões humanas 

(CARDOSO, 2013). Porém, cabe evidenciar que durante a primeira Revolução Industrial o 

foco metodológico(figura 46) foi a linha de produção, ou seja, soluções que otimizassem o 

tempo do processo de fabricação de um produto, base racionalista do Taylorismo e Fordismo 

que permaneceu até a segunda metade do século XIX, com uma distinção: nessa fase ao invés 

do processo produtivo, o produto tomou o centro das discussões, assim como sobressaiu nesse 

processo os valores ligados ao uso universal, os primeiros encaminhamentos que propuseram 

uma maior atenção aos valores funcionais foram dados pelos países europeus, principalmente 

a Alemanha.  
Seu lema era adequação dos objetos ao seu propósito: fitness for purpose, em inglês, 
ou Zweckmässigkeit, em alemão (as primeiras grandes discussões sobre o tema 
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foram conduzidas em alemão e inglês). Mais ou menos no final desse período, por 
volta da década de 1930, popularizou-se o mote mais conhecido entre nós: “a forma 
segue a função”, frase condensada de um enunciado distante do arquiteto americano 
Louis Sullivan. A visão de que “forma” e “função” seriam o cerne das preocupações 
do designer persistiu por bastante tempo.(CARDOSO, 2013,p.16) 
 

Essa discussão acerca da relação ‘forma do artefato determinado pela função’, foi aos 

poucos sendo refutada por outros pesquisadores que trouxeram à tona a complexidade das 

relações humanas. Qual seria essa função? Um objeto assume uma única função? Como 

pensar em uma função universal para um produto que será consumido por diferentes usuários, 

de diferentes localidades? A valorização excessiva pela funcionalidade é, de maneira geral, 

criticada pelos teóricos por se afastar dos valores humanos, segundo o designer e educador 

Victor Papanek que critica essa fase que corresponde a segunda metade do século XIX, diz 

que  “Em termos semânticos todas essas afirmações [..] são desprovidas de sentido.[...] serviu 

de desculpa débil para todo o mobiliário e os utensílios estéreis com cara de hospital” 

(PAPANEK apud CARDOSO, 2013,p. 18). Essa fase ficou estigmatizada por Papanek por 

produzir produtos que não tratasse das reais necessidades humanas, o funcionalismo como 

cerne da questão foi perdendo força a partir da década de 60, porém no Brasil somente a partir 

de 1980. 

 

 
Figura 47: Evolução do pensamento, tomando o homem como centro da nova ordem . 

  Fonte: MAYNARDES 2002(apud MONTEMEZZO, 2003, p.16). 
 

Atualmente é esperado que um projeto de design (seja ele gráfico, produto, ambientes, 

moda etc.) atenda as necessidades humanas e contemple em seu bojo os valores humanos.  

Sendo assim, é compreensível que esta seja uma atividade em que seus artefatos possuam 

uma relação íntima com vida cotidiana. Ou seja, os artefatos não assumem uma única função, 

ao contrário, estes podem assumir uma diversidade de funções a depender dos significados 

conferidos pelos usuários. Esta ideia é ilustrada por Cardoso: 
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Quando se fala genericamente na “função” de um artefato, gera-se uma confusão 
nefasta entre o que pode fazer com ele – ou seja, seus usos – e o que ele pode 
significar. O relógio de pulso é um bom exemplo. Em termos de funcionamento e 
operacionalidade, a função do relógio é cronometrar a passagem do tempo e manter-
se atado ao pulso [...]. Nesse sentido, estritamente “funcional”, não existe grande 
diferença entre um relógio Rolex, um Swatch e um da marca Casio. [...] O Rolex é 
desejado não por ser melhor relógio, mas por aquilo que ele significa 
independentemente de seu funcionamento e operacionalidade. Ter um Rolex é sinal 
de prestígio, de status, de luxo, de poder: enfim, de pertencimento a uma elite.  
(CARDOSO, 2013,p.102, 103) 
 

Segundo aborda Cardoso(2013) esta seria a dimensão intangível dos artefatos, 

possível a partir da inclusão dos valores humanos (elementos emocionais) nos produtos e 

projetos de design. Sendo assim, a medida que os designers foram se aproximando de 

pesquisas científicas de diversas áreas, como a psicologia, sociologia, antropologia, entre 

outras, foi mister discussões a respeito do componente emocional dos produtos. Conceber 

produtos e sistemas baseados tradicionalmente no apelo estético, usabilidade e funcionalidade 

não garantiriam que a solução fosse adequada às necessidades do usuário. Niemeyer afirma: 
O novo papel do design de objetos e sistemas de comunicação parece ser o 
de reinserir os valores humanos e da sensibilidade humana no mundo 
material, para fazer nossas interações com o produto menos impessoais e 
estritamente funcionais, e mais relacionais, agradáveis e confiáveis. 
(NIEMEYER, 2008,p.52) 

A inserção dos valores humanos nos produtos teve também outro fator preponderante 

para a inclusão dos valores emocionais no design pôde ser observada em meados da década 

de 1980 quando notoriamente “Novas exigências surgiram no mercado [...] quando ocorreu 

uma saturação industrial em quase todos os setores, em nível mundial.” (Ilda, 2008, p. 33). 

Sendo assim, com a grande concorrência entre empresas do mesmo segmento tornou-se 

necessário um modo de diferenciação frente ao mercado consumidor. Dentre os fatores de 

distinção a inserção dos valores humanos no design foi ganhando notoriedade, visto que 

possibilitava a “[...] adequação dos produtos às características e necessidades de seus 

usuários”.  (Ilda, 2008,p. 33) 

Essa discussão foi ampliada no final da década de 1990, quando fomentada por 

pesquisadores da Universidade Holandesa de Delft. O grupo realizou um encontro que 

culminou com a fundação da Design & Emotion Society. O primeiro encontro teve como 

objetivo promover uma troca de experiências de métodos e ferramentas sobre o componente 

emocional explorado pelo design (DAMAZIO, 2008), sobretudo com a sugestão da 

sistematização do desenvolvimento das propostas com a finalidade de provocar sensações e 

sentimentos previamente indicados pelos designers.  
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3.2. Abordagens do Design Emocional 

 

Segundo Demir (apud COSTA e TONETTO, 2011) o design emocional se refere pois 

a intenção de projetar a fim de despertar ou evitar determinadas emoções nos usuários. Trata-

se da perspectiva em que os objetos assumem não somente uma forma física e mecânica, mas 

principalmente uma “forma social e funções simbólicas” (NORMAN, 2008). Projetos de 

design emocional podem ser:  
[...] um carro, para despertar alegria no usuário; uma livraria, para despertar 
inspiração, por meio do ambiente; ou, ainda um serviço de saúde com foco no 
emagrecimento que, em seu projeto, contenha elementos que facilitem a evitação da 
frustração frente a retrocessos ou pouca perda de peso. (COSTA, TONETTO, 2011, 
p. 132 e 133) 

Segundo Costa e Tonetto (2011) três nomes se destacaram na pesquisa do campo das 

emoções articuladas à área do design: Patrick Jordan (1999), Pieter Desmet (2002) e Donald 

Norman (2008). Os autores apresentam os posicionamentos dos pesquisadores supracitados 

em relação à apresentação de métodos defendidos. A seguir será exposta a ideia central dos 

autores e posteriormente a abordagem da pesquisa baseada nos atributos delineados por 

Donald Norman, tendo como referencia seu livro “Design Emocional: por que adoramos (ou 

detestamos) os objetos do dia-a-dia”, de 2008.  

 

 

3.2.1 Patrick Jordan (1967)  

 

Segundo Costa e Tonotte (2011), para Jordan os seres humanos estão em busca de 

prazer e os objetos que se propõem à atender a essa necessidade será um fator decisivo para o 

bom desempenho na relação com o usuário, essa perspectiva do prazer faz parte da 

experiência humana. “Hierarquizando as necessidades dos usuários, Jordan (1999a) propôs 

que elas seriam funcionalidade, usabilidade e, por fim, prazer, a necessidade superior 

máxima.” (COSTA e TONETTO, 2011, p. 134) 

A forma como se podem desencadear diferentes relações emocionais é relativa e 

depende de diversos fatores, pesquisadores do campo da psicologia já defendiam esse 

posicionamento. Frente a esse problema Jordan configurou sua proposta em quatro passos que 

seriam eles: 
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Esses prazeres seriam o fisiológico, relacionado ao corpo e aos sentidos; o social, 
conectado às relações sociais e interpessoais; o psicológico, relativo à mente; e o 
ideológico, correspondente aos valores das pessoas. A vantagem de utilizar o 
modelo, segundo Jordan (2000), não é compreender o porquê de as pessoas 
experimentarem prazer, mas classificar e dividir a questão em quatro seções. Não se 
trata, portanto, de uma teoria do prazer, mas de uma ferramenta que pode auxiliar a 
lidar de forma estruturada com o problema. (COSTA, TONETTO, 2011, p. 134) 

 

Para cada prazer diversas qualidades poderiam ser destacadas nos objetos e assim 

obter êxito. Segundo Jordan não necessariamente os produtos deveriam atender a todos, 

porém os designers deveriam estar cientes desses parâmetros. Conforme Costa e Tonetto 

(2011), Jordan é uma figura de grande importância para o design emocional, é considerado 

como um marco definidor para as pesquisas nessa área, pois além de explorar questões 

conceituais formulou a PPA16 um “teste de personalidade do produto” (Product Personality 

Assignment – PPA) método utilizado até hoje para a compreensão de como as pessoas 

projetam nos produtos características humanas.  

 

3.2.2 Pieter Desmet (1972) 

 

De acordo com Costa e Tonetto (2011) o modelo desenvolvido por Desmet baseado na 

teoria cognitiva das emoções (ApraisalTheory), propõe compreender como são tramadas as 

relações emocionais entre as pessoas e os produtos. Essa teoria se baseia em um modo de 

avaliação de significação de estímulos, ou seja, estímulos positivos proporcionam prazer e 

estímulos negativos desprazer.  

Ele sugere que o designer enumere quais as emoções que deseja evocar com o produto 

ou sistema, em seguida com base em entrevistas com os usuários compreenda por quais 

caminhos pode-se chegar à despertar essas emoções. Depois das análises realizadas projetar 

de maneira consciente o produto. Para formatar esse modelo, Costa e Tonetto (2011) 

exemplifica que Desmet adotou o modelo componencial:  

 

																																																													
16O PPA - Product Personality Assignment – Consiste em um teste que compreende os produtos como “[…] 
“objetos vivos” (Jordan, 2000). Eles têm personalidade própria, premissa na qual o PPA foi baseado, pois, 
segundo o autor, as pessoas projetam características humanas em produtos. Um dos resultados mais importantes 
do uso da técnica, nessa direção, foi demonstrar que pessoas diferentes atribuem características diversas aos 
mesmos produtos, ao mesmo tempo em que também apontou resultados valiosos ao encontrar possíveis padrões 
de respostas dos usuários.” (COSTA; TONETTO, 2011, p.135) 
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De todas as formas de se entender essas avaliações, o modelo conhecido como 
componencial foi avaliado por Demir et alli. (2009) como o mais adequado para o 
design, na medida em que possibilita uma compreensão mais pontual sobre os 
componentes/origens das emoções resultantes. Essas avaliações são descritas em 
termos de diversos componentes, cada um relacionado a um aspecto particular de 
uma situação (ROSEMAN, 2001; SCHERER, 2001). Demiret al. (2009), em uma 
revisão de literatura, sugeriu que sete componentes seriam relevantes para serem 
avaliados sem suas relações com a experiência com o produto. (COSTA, 
TONETTO, 2011, p. 137). 

Os sete componentes considerados fundamentais por Desmet são; Consciência do 

motivo: refere-se a questões instrumentais, de “autoexpressão” e expressão social (como 

exemplo um abajur que se propõe a ser uma luminária de tarefa e realiza essa empreitada de 

maneira satisfatória – instrumental, como exemplo de “autoexpressão” ‘minha casa se 

identifica comigo’); Prazer intrínseco: extensão sensorial do produto; Confirmação das 

expectativas: reação esperada ou não dos usuários no momento de interação com o produto; 

Agência: diz respeito a quem, ou o que é responsável pela experiência positiva ou negativa da 

interação; Conformidade com padrões: diz respeito a uma análise de produtos similares no 

mercado, este “novo” produto pode ser considerado superior?;  Certeza: está relacionado ao 

sentimento de segurança que o produto impõe ao usuário, com relação ao presente e ao futuro. 

“Medo e esperança são respostas usuais à incerteza, enquanto que felicidade e tristeza 

relacionam-se à certeza (segurança de algo positivo x segurança que algo negativo não 

ocorrerá)” (TONETTO; COSTA, 2011, p.138); Potencial de Coping: diz respeito a 

possibilidade de solução de problemas pelo próprio usuário que o produto pode vir a ter 

(como exemplo, um computador que venha a travar porém o usuário, de maneira rápida 

resolve o problema). 

Fica claro na apresentação desse modelo que se trata de desenvolver um produto 

através da análise das emoções dos usuários. Ou seja, “projetar para emoções” (não de 

“projetar emoções”)” (TONETTO;COSTA, 2011, p. 138). Para os projetistas esse método se 

coloca como uma importante referência de como devemos proceder no desenvolvimento de 

um produto/sistema de design levando em consideração os aspectos emocionais.  

 

 

3.2.3 Donald Norman (1935) 

 

Norman (2008) considera que os seres humanos possuem grande complexidade 

cerebral, e que essa característica permite desenvolver atividades de diferentes magnitudes. 
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De acordo com as pesquisas desenvolvidas por ele e sua equipe no campo da ciência 

cognitiva, permitiu realizar associações dos níveis de processamento cerebral com a forma 

que as pessoas utilizam essas informações e são influenciadas no processo das emoções.   

Segundo Norman as “emoções são inseparáveis da cognição constituindo parte 

necessária dela.” (Norman, 2008, p.27). O cientista apresenta os três níveis de processamento 

cerebral: nível visceral, nível comportamental e nível reflexivo e confirma que as reações 

humanas são resultantes desses três níveis. A tessitura das conexões de Norman leva às 

seguintes associações: design visceral, primeiro impacto do produto no usuário (aspectos 

físicos); design comportamental, relação de interação entre usuário e produto (como o produto 

se comporta); design reflexivo diz respeito à identidade individual, particularidade cultural, a 

experiência de vida consequentemente os diferentes significados atribuídos pelo usuário. Na 

seção seguinte os atributos sugeridos por Norman serão amplamente detalhados.  

Portanto, a breve apresentação dos caminhos por qual o design emocional foi sendo 

discutido e conferido sua devida importância se torna valiosa para o pesquisador, pois 

apresenta quais as áreas de conhecimento que alicerçaram ao longo do tempo as pesquisas em 

design emocional. Sendo este um campo expandido e rico em conexões, com estudos 

realizados no âmbito nacional e internacional.   

 

 

3.3 Emoção e cognição 

 

A hipótese apresentada em 1994 pelo neurocientista português, António Damásio 

(2012), que a emoção faz parte do processo de raciocínio e pode auxiliar no processo de 

decisões, sendo especialmente necessária, contrariava a teoria vigente que expunha a emoção 

como um elemento impeditivo para o processo de decisões racionais. Essa hipótese foi 

lançada na primeira edição de sua obra O erro de Descartes. Segundo o autor, naquele 

momento, as perspectivas não favoreciam uma aceitação pelo público especializado pois, no 

século XIX e meados do século XX as pesquisas acerca da emoção ainda não haviam 

engrenado, “ [...] a medida que as ciências da mente e do cérebro desabrocharam no século 

XX, seus interesses voltaram-se para outros temas [...] mostraram total descaso pelo estudo da 

emoção”(DAMÁSIO, 2012, p.11). Entretanto, de maneira inesperada houve uma grande 

aceitação por parte da comunidade científica, assim como após o lançamento da pesquisa 

diversos outros cientistas e laboratórios de neurociência direcionaram sua análise para o 

mesmo campo de atenção. 
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Essa hipótese ficou conhecida como ‘hipótese do marcador somático’. Porém cabe 

colocar que as emoções não podem ser mensuradas diretamente, mas podem ser observadas 

através de uma série de alterações fisiológicas, como por exemplo, reações na musculatura 

facial, mudanças da frequência cardíaca ou mesmo com modificações da postura corporal. 

(Ilda et. alli, 2008) 

Para melhor compreensão da capacidade de influencia das emoções nos processos 

decisórios, o autor propõe uma divisão da emoção entre emoções primárias (ou emoções 

iniciais primárias) e emoções secundárias (emoções adultas).  

As emoções primárias provêm de um estágio pré-programado que a partir de 

determinados estímulos a reação é dada de maneira imediata, essas situações ocorrem,  de 

maneira geral, tanto em estruturas cerebrais de evolução mais antiga (como os humanos) 

quanto em estruturas arcaicas e destituídas de evolução moderna (como répteis). A exemplo 

desses estímulos temos: características como o tamanho (ex: animais de grande porte); uma 

grande envergadura, o tipo de movimento, determinados sons, certas configurações do estado 

do corpo. Essas características seriam processadas e desencadearia uma ativação de um estado 

de corpo, como por exemplo, emoção de medo que em seguida haveria um processo cognitivo 

e então desencadearia uma reação corporal. (Damásio, 2012) 

 No caso de estruturas cerebrais simples a reação é dada e o ciclo interrompido, porém, 

nos seres humanos há continuidade do processo seguindo para a sensação da emoção. O fato 

de tomar consciência sobre um fato amplia a estratégia de reação. 

Em síntese, sentir os estados emocionais, o que equivale a afirmar que se tem 
consciência das emoções, oferece-nos flexibilidade de resposta com base na história 
específica de nossas interações com o meio ambiente. embora sejam preciosos 
mecanismos inatos para pôr a bola do conhecimento em jogo oferecem-nos algo 
extra. (DAMÁSIO, 2012, p.131) 

Já as emoções secundárias ocorrem através de um convênio entre as reações imediatas 

da emoção primária somadas a um processo avaliativo mental. Esse processo mental é dado 

baseado nas experiências individuais desse sujeito.  

Em conclusão, a emoção é a combinação de um processo avaliatório mental, 
simples ou complexo, com respostas dispositivas a esse processo, em sua maioria 
dirigidas ao corpo propriamente dito, resultando num estado emocional do corpo, 
mas também dirigidas ao próprio cérebro (núcleos neurotransmissores no tronco 
cerebral), resultando em alterações mentais adicionais. (DAMÁSIO, 2012, p.135) 

A hipótese construída pelo autor foi confirmada através de uma pesquisa realizada 

com pacientes neurológicos, que somente possuíam lesões que causaram danos no sistema 
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emocional, sendo assim elas eram incapazes de tomar certas decisões. Desenvolvida de 

maneira cuidadosa e com consistentes embasamentos neurológicos, biológicos e psicológicos, 

a pesquisa obteve resultados surpreendentes que tiveram uma ampla divulgação. Como se 

tratou de uma investigação que tinha como enfoque a relação entre a razão e emoção, esta se 

apresentou como um embasamento bastante profícuo para diversas áreas de conhecimento 

que já se aproximavam desse viés.  

Essa teoria foi mapeada e aplicada por pesquisadores do campo do design devido aos 

subsídios teóricos que apoiaram a compreensão de como os processos emocionais 

influenciam nas escolhas humanas. Conforme apresentado no tópico anterior um dos teóricos 

que se ocupou em estudar o design emocional foi Norman. Na obra Design Emocional: Por 

que adoramos (ou detestamos) os objetos do dia-a-dia, Norman (2008) utilizou o 

conhecimento teórico abordado na primeira publicação do O erro de Descartes (2012) e 

delineou sua pesquisa apresentando suas acepções a cerca da relação emoção e design. O 

autor considera que:  
[...] o lado emocional do design pode ser mais decisivo para o sucesso de 
um produto que seus elementos práticos. [...] Tudo o que fazemos, tudo o 
que pensamos tem um toque de emoção, frequentemente inconsciente. Por 
sua vez, nossas emoções mudam a maneira como pensamos, e servem 
como guias constantes para o comportamento apropriado, afastando-nos do 
mal e guiando-nos para o bem.   (NORMAN, 2008, p. 24, 27)   

Segundo o dicionário da língua portuguesa Aulete (2009), cognição é a capacidade ou 

processo de adquirir e assimilar percepções e/ou conhecimentos. Trata-se pois de um sistema 

de processamento de informação que age de maneira consciente, interpretando e explicando 

de maneira lógica as questões. Conforme Norman (2008) existem dois tipos de sistemas de 

processamento humano, a cognição e o afeto. Sendo que o afeto é responsável pelos 

julgamentos rápidos que solucionam os problemas em questão e esboçam reações que ajudam 

a determinar o que é seguro ou perigoso, bom ou mal em um ambiente. As emoções se 

apresentam como a “[...] experiência consciente do afeto, completa com a atribuição de sua 

causa e identificação de seu objeto.” (NORMAN, 2008, p.31). Sendo assim, podemos 

compreender que a emoção (sensação afetiva) trabalha lado a lado à cognição, pois existe 

compreensão do motivo que gerou a insatisfação ou satisfação, já o afeto funciona 

independente do pensamento consciente.  

Por fim, cabe ressaltar que o sistema cognitivo e afetivo (incluindo as emoções) 

modificam a maneira como a mente humana soluciona problemas, e que situações que 

evocam afetos positivos podem ampliar os processos de raciocínio e o pensamento criativo 
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humano (ISEN, apud NORMAN, 2008), influenciando de maneira direta no processo de 

significação e na interação entre indivíduos e os artefatos.  

 

 

 

3.4 Acerca do Design Emocional segundo Donald Norman 

 

A atual atenção conferida aos valores afetivos e emocionais que os artefatos precisam 

apresentar insere as relações humanas no processo de configuração de materialidade dos 

objetos. A relação entre emoção e cognição é de fundamental importância na tomada de 

decisões humanas, ou seja, se um produto evocar emoções positivas em determinado 

indivíduo poderá potencialmente se tornar um produto de desejo.  

Esse fator decisivo pode manifestar-se de diversas formas, seja por um interesse 

imediato estético que determinado artefato infere a um indivíduo, ocasionado pela cor, forma 

ou mesmo textura do objeto; ou por chamar antigas lembranças familiares de grande 

significado; até mesmo por apresentar um bom desempenho de usabilidade e provocar no 

usuário uma sensação de satisfação e felicidade. Fica claro que o objetivo principal no ato de 

configuração de um artefato deve ser o da inserção dos valores humanos nos projetos de 

design.  

Sendo os seres humanos “[...] os mais complexos dos animais, com estruturas 

cerebrais também bastante complexas. Muitas preferências estão presentes desde o 

nascimento [...]” (Norman, 2008, p.41) e outras são direcionadas ao longo de suas vidas, essas 

informações vão sendo agrupadas e organizadas no cérebro. As pesquisas conduzidas pelos 

neurocientistas Donald Norman, Andrew Ortony e William Revelle sugerem que o 

processamento cerebral humano resulta de três níveis:  
a camada automática, pré-programada, chamada de nível visceral; a parte 
que contém os processos cerebrais que controlam o comportamento 
quotidiano, conhecida como nível comportamental; e a parte contemplativa 
do cérebro, ou nível reflexivo. Cada nível desempenha um papel diferente no 
funcionamento integral das pessoas.  (NORMAN, 2008, p.41) 

Esse resultado em muitos aspectos é decorrente da pesquisa do neurocientista António 

Damásio (2012), pois, colocam as origens biológicas como parâmetro de divisão para 

determinar quais seriam os três níveis de processamento cerebral. Estruturas cerebrais 

simples, ou seja, animais de baixa complexidade (como lagartos) se submetidos a situações de 

“ameaças e oportunidades” conseguem analisar e reagir com movimentações motoras, este é o 
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nível visceral do cérebro. Em estruturas cerebrais mais elaboradas, estas analisam a situação e 

alteram o comportamento de acordo com ela, trata-se do nível comportamental do cérebro. 

Por fim, em estruturas cerebrais mais complexas, como a dos seres humanos, é possível 

refletir sobre determinadas situações fazendo uma busca por situações vividas anteriormente e 

somente após essa ‘varredura’ é determinada a reação a ser tomada, este é o nível reflexivo.  

    

 

Figura 48: Ilustração dos três níveis de processamento cerebral.  
Fonte: Nornam (2008, p.42) 

A figura 47 ilustra como se dá a interação entre os três níveis: visceral, 

comportamental e reflexivo. O visceral encontra-se na base, por se tratar do nível que 

proporciona reações imediatas, este é sensibilizado pela visão e influi nas reações motoras. Da 

mesma forma o segundo nível, o comportamental, também sensibilizado de modo sensorial 

(visão) influencia nas reações motoras, porém este nível possui maior controle sobre o 

primeiro nível. O último nível representado na ilustração trata-se do que possui maior controle 

sobre as reações de todos os outros níveis, este é o nível reflexivo, o nível consciente. Que 

somente os seres de alta complexidade cerebral possuem.   

A fonte de complexidade pode ser encontrada nos três níveis de 
processamento. No nível visceral, as pessoas são mais ou menos iguais no 
mundo inteiro. Sim, os indivíduos variam, de modo, que embora quase todo 
mundo nasça com medo de alturas, este medo é tão extremo em certas 
pessoas que elas não conseguem funcionar normalmente [...]. Os níveis de 
processamento comportamental e reflexivo, contudo, são muito sensíveis às 
experiências, treinamento, educação. Os aspectos culturais têm um impacto 
enorme: o que uma cultura acha atraente, uma outra pode não achar. 
(NORMAN, 2008, P.54) 



	 90	

Para Norman (2008) cada um dos três níveis cerebrais correspondem a três níveis de 

design, com suas estratégias específicas. O autor afirma que “um projeto bem sucedido tem de 

ser excelente em todos os níveis” (NORMAN, 2008, p.56). Para cada nível de design existem 

diferentes estratégias no desenvolvimento do projeto. Traçando um mapeamento simplificado 

podemos depreender do autor as seguintes colocações: o design visceral diz respeito à 

aparência do objeto; o design comportamental, prazer no uso; design reflexivo, satisfação 

pessoal e memórias.  

Entretanto, antes de abordar as estratégias específicas de cada nível de design, vale 

pontuar algumas características que os projetistas devem levar em consideração, trata-se de 

questões valiosas para o desenho dos produtos e sistemas em design. O primeiro ponto versa 

sobre a necessidade dos produtos serem sensíveis a diferenças individuais, culturais e físicas 

entre as pessoas do mundo. O público alvo ao qual será destinado o produto precisa ser 

compreendido, segundo Ashton e Medeiros (2008) é necessário investigar os usuários para 

que se compreenda como se dá o processo de significados atribuídos na relação usuário x 

produto. Os autores exemplificam com o caso das análises realizadas com usuários do sexo 

masculino e sua relação com soluções de design de produtos. Essa pesquisa explorou questões 

de gênero, identidade e comportamento, por exemplo.  

Outro exemplo que ilustra a afirmação, de produtos sensíveis a diferenças, é 

apresentado de Gobé (2010), em seu livro Brandjam: O design emocional na humanização 

das marcas. O autor descrever uma apresentação que sua empresa (Desgrippes Gobé) realizou 

para concorrer à conta da Coca-Cola Company e executar o redesenho da marca. Gobé relata 

que foram apresentadas aos diretores da Coca-Cola as experiências do seu grupo com a 

marca, dentre os representantes estavam norte-americanos, europeus e asiáticos. Entre os 

insights desenvolvidos no dia, a colocação do representante asiático chama atenção: “um 

designer de Tóquio chegou a dizer que a imagem coerente - uma garrafa de Coca-Cola 

esguichando o refrigerante - sugeria decapitação para públicos asiáticos” (GOBÉ, 2010, p.26). 

Trata-se de uma propaganda que a empresa apresentava em todo mundo (de maneira 

generalista), sem ter se atentado para quais os significados que aquele signo poderia ter em 

determinadas localidades.  

O segundo ponto consiste na adequação do produto ao ambiente, “[...] o que é 

apropriado e realmente é preferido em um ambiente pode ser extremamente inapropriado e 

rejeitado por outro” (NORMAN, 2008, p.62). Ainda tomando o exemplo da Coca-Cola,  Gobé 

(2010) confirma Norman (2008) e relata a avaliação realizada sobre os pontos de vendas, 

sendo supermercado, boates ou mesmo praia, possuíam os mesmos elementos gráficos. “O 



	 91	

mesmo grafismo onipresente era apresentado universalmente sem nenhuma consideração pela 

harmonia “específica do local” com o ambiente e sua experiência” (GOBÉ, 2010, p.27). Ao 

realizar o desenho de um produto, seja ele qual for, é fundamental analisar qual o ambiente 

em que esse produto será inserido e assim definir as características do produto para obter 

êxito.   

Necessidade e vontade do usuário se configuram como o terceiro ponto importante 

para o desenvolvimento de uma solução em design.  
A distinção entre os termos necessidade e vontades é uma forma tradicional 
de descrever a diferença entre o que é realmente necessário às atividades de 
uma pessoa (necessidade) versus o que a pessoa quer (vontade). As 
necessidades são determinadas pela tarefa. [...] As vontades são 
determinadas pela cultura, pela publicidade, pela maneira como a pessoa vê 
a si mesma e sua auto-imagem. (NORMAN, 2008, p.62,63) 

Por último Norman versa sobre as memórias e lembranças capazes de promover afetos 

positivos nos usuários. Este ponto trata de como os artefatos podem interagir com os usuários 

e relacionar-se de modo duradouro e intenso. Segundo o autor “ O que realmente importa é a 

história da interação, as associações que as pessoas têm com os objetos e as lembranças que 

evocam” (NORMAN, 2008, p.66) Ou seja, os objetos tornam-se a parte tangível dessa 

lembrança positiva, ou negativa. 

Sobre essa relação de memória e lembrança a pesquisa da professora Damásio (2013, 

p.45) diz que “as coisas que fazem lembrar se apresentavam como uma curiosa classe de 

artefatos que se destacavam por sua capacidade de promover ações, como divertir, enternecer, 

confortar, fortalecer, encorajar, entre outras de ordem emocional [...]”. A relação afetiva com 

esses produtos se dá pelo apego aos significados pessoais que estes trazem à mente. Nesse 

momento é importante ressaltar que se determinados signos lembrarem para um indivíduo 

afetos negativos, possivelmente essa emoção será direcionada para o produto. Ou seja, 

pesquisar e compreender as memórias e lembranças do usuário é necessário para estabelecer 

afetos positivos na reação com os novos produtos e soluções de design. 

Cabe destacar, mesmo que Norman em seus exemplos tratem basicamente da relação 

emocional a projetos de produtos é possível aplicar os atributos sugeridos por ele, a partir dos 

três níveis de design, em projetos de design de ambientes, mais especificamente em projetos 

luminotécnicos, o qual é objeto de estudo desta pesquisa.    
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3.4.1Design Visceral 

 

Assim como abordado anteriormente, Norman (2008) traçou um paralelo entre os 

níveis de processamento cerebral e os níveis de design. O design visceral encontra-se na base 

da pirâmide e assim como o nível visceral (cérebro), diz respeito a primeira impressão do 

objeto, está diretamente ligado aos sentidos humanos (visão, audição, tato, olfato e paladar), a 

aparência, toque e as sensações que os produtos proporcionam recebem destaque na relação 

com o usuário.  

Também relacionado aos valores culturais do local, dependendo dos padrões adotados 

por determinados lugares o artefato pode, ou não, ser aceito como uma peça de desejo, 

podendo inclusive ser absolutamente rejeitado. Segundo o autor os princípios do design 

visceral são predominantes nas culturas, “Se você concebe seu design de acordo com estas 

regras, seu design sempre será atraente, ainda que um tanto simples.” (NORMAN, 2008, 

p.89). Lima(2008) em sua pesquisa reúne exemplos de situações reais que demonstram a 

reação dos usuários com os produtos (figura 48):  

 
O relato de Juliana ao receber a encomenda de seu computador iBook da 
Apple pode ilustrar o que Norman considera um design visceral: “Quando eu 
abri a caixa, fiquei igual criança quando abre presente de Natal, sabe? 
Aquele computador era lindo, todo branquinho, com as beiradas 
arredondadas, lisinho... Fiquei que nem boba passando a mão no 
computador! Encantada com a beleza dele... Ainda veio dentro de um 
envelope de um tecido cinza clarinho, aveludado, com um adesivo da 
“maçã” selando... E o cheiro? Cheirinho de computador da Apple é diferente 
dos outros, sabia?”.(LIMA, 2008, p.89). 

 

     
Figura 49: iBook da Apple. 

                           Fonte: Lima (2008, p.89) 
 

Para testar se o artefato atingiu seu objetivo, a melhor maneira é realizar uma pesquisa 

direta com o cliente. “Na melhor das circunstâncias, a reação visceral à aparência funciona tão 

bem, que as pessoas dão uma olhada e dizem: “Eu quero isso”. (NORMAN, 2008, p.90). 
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Sendo assim, vale ressaltar que o design visceral lida com os afetos positivos, apoiando-se em 

condições que proporcionem ao usuário conforto térmico, lumínico, acústico, cheiros e 

sabores agradáveis, músicas harmoniosas, cores vivas e atraentes, pessoas simpáticas, espaço 

organizado e objetos e formas simétricas, trata-se uma estratégia válida para o sucesso do 

produto ou sistema de design.  

 

3.4.2 Design Comportamental 

O design comportamental se relaciona com o uso do artefato. Nesse momento não 

importam os atributos estéticos ou reflexivos, e sim a eficiência, ou seja, a usabilidade. 

(Norman, 2008). Mont´alvão (2008) define usabilidade segundo o tripé descrito pelos autores 

Santos &Maia (2005): efetividade, eficiência e satisfação. 

Os autores citam (Jordan,1998) a definição desses aspectos da seguinte 
forma: * A efetividade é a capacidade da interface em permitir que o usuário 
alcance os objetivos iniciais de interação. A efetividade geralmente é 
observada em termos de finalização da tarefa e também em termos de 
qualidade do resultado obtido; * A eficiência (...) se refere à quantidade de 
esforço necessário para se chegar a um determinado objetivo. Os desvios que 
o usuário faz durante a interação bem como a quantidade de erros cometidos 
servem para avaliar o nível de eficiência do aplicativo; * A satisfação se 
refere ao nível de conforto que o usuário sente ao utilizar um produto e o 
quanto aceitável o produto é para o usuário como veículo para atingir seus 
objetivos. (MONT’ALVÃO, 2008, p.23) 

O tripé relatado acima indica quais os parâmetros que devemos levar em consideração 

no desenvolvimento de um projeto para que possamos atingir com êxito o design 

comportamental, pois um objeto que não atenda ao quesito usabilidade pode ser descartado 

facilmente pelo usuário. Segundo Norman (2008) existem dois tipos de desenvolvimento de 

projetos: o aperfeiçoamento e a inovação. “O aperfeiçoamento significa pegar um produto ou 

serviço existente e melhorá-lo” (Norman, 2008, p.93), para esses casos verificar a usabilidade 

torna-se mais fácil, essa análise provém da interação cliente x artefato. Em seu livro o autor 

relata o caso de uma empresa que não realizava as verificações diretamente com seus 

usuários, consequentemente havia variados problemas de usabilidade “Aqueles projetistas  

costumavam ficar sentados em suas mesas, criando ideias, e testando-as uns nos outros. [...] 

nunca havia estudado exatamente a sequencia de atividades que seus clientes desempenhavam 

[...].” (Norman, 2008, p.93)  

No segundo caso a inovação não se trata de uma questão de fácil resolução, pois a 

avaliação diz respeito tanto à interação usuário x artefato, quanto a certas necessidades que 
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nem sempre se encontram explicitas na relação. Autores como Norman (2008) e Gobé (2010) 

não indicam que produtos de inovação devam ser avaliados a partir de métodos quantitativos, 

pois, provavelmente o objetivo permaneça mascarado. “Não se pode avaliar uma inovação ao 

pedir a clientes em potencial que dêem suas opiniões. Isso exige que as pessoas imaginem 

alguma coisa com a qual elas não têm nenhuma experiência. (Norman, 2008, p.94)  

O quesito inovação está diretamente relacionado às necessidades humanas, sendo 

assim, para o desenvolvimento de um produto com esse viés é necessário uma avaliação 

diária da interação humana com o mundo. O desenvolvimento de aplicativos para smatphones 

(app-abreviatura para aplication) é um exemplo. Nos últimos anos foi assistida uma larga 

introdução de apps para celulares, a grande maioria com o interesse de facilitar as atividades 

humanas.  

Um bom exemplo é o aplicativo Waze (figura 49), o objetivo desse aplicativo é 

facilitar o percurso diário das pessoas proporcionando a elas acesso à informações sobre o 

trânsito. Problema esse que assola todo o mundo, segundo uma pesquisa desenvolvida pelo 

Instituo de Estudos Avançados da USP, somente em São Paulo são perdidos diariamente 

cerca de 11 milhões de reais com tempo e combustível nos congestionamentos. Segundo o 

site: 
Ao conectar-se com outros motoristas, ajudamos as pessoas a criarem 
comunidades locais que trabalham juntas para melhorar o percurso diário de 
todos. Isso significa que ajudamos a evitar a frustração de ficar parado no 
trânsito, com informações das vias contendo alertas sobre acidentes, perigos, 
polícia e outros eventos ou economizando cinco minutos do seu percurso 
normal, simplesmente, mostrando-lhes novas rotas que talvez você nem as 
conheça. (Fonte: Site Waze ) 
 
 

          `  
Figura 50: Interface do aplicativo Waze 

Fonte: www.waze.com 
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 Um aplicativo como esse talvez não fosse desenvolvido se pessoas participassem de 

uma pesquisa sobre problemas de trânsito, porém foi à análise diária do cotidiano humano que 

proporcionou o desenvolvimento desse produto. Norman afirma, “Esse é o desafio do design: 

descobrir as verdadeiras necessidades que mesmo as pessoas que as têm ainda não conseguem 

formular nem manifestar”. (Norman, 2008, p.97).  

O sucesso de um produto, pelo viés do design comportamental, precisa ser incluído 

em todo o processo de desenvolvimento do mesmo, desde a primeira fase (a pré-concepção) á 

ultima fase, pós-concepção. Sendo assim é necessário observar as necessidades humanas, 

estar atento para a inovação e buscar sempre o aperfeiçoamento dos artefatos a partir da 

interação com o usuário.  

 

 

 

 

3.4.3 Design Reflexivo  

O design reflexivo cobre um território muito vasto. Tudo nele diz respeito à 
mensagem, tudo diz respeito à cultura, tudo diz respeito ao significado de 
um produto ou seu uso. Por um lado, diz respeito ao significado das coisas, 
às lembranças pessoais que alguma coisa evoca. Por outro diz respeito à 
auto-imagem e às mensagens que um produto envia às outras pessoas.  
(Norman, 2008, p.107) 

Para projetar com base no design reflexivo é necessária a compreensão do universo do 

usuário. Nesse caso os artefatos transcendem as características físicas e de usabilidade, eles 

evocam as lembranças, memórias positivas ou negativas, estas questões foram exploradas na 

pesquisa de doutorado, Artefatos de memória da vida cotidiana: um olhar interdisciplinar 

sobre as coisas que fazem bem lembrar, de Damazio (2013) que teve como objetivo localizar, 

interpretar e organizar as coisas que fazem bem lembrar.  

Para tanto a autora utilizou técnicas de pesquisa qualitativa “[...] como consulta a 

álbuns de família e acervo pessoais; leitura de histórias de vida; relatos espontâneos, 

observação participante, entrevistas semiestruturadas e abertas individuais e em grupo, 

combinadas com estratégias para desencadear lembranças [...]” (DAMAZIO, 2013, p.45) A 

pesquisadora baseou-se nos estudos desenvolvidos pelo “[...] psicólogo Mihaly 

Csikszentmihalyi e do antropólogo Eugene Rochberg-Halton (1981) sobre a construção de 

significados das pessoas em torno de seus artefatos” (DAMAZIO, 2013, p.47). A partir das 

informações colhidas nessa pesquisa categorizou seis grupos pelos quais as coisas fazem 
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lembrar às pessoas: coisas que nos diferenciam como indivíduos; surpreendem e fazer rir; 

conferem conforto e acalmam; direcionam a fazer o bem; ampliam os laços afetivos; 

conferem importância a nos mesmos. (DAMAZIO, 2013) 

Com essa identificação a autora indicou seis perspectivas que podem nortear o 

desenvolvimento de projetos de “produtos memoráveis”. O primeiro trata da relação design e 

identidade, se relaciona com experiências marcantes que tornam as pessoas seres únicos, a 

exemplo, artefatos feitos pela própria pessoa ou para a pessoa, esses objetos evocam “[...] 

sentimentos como individualidade, independência, liberdade, maturidade e autonomia” 

(DAMAZIO, 2013, p.48/49). 

O segundo trata do design e humor, este está associado a memórias de eventos e ou 

momentos de lazer e entretenimento.  Trata-se de situações que tornam divertidas as ações 

diárias que evidenciam momentos de alegria, leveza e descontração. A terceira perspectiva, 

design e bem-estar, possui origem em momentos associados a experiências contemplativas. 

Ações que promovem o “conforto, serenidade e o equilíbrio mental e espiritual ”(DAMAZIO, 

2013, p.51). 

Design e cidadania, é a quarta perspectiva. Esta se relaciona a “[...] atividades que 

envolvem disciplina, ética, solidariedade, altruísmo e dedicação” (DAMAZIO, 2013, p.52). 

Práticas solidárias que são desenvolvidas para um bem comum; design e sociabilidade, diz 

respeito ao fortalecimento das relações interpessoais, criando vínculos que proporcionam o 

sentido de pertencimento de um grupo, sentimentos de “[...] união, amor e fraternidade” 

(DAMAZIO, 2013, p.54). Por último, design e autoestima, ações que fazem as pessoas se 

sentirem reconhecidas e memoráveis. “[...] sentimentos como orgulho de si próprio, 

esperança, autoconfiança, força, coragem e gratidão. [...] e demais aspectos positivos das 

pessoas” (DAMAZIO, 2013, p.56).  

De acordo com a exploração realizada por Damazio, associando-a ao trabalho 

desenvolvido por Norman, é possível utilizar as perspectivas de projeto de produtos 

memoráveis a fim de ampliar às estratégias projetuais do nível reflexivo. Esta associação abre 

a possibilidade de aplicação, de modo consciente, destes requisitos no desenvolvimento de 

produtos de design.  
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Quadro 1 – Requisitos projetuais de um artefato a partir do Design Emocional 
Fonte: Norman (2008), Damazio(2013) adaptada pela autora. 

 
Os requisitos projetuais desenvolvidos por Norman (2008) associados às perspectivas 

de Damazio(2013) (ver quadro resumo 1) podem ser utilizados no momento da atividade 

projetual.  Para cada estímulo (visceral, comportamental, reflexivo) uma estratégia específica 

a ser adotada. Ressalta-se também a necessidade dos artefatos de serem sensíveis as 

diferenças culturais, físicas e individuais, a adequação dos produtos ao ambiente ao qual 

estará em contato e as necessidades e vontades dos usuários, pontos norteadores que 

independem dos níveis de Design. Todas essas questões transitam entre os três níveis de 

design: design visceral, design comportamental e design reflexivo, uns com maior 

proximidade que outros. 

 

 

3.5 Possíveis métodos de pesquisa para aplicação em investigações da interação 

emocional.  

 

 Nas subseções anteriores foram apresentados os aspectos teóricos do design 

emocional. Estando claro que para projetar com base nas emoções é invariavelmente 

necessário explorar o universo do usuário, independente do nível de design que se pretende 
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alcançar, seja design visceral, comportamental ou reflexivo. Sendo assim, faz-se necessário 

nesse momento, apresentar, de acordo com pesquisadores, quais os possíveis métodos de 

pesquisa para a análise da interação emocional entre o usuário e o artefato em questão.  

Diversas pesquisas têm sido desenvolvidas com esse propósito, pesquisadores como 

Ashton e Medeiros (2008), Gobé (2010) e Damázio (2013) se ocuparam em apresentar essas 

relações, cada trabalho direcionado para o campo de atenção do pesquisador. Vale ressaltar 

que os autores corroboram com o posicionamento que, de acordo com o campo de atenção do 

projeto é necessário desenvolver pesquisas em outras áreas de conhecimento do qual o projeto 

em questão tangencia. 
De acordo com essas publicações, a fundamentação da relação entre design e 
emoção deve estar alicerçada na interseção de diversas áreas de atividades e 
do conhecimento como psicologia, semiótica, marketing, cultura imaterial, e 
o próprio design enquanto atividade multidisciplinar e ponto de 
convergência dessas áreas. (ASHTON; MEDEIROS, 2008, p.107) 

Conforme aborda Ashton e Medeiros (2008) é necessário explorar os significados 

conferidos aos objetos, bem como as alterações emocionais que os mesmos exercem sobre os 

usuários. Os mesmos autores ressaltam a relevância da pesquisa de interação emocional 

ultrapassa as barreiras acadêmicas chegando ao mercado produtor.  Muitas colocações são 

feitas a respeito de quais métodos de abordagem essas pesquisas precisam alcançar, conforme 

abordado anteriormente, as pesquisas que tratam de como as emoções exercem um papel 

fundamental na tomada de decisões humanas foram amplamente fundamentadas há pouco 

tempo.  

Sendo assim, alguns ainda defendem a aplicação de técnicas quantitativas para a 

coleta e análise das informações. Um exemplo dessas técnicas são os grupos de foco, essa 

técnica busca questionar quais as opiniões das pessoas sobre “criação da marca a temas 

conceituais e programas de comunicação e design” (GOBÉ, 2010, p.251).  

 
Se você pergunta às pessoas se um perfume com cheiro de maçã venderá, 
obterá uma resposta negativa, até ele ser distribuído em uma embalagem 
surpreendente e apoiado por uma publicidade provocadora da DKNY. Se 
você perguntar às pessoas se elas endossariam uma vodca sueca yuppie 
suave e que possui estilo, a resposta será não - até ela aparecer em um bar 
badalado, na mão de pessoas “descoladas”. ”(GOBÉ, 2010, p.252) 

 

Para o autor esse tipo de técnica limita as possibilidades de inovação. Das técnicas 

mais recentes o pesquisador destaca o “insight visual e cultural”. Trata-se da observação 

diária, realizada pelo designer, de como os usuários interagem com os produtos e com os 
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meios político, social e econômico à sua volta. Damázio (2013) corrobora com esse 

pensamento e reitera: “A estratégia “imaginar para projetar” consiste em observar a realidade, 

imaginar as situações, atividades e relações humanas desejadas e desenhar em torno do que 

foi imaginado” (DAMÁZIO, 2013, p.57).  Em projetos de ambientes residenciais, por 

exemplo, essa investigação inicia no primeiro contato com o cliente, através de conversas 

informais, avaliando como se formatam as relações familiares e as relações com os espaços 

antes das intervenções do designer.  

Descobrir o que “move as pessoas”, segundo Gobé (2010), seria a questão chave para 

analisar as relações emocionais entre usuário x produto, ele classifica como método de 

sondagem. Esse método pode ser aplicado através de técnicas de colagens, técnica de 

associação livre (imagens x conceitos) e perguntas sobre o que faz as pessoas consumirem.  
 

O website lhes apresenta imagens de produtos em uma série de categorias 
que eles podem arrumar em colagens, diz Solomon. Isso produz reações 
viscerais não filtradas aos produtos testados, inclusive os contextos sociais 
mais relevantes para eles. [...] o próximo passo foi uma pesquisa online 
pedindo aos respondentes para ligar vários conceitos de produtos e cenários 
de uso e revelar suas reações em termos da desejabilidade destes. O último 
passo, também em um formato online, se concentrou mais especificamente 
no produto preferido pelos respondentes e também nas novas ideias de 
produtos pelos quais eles estão dispostos a pagar mais. (GOBÉ, 2010, p.266) 

 

As estratégias esboçadas por Ashton e Medeiros (2008) versam pela aplicação de uma 

combinação de vídeo, questionário e entrevista. Os autores sugerem, segundo Jordam (2000) 

duas formas de aplicação dos vídeos, o vídeo-observação (análise visual da interação usuário 

x produto) e o vídeo-observação combinado com entrevista. “Na primeira o participante do 

experimento fica sozinho em uma sala [...]. Na segunda, o investigador permanece na sala 

[...].” (ASHTON; MEDEIROS, 2008, p.117). O vídeo, de todas as três técnicas, seria uma das 

menos utilizadas no caso de projetos de design de ambientes. Pois, o objetivo das gravações 

consiste justamente na analise visual do primeiro contato do usuário com o produto em 

questão, no caso de projetos de design de ambientes os testes só poderão ser realizados após a 

finalização completa da execução do projeto, nesse caso constituiria uma análise pós-

ocupação.  

Questionários, segundo os pesquisadores, podem ser em formato aberto ou com 

respostas fixas. Os resultados decorrentes dessas duas opções geralmente se apresentam de 

maneira distinta, as respostas abertas proporcionam “refletir com maior precisão o que de fato 

o usuário pensa e expressa verbalmente” (ASHTON; MEDEIROS, 2008, p.119), 
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contrariamente as respostas fixas podem obscurecer as respostas emocionais dos usuários. Se 

retomarmos as colocações de Gobé (2010) sobre grupos de foco, verificaremos que no caso 

de projetos que almejam alcançar o âmbito emocional, os questionários com respostas fixas 

não se coloca como uma técnica indicada. No que se refere às entrevistas, os padrões das 

mesmas são os padrões adotados para a pesquisa no campo Design & Emoção que geralmente 

são de dois tipos semiestruturados e não-estruturados. “O modelo de entrevista não-

estruturada, em que o pesquisador dispõe de um conjunto de questões abertas que poderão ser 

modificadas de acordo com as reações do participante.” (ASHTON; MEDEIROS, 2008, 

p.119). Esse modelo se apresenta como uma solução bastante proveitosa para pesquisas em 

design de ambientes. 

 Por último, a estratégia esboçada por Damázio (2013) se apresenta como uma solução 

bastante profícua para as pesquisas em emoção. Para a autora os artefatos que nos fazem 

“bem lembrar” se apresentam como uma “[...] classe de artefatos que se destacavam por sua 

capacidade de promover ações como divertir, enternecer, confortar, fortalecer, encorajar, 

entre outras de ordem emocional” (DAMÁZIO, 2013, p.45). Em sua pesquisa, desenvolveu a 

tarefa de localizar essas “coisas que fazem bem lembrar” (levando em consideração que a 

memória engloba passado, presente e futuro), para tanto utilizou as seguintes técnicas 

qualitativas: “consulta a álbuns de família e acervos pessoais; leitura de histórias de vida, 

relatos espontâneos, observação participante, entrevistas semiestruturadas e abertas 

individuais e em grupo, combinadas com estratégias para desencadear lembranças. 

(DAMÁZIO, 2013, p.45). Estas consultas foram registradas através de vídeos, fotografias,  

áudios e materiais apresentados pelas pessoas entrevistadas, uma espécie de caixa de 

memória, onde foram colocados objetos como gravetos, conchas etc.  

Além de indicar as técnicas de pesquisa, Damázio propõe organiza-las de acordo com 

as seguintes orientações: 
a) com que frequência foram usadas? Todos os dias durante um longo 
período de tempo, ocasionalmente em situações epeciais, uma única vez em 
evento ímpar; b)onde estavam ou foram usadas? Em espaços públicos, como 
praias, ruas e praças e em espaços privados, como escola, clube e casa da 
avó; c)quais sentimentos evocaram? Alegria, compaixãoo, amor, zelo, 
dedicaçãoo, “alguém precisa de mim, segurançaa, familiaridade, “borboletas 
na barriga”, coragem, “estar fazendo a coisa certa”, maravilhamento, fé, 
serenidade, tranquilidade, conformto, encantamento, responsabilidade etc. d) 
como passaram a fazer parte da vida dos informates? Foram feitas por eles 
ou especialmente para eles, compradas com esforço, achadas, doadas, 
recebidas como presente, homenagem ou prêmio, herdadas, conquistadas, 
”furtadas” como recordação, pegas emprestadas e nunca mais devolvidas; e) 
que ações sociais promoveram? Agradecer, brincar, comemorar, cuidar de si, 
cuidar do outro, ser cuidado pelo outro, declarar amor, distrair-se, diverti-se, 
ser aceito e reconhecido pelo outro, passar o tempo, conhecer o outro, ficar 
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de bem com o outro, homenagear, ser homenageado, respeitar, ser 
respeitado, relaxar, descansar, sentir saudades, trabalhar, aprender, confortar, 
ser do bem etc.[...] A partir da análise dos relatos, identificou-se que coisas 
fazem bem lembrar quando (1)nos destinguem como indivíduo, 
(2)surpreendem e fazem rir, (3) trazem conforto e serenidade, (4) estimulam 
a fezer o bem, (5)criam e fortalecem laços afetivos, (6) nos fazem sentir 
queridos e importantes. (DAMÁZIO, 2013, p.47-48) 
 

 

 
             Quadro 2- Métodos e técnicas possíveis de ultlizar na pesquisa de interação emocional. Fonte: autora  

 

Frente à complexidade do assunto coube, nesse momento, apresentar algumas 

possibilidades de investigações de métodos e técnicas de pesquisa de interação emocional do 

usuário que o profissional de design de ambientes pode utilizar para facilitar o processo de 

compreensão das necessidades e vontades dos clientes, o quadro 2 apresenta o resumo das 

técnicas abordadas. Vale ressaltar que as definições de técnicas e métodos aplicados, devem 

ser realizadas de acordo com o perfil do projeto, sendo possível aplicar mais de um dos 

métodos apresentados acima. Sendo assim, cabe ao designer a escolha isolada ou conjunta de 

técnicas para a formulação dos atributos emocionais dos ambientes.  
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4. Uma análise emocional da  
luz residencial   
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4.1. Lar: superfícies e texturas no design de ambientes 

Precisamos da luz para enxergar as coisas e precisamos das coisas para 
perceber a presença da luz. Nossa percepção do mundo físico depende da 
interação de luz e matéria. (CAMARGO, 2006, p. 68) 

A relação de co-dependência entre luz e matéria é objeto de estudo de diversos 

campos de interesse. O autor Camargo (2006) em sua tese descrita a partir da perspectiva dos 

espetáculos de dança, apresentou e confirmou a hipótese de que a luz e a cena são 

inseparáveis e não podem ser dissociadas. Necessariamente, para que o fenômeno da visão 

ocorra é imprescindível que a luz incida sobre um corpo, Brondani corrobora e confirma, 

“Para se perceber um espaço, necessita-se receber as imagens do mesmo. O que ocorre 

através do sistema visual e com a presença da luz. Os olhos reagem à presença da luz [...] a 

imagem [...] é vista com profundidade, distância e solidez” (BRONDANI, 2006, p.37). 

 
Quando falamos em relações entre luz e cena, queremos dizer das relações de 
dois fenômenos físicos que entram em contato durante a encenação e se 
modificam reciprocamente. Por exemplo: quando um bailarino se movimenta 
no palco, seu corpo constrói inúmeras situações de espacialidade; cada uma 
dessas situações, por sua vez, reage de um modo diferente à presença da luz. 
O mesmo foco que ilumina o corpo numa posição “x” (onde há determinadas 
áreas de absorção, de reflexo e de sombras) passa a iluminá-lo numa posição 
“y”(onde podem surgir outras configurações de absorção, reflexo e sombra), 
o que resulta de modo diferente numa posição “z”, e assim por diante. 
(CAMARGO, 2006, p.61-62) 

Na citação acima o autor aborda a relação das diferentes soluções estéticas/espaciais 

que são percebidas quando a luz adentra a cena de um dançarino. O texto atenta para um 

ponto fundamental na percepção da cena, a condição física pré-existente dos materiais. Ou 

seja, cada objeto e superfície possuem reflexão, absorção e refração própria, sendo assim a 

percepção da plateia sobre a movimentação do corpo do bailarino será diferente a cada novo 

momento, pois, o corpo e o figurino se relacionarão de maneira diferente com a luz. 

A dependência entre luz e matéria também pode ser aplicada aos projetos de design de 

ambientes, visto que trata-se, assim como nos espetáculos de dança, da relação de materiais 

diversos com uma fonte luminosa. No caso dos projetos de interiores a variável do 

movimento corporal não toma visibilidade, visto que os ‘atores’ dessa ‘cena’, materiais e 

acabamentos que compõem o ambiente interno, encontram-se estáticos. No lugar do 

movimento corporal está a distribuição definida no momento do planejamento do layout.  

Esses materiais são partes integrantes do interior arquitetônico que podem ser 

utilizados de dois modos: aplicadas e existentes. Os aplicados são definidos pelos designers e 
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instalados no local, já os existentes fazem parte do local de intervenção. Vão desde cobertura 

de parede - pintura, tijolo de barro, concreto, papel de parede etc.; teto - pintura, forros de 

madeira, forros de palha (figura 50) acartonado etc; piso - madeira, revestimentos cerâmicos, 

porcelanatos etc; além dos acabamentos que compõem os móveis, acessórios e outros que 

desempenhem um papel significativo na construção do ambiente interno planejado.  

 

  
Figura 51 – Iluminação indireta refletida em forro de palha. Jacobsen Arquitetura 

Fonte: La lampe (2011) 
 

Cada material e acabamento empregue possuem características físicas específicas, no 

que se refere ao grau de reflexão, refração e absorção (figura 51). Segundo Ching (2013) os 

diversos objetos e superfícies que compõem o espaço ambientado possuem um grau de 

textura específico, estes, por sua vez, oferecem importantes informações que devem ser 

levadas em consideração ao ser determinado o projeto luminotécnico. Pereira complementa, 

“A definição da forma dos objetos que fazem parte da tarefa visual e a discriminação dos 

detalhes de sua textura superficial, dependem da direção de onde está a fonte de luz, de sua 

dimensão e da quantidade de luz difusa que atinge a tarefa visual.” (PEREIRA, 2001, p.23). 
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Figura 52 – À direita, diferentes ângulos de incidência da luz em uma superfície. À esquerda 
superfície brilhante e fosca reagido a iluminação artificial. Fonte: CHING, 2013,p.101 
 
Portanto, para o desenvolvimento de um projeto harmônico cabe ao designer levar em 

consideração as texturas e o esquema cromático definido para que se possa coordenar a 

iluminação adequada aos materiais e acabamentos do projeto. Sobre conexão entre luz e 

textura Ching (2013) diz: 

A luz influencia nossa percepção de textura e, por sua vez, é afetada pela textura que 
ela ilumina. [...] Superfícies lisas e polidas refletem muita luz, ficam bem visíveis 
quando focadas e atraem nossa atenção. Superfícies com uma textura fosca ou de 
rugosidade média absorvem e difundem a luz de forma desigual e, portanto, 
parecem menos brilhantes do que superfícies com cores semelhantes, mas menos 
rugosas. Superfícies muito ásperas, quando iluminadas com luz direta, formam 
padrões distintos de luz e sombra. (CHING, 2013, p.101) 

 

  

Figura 53 – Percepção da iluminação em diferentes materiais no ambiente Cozinha  
 do Chef Cervejeiro – Arquiteto Paulo Henrique Souza. Fonte: Casa Cor 2015 
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A figura 52 evidencia as características físicas (reflexão, refração e absorção) 

inerentes a cada material aplicado, o pendente que possui uma superfície lisa e polida reflete 

muita luz, em oposição ao tecido escolhido para o sofá com encosto em capitonê, à esquerda, 

que proporciona uma luz difusa. Ainda sobre como se comportam os materiais à incidência da 

luz Gibbs, afirma que: 
O uso de texturas também interferem na forma como a cor é percebida devido às 
características de absorção e reflexão  da luz nos diferentes materiais. Os designers 
de interiores devem combinar texturas que refletem a luz, como tintas brilhantes, 
cerâmicas vitrificadas, sedas ou móveis lustrados, com texturas foscas, como tapetes 
ou carpetes, lãs e linhos, madeira rústica e tintas de acabamentos opaco. O contraste 
de textura não deve limitar-se a acabamentos finos, pois texturas rústicas, como 
vidro fosco, madeira bruta e pedra natural, podem conferir profundidade ao 
ambiente mais simples (GIBBS, 2014, p.122).  

A textura é uma característica intrínseca aos materiais especificados em um projeto de 

ambientes, avaliar as possíveis relações destes com a iluminação potencializa o projeto 

tornando-o dinâmico e atraente. Essa composição deve obedecer ao caráter técnico, porém, 

sem desamparar os fatores subjetivos os quais se relacionam com os usuários. 
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4.2 O lar subjetivo  

 
O alcance dos espaços construídos vai então bem além de suas estruturas 
visíveis e funcionais. São essencialmente máquinas, máquinas de sentido, de 
sensação, máquinas abstratas[...], máquinas portadoras de universos 
incorporais que não são, todavia, Universais, mas que podem trabalhar tanto 
no sentido de um esmagamento uniformizador quanto no de uma re-
singularização libertadora da subjetividade individual e coletiva. 
(GUATTARI, FELIX apud BRANDÃO, 2008, p.10) 
 
 

 Para analisar o espaço residencial é necessário, no primeiro momento, a compreensão 

das dimensões deste ambiente. Seguindo a citação acima realizada, os espaços construídos são 

compostos por aspectos tangíveis, como por exemplo a estrutura física (paredes, piso, teto e 

móveis) e os aspectos intangíveis trata-se do lugar configurado a partir da experiência dos 

moradores que ali habitam, pois, as vivencias diárias, móveis e objetos inseridos, conferem a 

este ambiente status de abrigo de relacionamentos e emoções. Neste invólucro, os moradores 

passam a atribuir significados diversos a esse espaço. 

Autores como Camargo (2007), Tuan (2013), Brandão (2008) corroboram com essa 

concepção e descrevem em seus textos, relatos que evidenciam a subjetividade resultante da 

relação casa x homem x artefatos. Para melhor compreensão deste “lar subjetivo”17 essa 

pesquisa irá adotar as dimensões do lar apresentadas por Camargo em sua tese Casa, doce 

Lar: o habitar doméstico percebido e vivenciado, publicado em 2007. A autora executou uma 

análise do habitar a partir da percepção e vivência de seus moradores, dentre os resultados 

alcançados elencou cinco dimensões para este espaço: a casa física; os usos objetivos e 

subjetivos da casa; privacidade e intimidade domésticas; o cotidiano doméstico e o lugar do 

habitar doméstico. 

Cabe ressaltar que a autora avalia o habitar como “[..] uma prática que, sim, está 

inserida em um determinado contexto sociocultural; contudo, que porta os significados 

particulares da “micro-cultura” que ele próprio encerra.”(CAMARGO, 2007, p.37). A 

primeira dimensão abordada trata da casa física, casa que se apresentar como refúgio aos 

problemas do mundo exterior (seja ele de caráter social, transtornos ambientais, etc), levando 

o morador a uma sensação de tranquilidade quando nela está.  

 

																																																													
17A presente pesquisa adotará os termos casa, lar e/ou ambiente(espaço) residencial entendendo estes com o 
mesmo significado da palavra “lar” definido pela autora Camargo(2007), “[...] envolve não apenas a sua 
condição de matéria física, mas a percepção subjetiva advinda da experiência de habitá-la [...] “(CAMARGO, 
2007, p.40). 
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A entrevistada Analu, 24 anos, musicista, deixou sua cidade, no interior do 
estado de São Paulo para vir dar aulas de piano na capital. Em seu 
depoimento, ela conta do choque vivido em relação à degradação social do 
centro da cidade, região onde mora, e de como seu apartamento passou a ser 
reconhecido como um refúgio em relação a essa realidade.(CAMARGO, 
2007,p.48). 
 

A sensação de tranquilidade também é registrada por Gaston Bachelard:  
O pintor Vlaminck, vivendo em sua casa tranquila, escreve. ‘O bem-estar 
sinto diante do fogo, quando o mau tempo se desencadeia é totalmente 
animal. O rato em seu buraco, o coelho sua toca, a vaca em seu estábulo 
devem ser felizes como eu.’ Assim, o bem estar desenvolve-nos  à 
primitividade do refúgio.“(BACHELARD, 2008, p.104).  

 
A percepção de proteção que a casa proporciona desencadeia sentimentos positivos 

nos moradores. “Em casa, na espera privada do habitar, encontramos a paz e a segurança 

necessárias para o nosso desenvolvimento como indivíduos.” (CAMARGO, 2007, p.51). 

Porém essa proteção não significa o isolamento do mundo externo. Conforme Camargo, 

existe um diálogo entre os objetos e lembranças trazidos dos espaços públicos para a casa 

física, memórias representativas das experiências externas.  

Para a autora, o lar é um meio de identificação com o mundo, seja de modo silencioso 

(a medida em que as experiências do mundo exterior tomam forma física e subjetiva no lar. 

Como por exemplo, os objetos trazidos de viagens que contam histórias extraordinárias sobre 

a experiência vivida), ou mesmo uma comunicação de expressão de identidade social (onde é 

apresentado aos outros membros da sociedade quais os valores, e posição econômica 

ocupada). Ficando evidente a intrínseca relação material e emocional a qual a casa física 

reúne. 

A segunda dimensão abordada versa sobre os usos objetivos e subjetivos da casa, esta 

reflete sobre as “inter-relações que estabelecemos em e com nossa casa física” (CAMARGO, 

2007, p.64). Ou seja, trata-se de uma visão que ultrapassa os limites físicos (composição de 

materiais do ambiente/como por exemplo, de modo geral nas cozinhas das residências 

encontramos acabamentos cerâmicos, ou pedras naturais e/ou artificiais, acabamento de fácil 

manutenção devido atividade desempenhada neste local) e fala sobre as percepções pessoais 

que os moradores passam a ter a partir do momento que habitam o lugar.  

 
Ou seja, de um lado, temos a casa como objeto físico: reconhecível e 
passível de avaliação objetiva, segundo critérios concretamente verificáveis, 
tais como, por exemplo, o projeto arquitetônico, suas relações de espaço e 
uso, os materiais utilizados, os padrões de construção, etc. De outro lado – 
porém apoiado nessas condições objetivas –, está, o habitar doméstico, com 
todas as ações e interações de caráter particular e individual que envolvem 
essa atividade, as quais, como observa King, pelo seu caráter íntimo, ficam 
praticamente fora de monitoramento (KING apud CAMARGO, 2007, p.66). 
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Ainda sobre a segunda dimensão a pesquisadora Ludmila Brandão completa com a 

citação de Lima de Freitas:  
Os fenômenos, quaisquer que sejam, não se desenrolam no espaço, 
desenrolam um espaço. Não há objetos no espaço, há espaços nos objetos, os 
objetos não estão localizados, localizam, criam localizações. O espaço como 
o tempo são funções dos elementos, ou melhor, dos conjuntos ou sistemas de 
elementos”. (FREITAS apud BRANDÃO 2008, p.11) 

 

Ao mesmo tempo que o usuário atribui valores a casa física a medida que habita (aos 

objetos, móveis e acabamentos que compõem), a casa também se torna corpo único que 

oferece ao indivíduo o conforto e acolhimento “[...] capaz de acolher nossa subjetividade, e 

nos oferecer apoio emocional[...]”(CAMARGO, 2007,p.88).Trata-se de um processo de 

transformação de significação de valores, o lar passa a ter um valor emocional imensurável, 

para que a sensação de conforto, segurança e acolhimento seja completa se faz necessário a 

privacidade e intimidade, esta seria a terceira dimensão do lar. 

Segundo Camargo(2007) “E, acima de tudo, para isto, desejamos estar a sós ou em 

companhia daquelas pessoas com quem escolhemos estar ao lado. Ou seja, para habitarmos 

domesticamente, precisamos de privacidade.”(p. 104) Cabe ressaltar que o conceito de 

privacidade, assim como tantas outras questões, podem sofrer variações de acordo com a 

cultura de onde o indivíduo habita. Porém, de modo geral, existe a necessidade de que as 

atividade cotidianas sejam realizadas de modo íntimo, sem que outras pessoas outros possam 

acompanhar.  

Se analisarmos, por exemplo, as setorizações de uma residência (o setor social, o setor 

doméstico, o setor íntimo), veremos que se trata de três grandes blocos os quais são divididos 

levando em consideração a privacidade e intimidade dos moradores. Mancuso (2007) 

subdivide ainda esses setores nos seguintes espaços: Social - hall, estar social, sala de jantar, 

escritório ou gabinete, estúdio ou sala de jogos, lavabo; Íntimo – dormitórios, estar íntimo, 

banheiros; Doméstico – cozinha, copa, lavanderia. Esta distinção leva em conta a restrição de 

acesso por parte de indivíduos “estranhos” a casa.   

O cotidiano doméstico é colocado como o quarto ponto, no que se refere as dimensões 

do lar. Assim como explanado por Camargo, o cotidiano é visto como uma rotina interna, ou 

seja, sempre executado pelo indivíduo no horário, local e com pessoas pré-determinadas. 

Estas atividades podem ser realizadas quase de modo automático, sem grandes variações, 

sendo que os artefatos inseridos no ambiente ampliam esse sentido. 
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O que significa para nossas vidas o praticar diário de uma rotina em nossas 
casas? A resposta a esta pergunta poderia começar a ser dada com outra 
pergunta: por que este algo irrelevante, que fazemos quase automaticamente 
em nossas casas todos os dias, nos faz falta quando estamos, por alguma 
razão, impossibilitados de fazê-lo, ou quando enfrentamos alguma situação 
que nos impeça de praticá-lo normalmente? 
Paradoxalmente, a resposta pode estar justamente no fato de vermos o 
cotidiano como algo irrelevante – e esperarmos que ele assim permaneça. 
Para Chaney, embora o dia-a-dia esteja presente de forma nada marcante para 
nós, devemos vê-lo não como um conjunto de atividades, propriamente dito, 
ou mesmo como uma estrutura de rotinas, mas como um modo de atribuir a 
estas atividades significado pessoal. E é justamente por isto que aquilo que é 
previsível, conhecido e vivenciado tão intimamente por cada um de nós, ao 
qual aplicamos as nossas próprias fórmulas de interação com o meio em que 
nos inserimos, torna-se, em determinadas circunstâncias, desejado, ou até 
mesmo necessitado. (CAMARGO, 2007, p.150) 

 

A pesquisadora Ludmila Brandão utiliza os conceitos de territorialização 18  e 

desterritorialização para discutir questões referentes a este cotidiano. “O território é o “em 

casa” [...]. É um ato, produto de uma territorialização dos meios e dos ritmos, construído a 

partir de pedaços de meios e marcados por seus componentes os mais diversos” (BRANDÃO, 

2008, p.64). A autora afirma que a relação casa x homem x artefatos confere sentido ao 

ambiente (sentidos objetivos e subjetivos) e estabilidade ao indivíduo, entretanto, evidencia 

que as casas são recorrentemente perpassadas por situações de desterritorialização, sendo 

necessária a compreensão da mobilidade e transformação das coisas. Exemplifica: 
Penso aqui num dia em que, como todos os últimos dias, durante alguns 
anos, cheguei à minha casa no fim de tarde, depois do trabalho. Saindo da 
garagem, tirei imediatamente as sandálias: pisar no chão sentir-me em casa. 
Mal aberta a porta, joguei minhas coisas no sofá ao lado. Nesse instante, 
algo me paralisou: não reconheci a sala, qualquer coisa estranha circulava. 
paradoxalmente, ao mesmo tempo, me vi no meio tresloucado de um 
tornado. Transtornada. Alguns objetos estavam bizarramente fora de lugar. 
Só então me dei conta de que um ladrão invadiu minha casa. Aquelas coisas, 
assim indispostas, não eram minhas, não as reconhecia. Fui tomada por uma 
onda de insegurança. Não estava em casa.(BRANDÃO, 2008, p.66-67). 

 

Brandão segue o texto e expõe que poucos objetos haviam sido realmente retirados do 

local, entretanto o modo como os objetos estavam dispostos, diferente de como havia deixado, 

fez com que não reconhecesse o ambiente. E segue, “O instante paralisador revela algo de 

outra natureza: de como aqueles objetos não se conheciam (me incluo entre eles), senão 

segundo um dado repertório de composição”. (BRANDÃO, 2008, p.67). 

																																																													
18 Sobre territorialização: “Mas, sobretudo, o território se constitui quando emergem matérias de expressão. 
Quando os componentes de meios além de deixarem de ser direcionais para serem dimensionais, deixarem de ser 
funcionais para serem expressivos. A expressão é, por conseguinte, a marca territorial, a assinatura, resultado de 
uma combinação entre constância temporal e alcance espacial. [...] Enquanto Deleuze e Guattari definem o 
território como o “em casa”, quero pensar a casa como território.”(BRANDÃO, 2008, p.64) 
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Portanto, é possível depreender que o cotidiano doméstico (habitar privado) possui 

grande importância para o equilíbrio das relações privadas e públicas, sobretudo pelo caráter 

ponderador ao qual a mobilidade, desterritorialização, confronta os indivíduos a partir da 

necessidade de novos agenciamentos do espaço, “[...] como se, de um lado, o habitar privado 

e, de outro, os habitares coletivo e público, dependessem um do outro para serem vividos 

plenamente.” (CAMARGO, 2007, p.163). 

O lugar do habitar doméstico é a última dimensão evidenciada pela autora. Ao passo 

que a casa é percebida através das relações objetivas e subjetivas que são construídas pelos 

moradores, este espaço passa a ser percebido por meio de um sentido específico de 

lugar19.Sendo que olugar, como conceituado por Camargo, difere-se de espaço pois, possui 

signos e símbolos, são centros que os indivíduos atribuem valores. O geógrafo e humanista 

Yu-Fu Tuan, o qual também é citado pela autora,  define do seguinte modo: 
As relações de espaço e lugar. Na experiência, o significado de espaço 
frequentemente se funde com o de lugar. “Espaço” é mais abstratodo que 
“lugar. O que começa como espaço indiferenciado transforma-se em lugar à 
medida que o conhecemos melhor e o dotamos de valor. Os arquitetos falam 
sobre as qualidades espaciais do lugar; podem igualmente falar das 
qualidades locacionais do espaço. As ideias de “espaço” e “lugar” não 
podem ser definidas uma sem a outra. A partir da segurança e estabilidade 
do lugar estamos cientes da amplidão, da liberdade e da ameaça do espaço, e 
vice-versa. Além disso, se pensarmos no espaço como algo que permite 
movimento, então lugar é a pausa; cada pausa no movimento torna possível 
que a localização se transforme em lugar. (TUAN, 2013,p.14)  

 

Para que seja possível a atribuição de valores aos locais e/ou objetos é necessário 

saber sobre a experiência do indivíduo, sendo que esta experiência deve ser compreendida 

assim com apontado por Tuan(2013), através de um processo que transita por questões 

objetivas e subjetivas. Para o autor a “Experiência é um termo que abrange as diferentes 

maneiras por intermédio das quais uma pessoa conhece e constrói a realidade.” (p.17). Essa 

experiência e estabelecida por meio dos sentimentos e pensamentos, onde a memória e a 

intuição são vetores de intervenção imediatas e os sentidos (visão, audição, olfato, paladar e 

tato) um dos modos de registro da realidade.  

No sentido de conferir a casa o conceito de “lugar” Camargo diz:  

																																																													
19A redescoberta do lugar tem suas raízes nos anos 1970, no trabalho seminal de geógrafos humanistas que, 
inspirados por filosofias do significado, incluindo-se a fenomenologia e o existencialismo, buscaram o sentido da 
natureza geográfica do estar-no-mundo. Foi desta forma que geógrafos como Yi-Fu Tuan e Edward Relph 
buscaram inserir as pessoas em seu campo de análise, fazendo-o através do foco na noção de lugar. “Ou seja, ao 
invés de abstrações sobre o espaço geométrico, a questão central desse projeto passou a priorizar a experiência 
da imersão humana no lugar, envolvendo, assim, a consideração de que ser humano é estar ‘em um lugar” 
(CAMARGO, 2007, p.166) 
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A conexão do conceito de lugar à casa pode, também, ser confirmada, se 
consideramos os aspectos analisados nos capítulos anteriores, nos quais 
pudemos observá-la como um meio que, com sua materialidade, acolhe-nos 
e às nossas necessidades físicas e emocionais; incorpora nossos valores e se 
torna nosso lugar privado; e nós, por nossa vez, em nosso habitar doméstico 
cotidiano, passamos a estabelecer um sentido de pertencimento a esse 
lugar/casa e a distingui-lo de qualquer outro lugar no mundo. 
Desenvolvemos laços especiais com um lugar justamente por ele ter 
profundo significado para nós; por nos identificarmos com ele, a ponto de 
ele tornar-se parte importante de nós. Este processo é pessoal e ocorre 
através da maneira pela qual individualmente construímos nossas noções de 
lugar (GIFFORD apud CAMARGO, 2007, p.226). 

O quadro 3 apresenta um resumo do percurso construído por Camargo para apresentar 

as cinco dimensões do habitar doméstico.  

 
Quadro 3 – Dimensões do lar segundo Érica Camargo 
   Fonte: Camargo (2007) adaptado pela autora. 

 

Com base no levantamento realizado a partir de Brandão, Bachelard e sobretudo pelas 

cinco dimensões do lar elencados por Camargo, é possível apontar um direcionamento sobre 

como são construídas as relações entre o homem a casa e os artefatos. Estas informações 

podem servir como pontos norteadores aos designers de interiores para que estes possam 

utilizar estas informações e estabelecer estratégias na concepção das entrevistas e pesquisas 

com os moradores das residências. O conhecimento dos aspectos intangíveis das relações 
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homem x ambiente x artefatos possibilitará ao designer construir narrativas emocionais 

positivas que proporcionem sensações positivas aos moradores. 

Tratam-se de questões que precisam ser abordadas desde a primeira fase de um projeto 

luminotécnico, a pré-concepção, possibilitando que nas fases subsequentes seja minimizado a 

probabilidade de erros e/ou equívocos no que se refere as questões subjetivas intangíveis de 

um projeto.  

 

 

 

 

4.3 Interação: homem x casa x luz 

 

A tríade Casa, Luz e Design Emocional transita pelos aspectos tangíveis tanto quanto 

os intangíveis, e adentrar neste universo necessariamente conduz a investigação das relações 

afetivas. Para o desenvolvimento de um projeto luminotécnico de uma residência a partir dos 

requisitos projetuais do Design Emocional faz-se necessário, no primeiro momento, saber 

organizar e interpretar as informações levantadas. 

Neste momento serão pontuadas algumas recomendações de informações que podem 

ser levantadas pelos designers de interiores para melhor compreensão da interação homem x 

casa x luz. Sendo estas recomendações norteadas pelos estudos que descrevem as relações 

poéticas e sagradas da luz (segundo capítulo), bem como as dimensões do lar, discutidas com 

base nas investigações de Camargo (2007), Brandão (2008) e Bachelard (2008). Pode-se 

inferir como recomendações o levantamento dos seguintes pontos:   

 

A) Sentido de proteção - Perceber em quais aspectos a residência conferem ao morador a 

sensação de proteção frente ao mundo, esta sensação pode estar atrelada a alguma experiência 

vivida em algum momento na vida deste usuário. Diferentes fatores podem proporcionar essa 

percepção, como por exemplo, as dimensões de um ambiente (ambiente menor, sensação de 

maior proteção); familiares, amigos , animais e objetos, quando próximos podem 

proporcionar o sentido de proteção; um local bem iluminado com luz natural;  uma cor; 

ventilação; etc.  

 

B) Sentido de identificação – Observar quais as lembranças do mundo exterior (físicas ou 

não) que o morador reúne e confere significados positivos. Artefatos ou costumes que 
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tradicionalmente são passados de geração em geração, ou que participaram de algum 

momento importante são carregados de significados para os moradores. Ou mesmo a 

experiência de ter vivido na infância em um local próximo à praia, com uma boa iluminação 

natural. Entre outras experiências que conferem um sentido de identificação com o espaço 

ocupado.  

 

C) Sentido de comunicação – Analisar a necessidade do usuário de se comunicar com o 

mundo exterior, como meio de aproximação social e/ou diferenciação. Uma iluminação 

diferenciada colocada na fachada de uma casa pode proporcionar esse sentido de 

comunicação com o mundo exterior, pode ser com intensão de aproximação com os vizinhos 

(a fim de alinhar-se com os ideais), ou como meio de diferenciação expressão da identidade.    

 

D) Valores atribuídos – Examinar quais os artefatos ou situação que são atribuídos valores 

sentimentais. O espaço passa a ser compreendido a partir dos usos objetivos e subjetivos, 

tornando-se, em determinado momento, uma “entidade” que além de abrigar os objetos que 

nos identificam, abrigam as memórias afetivas das relações que ali ocorreram, conforme 

relatado por Camargo(2008). Potencializar esses objetos, conferindo destaque frente a outros 

amplia ainda mais a relação afetiva com o morador.   

 

E) Sentido de privacidade– Estudar qual a medida de privacidade e intimidade que o usuário 

pondera, no que se refere ao ambiente, objetos e companhias escolhidas. Essa noção de 

privacidade pode ocorrer diversas formas, cabe citar como exemplo os materiais escolhidos 

para os acabamentos de um armário de quarto,  pensando que o indivíduo, dono do armário, 

considera uma invasão à privacidade que seus pertences fiquem à vista, seria inapropriado a 

especificação de portas com vidro transparente. No que se refere aos agenciamentos dos 

espaços, a setorização de uma residência, em setor privado, de serviço, íntimo, dividido com 

parede e portas, pode ser uma solução adequada às necessidades do morador.  

 

F) Sentido de cotidiano– Observar o cotidiano doméstico dos usuários, levando em 

consideração a relação: tempo, espaço e atividades realizadas. Iluminar de acordo com essas 

nuances diárias proporcionam o bem-estar aos moradores.  

 

G) Sentido de identidade e pertencimento– Pesquisar as experiências dos moradores, no 

que se refere as experiências vividas, lugares que de algum modo são especiais para este 
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indivíduo, estações do ano, as paisagens preferidas, músicas, comidas, cheiros, entre outras 

coisas. Informações que podem viabilizar uma leitura do sentido de identidade e 

pertencimento. Essas elementos fornecem subsídio para escolha de cores, texturas, iluminação 

(tipo, quantidade), etc.  

 As informações acima elencadas podem ser utilizadas nas investigações de interação 

emocional entre um indivíduo, ou grupo de indivíduos. Os possíveis métodos a serem 

adotados (no subcapítulo 3.5 foram sugeridos alguns métodos) podem variar de acordo com 

as necessidades dos clientes e designers. Saber como intervir nos ambientes com novas 

propostas de agenciamentos de iluminação de modo embasado, ponderado e atento aos 

aspectos subjetivos é grande importância para a promoção do bem-estar dos indivíduos que 

residem no local. 

 

 

4.4 O Design Emocional no projeto luminotécnico residencial 

 

O design emocional vem sendo discutido ao longo dos últimos anos por diversos 

campos do design, entretanto pouca atenção foi dada para sua aplicação no design de 

ambientes, mais precisamente em projetos luminotécnicos. Projetar a luz de um ambiente 

residencial perpassa por fatores tangíveis e intangíveis das relações humanas, e compete ao 

profissional de design de ambientes o desenvolvimento deste projeto de modo a adequar às 

necessidades e desejos dos usuários com a luz e o espaço. Sendo assim, desenvolver esse 

projeto segundo as concepções do design emocional se apresenta adequado visto que 

despertar emoções positivas transforma o projeto luminotécnico em um projeto de desejo para 

o consumidor.    

Conforme sistematizado no terceiro capítulo, Norman (2008) estabelece requisitos 

projetuais para o desenvolvimento de produtos a partir dos três níveis do design: visceral 

(valoração dos aspectos físicos); comportamental (relação de uso); e reflexivo 

(particularidades socioculturais e memória), neste momento serão aplicados os requisitos em 

projetos luminotécnicos. 

 

4.4.1 Design visceral e o projeto luminotécnico 

 

O nível visceral está relacionado ao “impacto emocional imediato”, desenvolver um 

projeto de luz a partir deste nível relaciona-se com a primeira impressão que um indivíduo 
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tem do espaço. E, os sentidos humanos como a visão, audição, tato, olfato e paladar estão 

diretamente relacionados. Em se tratando de projetos residências as soluções de luz precisam 

estar em consonância com o ambiente de intervenção, seja este um ambiente da área íntima, 

social ou de serviço.  

Como estratégias projetuais para trabalhar o design de iluminação em nível visceral 

pode-se utilizar de soluções de iluminação dirigida de efeito e dirigida de destaque, assim 

como a utilização de luminárias decorativas. A figura 53 ilustra uma situação de iluminação 

dirigida de efeito em uma sala de estar. Ao observar o lado esquerdo da imagem a luminária 

sinuosa cria um movimento de luz e sombra no ambiente, que, por sua vez, dialoga com a 

escultura (também sinuosa) situada ao lado direito da figura. A escultura recebe uma 

iluminação dirigida de destaque através de spots embutidos no forro, mais uma vez o jogo de 

luz e sobra proporciona ao ambiente um vista atraente. Outro aspecto da imagem que cabe 

evidenciar, trata-se da temperatura de cor das duas situações de iluminação (luminária sinuosa 

e spots embutidos no forro), entre 2.700 e 3000k, esta faixa de temperatura de cor proporciona 

aos usuários deste ambiente estados de ânimos positivos, como felicidade e tranquilidade.  

   
 Figura 54 – Iluminação de efeito e dirigida de destaque, Design Visceral. 
  Arquiteto Marlon Gama. Fonte: La Lampe (2009) 
 

Também é considerada em nível visceral a iluminação dirigida de efeito quando 

utilizada a fim de oferecer destaque a uma textura no ambiente. Norman (2008) afirma que “a 

sensação física e a textura dos materiais são importantes” (p. 91), deste modo, estabelecer 
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destaque à texturas de diferentes materiais que compõem o ambiente é uma estratégia de 

design visceral. Na figura 54, o plano mais ao fundo iluminado com spots embutidos no forro 

atrai o olhar das pessoas que utilizam o home office.  

  
Figura 55 – Iluminaçãode efeito destacando parede de pedra. 

    Fonte: La Lampe 
O impacto visual causado por uma peça decorativa, seja ela pendente, tocheiro, entre 

outras, também se coloca como uma estratégia projetual de nível visceral. A figura 55 retrata 

esta situação, os pendentes utilizados no quarto chamam atenção. De dimensões proporcionais 

ao criado, assim como a altura do pendente instalado próximo ao detalhe de iluminação 

indireta (abaixo da persiana), possibilita uma solução visual harmônica e proporciona aos 

moradores a sensação de bem-estar e conforto. 

  
Figura 56 – Luminária Babette.Foto: Xico Diniz , Projeto de interiores: Manarelli Guimarães Arquitetura 

Fonte: La Lampe 
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Os valores culturais do local são princípios que intervém nas escolhas dos indivíduos, 

de acordo com os padrões adotados pelo local a solução pode ser considerada apropriada, ou 

não. “Os princípios subjacentes do design visceral são predeterminados, consistentes entre 

povos e culturas.”(NORMAN, 2008, p. 89) Nessas condições  pode-se inferir que as soluções 

de iluminação que pretende alcançar o nível visceral dependerá, também, dos princípios 

predeterminados do cliente. 

 

 

 

 

 

4.4.2 Design comportamental e o projeto luminotécnico 

 

O Design comportamental diz respeito a relação de uso do produto, neste caso a 

relação indivíduo e o ambiente iluminado, “O raciocínio lógico não importa. O desempenho 

importa.” (Norman, 2008, p.92). Trata-se de vincular os aspectos técnicos da iluminação, 

como por exemplo, iluminância, índice de reprodução de cor, temperatura de cor à 

usabilidade. Pensar na efetividade do uso, na eficiência e satisfação são os três parâmetros de 

estratégias projetuais. 

Sobre o primeiro ponto, efetividade do uso, para possibilitar ao usuário o 

desenvolvimento pleno da tarefa, é necessário realizar o levantamento das atividades que 

serão executadas no ambiente. A exemplo de um quarto infantil, este ambiente será utilizado 

somente para dormir e brincar? A criança estudará? A observação dos moradores no momento 

da realização das tarefas é imprescindível para o sucesso da solução adotada. Se o 

desempenho da iluminação for ineficiente pode ocasionar frustração ou mesmo problemas de 

saúde ocular.   

Em projetos luminotécnicos, instalar diversos pontos de iluminação proporcionam ao 

usuário uma maior independência na realização das tarefas, sobretudo pela possibilidade de 

atingir os níveis adequados de iluminância para a atividade a ser realizada. Na figura 56, no 

quarto de adolescentes foram utilizados quatro possibilidades de iluminação. O pendente ao 

centro proporciona uma iluminação geral ao ambiente, entretanto para as atividades 

específicas foram instaladas outras luminárias. Ao lado das camas, a direita da imagem, 

luminárias de tarefa ajudam na leitura, na mesa à frente, uma luminária articulada possibilita 
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uma maior quantidade de iluminação para os estudos, por último, como iluminação de efeito 

ao fundo da imagem,uma luminária na estante.  

 

  
Figura 57 Quarto adolescentes. Projeto de interiores: Luciana Penna e Olívia Messa 

Fonte: Casa.abril.com.br 
 

 

Na figura 56 além da iluminação alcançar o objetivo da efetividade no uso, a 

utilização de diversas fontes de luz apresenta-se como uma solução que, na percepção geral 

do ambiente, o torna mais dinâmico. Cabe ressaltar que mesmo em ambientes que não serão 

realizadas obras para instalação de novos pontos elétricos, seja na parede ou no teto, é 

possível sistematizar uma solução que contemple diversos pontos de iluminação através da 

escolha de peças, como abajures e tocheiros, que se adequem às necessidades das atividades 

do morador.  

A segunda estratégia projetual versa sobre a eficiência, ou seja, a redução de esforços 

para desenvolver uma tarefa.No que se refere a iluminação pode-se aplicar este conceito da 

seguinte forma,adequação da luminária,ou seja, o tipo de iluminação que a peça proporciona 

precisa estar condizente à atividade que será realizada, além da quantidade de lux da lâmpada. 

A exemplo, a figura 57, para um canto de leitura é necessário uma peça que proporcione uma 

iluminação de tarefa, sendo fundamental que a proporção da luminária esteja de acordo com a 

proporção dos outros móveis que compõem o ambiente. Peças inadequadas dificultam a 

execução da tarefa. Além disso, a correta localização das mesmas também reduzem os 

esforços do usuário. Por esse motivo o projeto luminotécnico precisa ser paralelo ao 
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planejamento do layout do ambiente, para que todas as luminárias definidas no projeto sejam 

instaladas na localização exata.   

 

`  
Figura 58. Canto de leitura. Projeto de interiores: Mariana Linhares 

Fonte: La Lampe 
 

Por último, a satisfação trata do conforto experimentado pelo morador ao interagir 

com o produto. Esta satisfação não pode ser medida de modo quantitativo, sim mensurada a 

partir do momento que o usuário utiliza o ambiente, por esse motivo a “afinação” da luz deve 

ser realizada na fase pós-ocupação. Existe a possibilidade da necessidade de readequações da 

proposta feita no projeto luminotécnico. Pois, segundo afirma o professor Celso Lamparelli 

“nenhuma das soluções espaciais é totalmente adequada, pois as necessidades, expectativas e 

aspirações com relação à moradia manifestam-se a partir do ato de morar” (LAMPARELLI, 

apud CAMARGO, 2007, p.12.) 

O design comportamental deve fazer parte de todas as fases de um projeto “não pode 

ser adotado uma vez que o produto for concluído.”(NORMAN, 2008,p.106). E não atender de 

modo efetivo ao design comportamental pode proporcionar ao usuário, sentimentos negativos 

como irritação, nervosismo e falta de paciência.  
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4.4.3 Design reflexivo e o projeto luminotécnico 

 

 O design reflexivo explora as questões subjetivas do usuário, segundo Norman (2008) 

“É somente nele que o pleno impacto tanto do pensamento quanto da emoção são 

experimentadas” (p.58).  Refere-se a particularidades culturais, indentitária, e experiências de 

vida. Para o desenvolvimento de um projeto luminotécnico residencial orientado pelos 

requisitos do design reflexivo é necessário o conhecimento dos aspectos tangíveis e 

intangíveis da relação homem x casa x luz (conforme abordada no subcapítulo anterior). Com 

o levantamento dessas informações é possível desenvolver um projeto de luz com o propósito 

de despertar afetos positivos no morador, como por exemplo, despertar inspiração, 

relaxamento, maior produção no trabalho e estudo, e desta forma proporcionar conforto e 

bem-estar aos moradores. É possível relacionar as estratégias projetuais de iluminação com as 

dimensões abordadas na interação homem x casa x luz. A seguir serão pontuados as 

estratégias e aplicadas em soluções de luz.  

 

 

 

- Sentido de proteção 

 

O sentido de proteção é o primeiro ponto abordado, este tem relação com as 

experiências vividas pelos usuários do espaço. Diversos fatores podem promover no usuário 

essa sensação, cabe ao designer investigar quais seriam. Entretanto para ilustrar pode-se 

evidenciar o sentido de proteção atrelado às dimensões de um ambiente, mais precisamente à 

altura do teto de uma sala, denominado de pé-direito, este tem grande impacto na percepção 

de um espaço. Pés-direitos altos tendem a proporcionar uma percepcepção de amplitude e 

fluidez, em contraponto quando baixos enfatizam a ideia de proteção, intimismo e aconchego, 

ampliando assim a sensação de proteção. Nesses casos como estratégias projetuais pode-se 

desenvolver uma iluminação que proporcione ao ambiente uma sensação de diminuição no 

tamanho, com as fontes de luz mais próximas da altura dos moradores. 
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Figura 59 Iluminação geral realizada a partir de tocheiros e pendentes.  

Fonte:Arquivo pessoal  
 

 
 
Figura 60 Tocheiros e pendentes iluminam o ambiente. 

      Fonte: Arquivo pessoal 
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 Analisando as figuras 58 e 59 é possível observar que o ambiente além de grandes 

dimensões possui um pé direito alto, o que poderia possibilitar uma percepção de um espaço 

frio e distante. Entretanto a escolha da iluminação geral do ambiente ter sido efetuada através 

de tocheiros e pendente conferiu ao ambiente uma sensação de aconchego pela dimensão 

humana que as fontes de luzes se encontram.  

  

- Sentido de identificação 

 

O sentido de identificação, no que se refere a iluminação, pode por exemplo ser 

expresso a través do uso de luminárias que atravessam gerações de família, ou mesmo por 

identificar-se com um estilo de vida urbano, entre outras coisas. As figuras 60 e 61 ilustram a 

proposição de uma iluminação que se aproxima de um estilo urbano. Essa afirmação 

apresenta-se não somente pela escolha dos acabamentos de parede, teto e dos móveis que 

compõem o ambiente, mas também pelo detalhe de iluminação contínuo (parede e no teto) 

que inclusive integra o setor de serviço ao social. Tirar partido da arquitetura para iluminar o 

ambiente se configura como uma solução diferenciada se comparada soluções clássicas de 

iluminação.  

 

 
Figura 61 - Cozinha e Living se integram com a iluminação geral indireta.  

Fonte: www.gilhermetorres.com.br 
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Figura 62 - Utilizando o detalhe da parede e forro como luminária.  

Fonte: www.gilhermetorres.com.br 
 

 

 

- Sentido de comunicação 

 

O sentido de comunicação, por exemplo, pode ser expresso através do uso de 

luminárias exclusivas de designers famosos, a aquisição destes produtos pode configurar o 

meio social/econômico ao qual o morador faz parte. Na figura 62 a luminária Zeppelin 

desenhada pelo designer Marcel Wanders para a marca italiana Flos, na sala de jantar pode ser 

considerada pelos moradores como ícone de comunicação. A proposta é comunicar ao mundo 

exterior as informações desejadas pelos usuários do espaço, na figura 62, todas as fontes 

definidas para o espaço expressam a idéia de elegância, conferindo um ar contemporâneo.  

 Além da  luminária Zeppelin, as outras fontes de iluminação são soluções sem 

maiores interferências visuais, como por exemplo o embutido duplo com lâmpadas AR 70, à 

esquerda e ao fundo da imagem, fazendo foco nos móveis e indicando um caminho na sala e a 

inserção de interferências no forro para iluminação indireta.  
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Figura 63 - Luminária Zeppelin. Designer Marcel Wanders 
Fonte: www.designperclick.com 

 

 

 

- Sentido de valores atribuídos 

 

O sentido de valores atribuídos podem ser evidenciados através de uma iluminação 

dirigida de destaque, dando-se ênfase a um objeto. Em casos de objetos de grande valor 

afetivo para o morador é possível, através de embutidos com lâmpadas tipo MR11 (entre 

outras), conferir destaque a este objeto e desta forma ampliar a relação afetiva. Assim como 

esquematizado na figura 63, os nichos iluminados na parede destacam os quadros infantis. 

Outro exemplo, é atribuído valor a uma situação (e não a um objeto), como por exemplo uma 

família que zela pela realização das refeições juntos. A solução de iluminação pode ser dada 

através do uso de sistemas de automação eletrônica, em que a “cena” do jantar, com todas as 

luzes ascesas na luminância definifa e com destaque à mesa de jantar, é acionada nos 

momentos especiais.  
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Figura 64 - Quarto infantil com iluminação para quadros  
Fonte: arquivo pessoal 

 

 

 

- Sentido de privacidade 

 

De diferentes formas a luz pode contribuir para conferir o sentido de privacidade aos 

moradores de uma casa, trata-se de uma dimensão de grande importância para grande parte 

dos seres humanos. Em momentos de exercer atividades como estudar, realizar leituras, 

trabalhos manuais, entre outros, é necessário indicar a iluminância e tipo de luminária corretas 

a fim de conferir privacidade e sem criar interferências negativas para outras pessoas que 

dividem o mesmo espaço.  

Cabe citar uma situação: dois indivíduos com hábitos distintos, enquanto um desperta 

ao amanhecer do dia, o outro estende o horário de sono. Como resolver a iluminação deste 

espaço, neste momento, para que não haja intervenção na dinâmica de ambos? Utilizando 

balizadores (figura 64) para que o caminho até o sanitário e/ou closet seja indicado, sem que 

haja prejuízo ao sono do companheiro.   
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   `      
Figura 65 Balizadores para indicar a passagem entre ambientes. Fonte: casa cor 
 
 

 
- Sentido de cotidiano 

 

Sobre o cotidiano, a partir da observação do cotidiano dos moradores é possível 

desenvolver uma solução de programação de iluminação de acordo as atividades 

desenvolvidas diariamente, ou seja, criar “cenas”. Para tanto é preciso à adoção de sistema de 

automação eletrônica, o que possibilita a gravação do conjunto de luminárias que irá 

representar a cena proposta. Atualmente é encontrado no mercado uma diversidade de 

modelos (figura 65), complexidade, e valores de sistemas de automação de iluminação. 

 

  
 Figura 66 - Modelos de automação de iluminação 

Fonte: home in hands 
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- Sentido de identidade e pertencimento 

 

Por fim o sentido de identidade e pertencimento. As informações levantadas fornecem 

subsídios para, por exemplo, definir a temperatura de cor que será utilizada no projeto, os 

tipos de iluminação predominantes, bem como outros possíveis efeitos que venham a ser 

empregues. As informações acima elencadas contribuem para a compreensão que a 

iluminação artificial pode ser considerada como um agente modificador de significados dos 

objetos e espaços internos.  

O sentido de pertencimento também pode ser expresso através da especificação de 

luminárias que possuam relação com o local de origem do morador. Como por exemplo o uso 

das tradicionais lanternas de papel, chamadas de Bombori, estas luminárias são 

tradicionalmente utilizadas comemorações  de países asiáticos.  

Portanto, os espaços domésticos são reflexos do modo de ser de quem habita, devido à 

construção de significados que os moradores versam sobre este (FLUSSER, 2007). Logo o 

design emocional, aplicado ao desenvolvimento de projetos luminotécnicos proporciona a 

constituição de relações afetivas positivas do morador com o espaço projetado. Cabe ao 

profissional desenvolver o projeto luminotécnico que coloque o morador como principal 

norteador de suas soluções, e dessa forma estabelecer resultados positivos e afetuosos. 
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5. Considerações finais   
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A utilização das pesquisas acerca da emoção no desenvolvimento de produtos e 

soluções de design tem permitido grandes avanços no que se refere a humanização dos 

artefatos sobretudo por se tratar de um aspecto mais importante para o sucesso de um produto 

do que os elementos técnicos e práticos. Partindo dessa afirmação esta dissertação buscou 

aplicar os conhecimentos de autores do design emocional em projetos de ambientes 

residencias.  

O presente estudo explorou a idealização de projetos luminotécnicos, a partir do viés 

do design emocional, em ambientes residenciais entendendo-o a partir da tessitura das 

relações homem x casa x luz, que transpõem as estruturas visíveis e funcionais, chegando aos 

aspectos intangíveis. Na primeira etapa foi possível compreender os conceitos, grandezas 

fotométricas, tipos de iluminação e produtos utilizados para a iluminação de ambientes 

residenciais. Trataram-se de informações de grande relevância visto que o conhecimento 

desses dados possibilitaram a compreensão das influências fisiológicas positivas e negativas 

que as fontes de luzes artificiais acarretam nos seres humanos. Foi abordado também o 

fenômeno da luz na arte e arquitetura, apresentados obras de arte e arquitetônicas que 

apontam para o uso da luz não somente pelo caráter técnico(com o apelo da visibilidade) mas 

também pelo viés simbólico e subjetivo, a fim de reforçar que os valores intangíveis além de 

fazer parte de diferentes áreas de conhecimento também são explorados desde longo processo 

histórico.   

Em um segundo momento os estudos foram conduzidos a fim de apresentar recentes 

abordagens do design emocional assim como questões referentes a relação da emoção e 

cognição, com o propósito de evidenciar a indissociação da emoção ao processo de raciocínio, 

indicando assim que a emoção auxilia no processo de tomada de decisão. Expostas as 

considerações iniciais, Donald Norman e Vera Damzio foram eleitos para nortear os estudos 

resultantes desta pesquisa, os níveis de design apresentados pelo Norman foram 

segmentados(design visceral, design comportamental e design reflexivo) e indicados os 

aspectos gerais,  em seguida apresentadas as estratégias projetuais para cada nível.  

À observação deste panorama, foi acrescido informações acerca da relação afetiva do 

usuário com o espaço, e por entender que os ambientes residenciais são os ambientes onde as 

emoções e sensações são mais intensas e particulares, o lar foi definido como o espaço a ser 

estudado. Para compreender o quão imbricada e carregada de significados é a relação do 

homem com o lar que habita, buscou-se em Camargo (2007) as dimensões do lar. As cinco 

dimensões evidenciadas pela autora apresentam um possível direcionamento para apoiar os 

designers no desenvolvimento de pesquisas com usuários de ambientes residenciais. Com 
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base nesses estudos foram sugeridas recomendações de informações necessárias para o 

levantamento das pesquisas no desenvolvimento de um projeto de design de ambientes.  

Alicerçado nas recomendações é possível formular um programa de necessidades que 

atenda ao caráter intangível da relação humana com o lar, trata-se de um processo dinâmico e 

não linear, que apoia o designer no processo de definição de quais os atributos serão aplicados 

aos projetos do ambiente a fim de proporcionar ao morador sensações positivas.  

A análise do pontos norteadores desta investigação como os estudos sobre iluminação 

artificial, requisitos projetuais e as dimensões do lar, resultaram nas recomendações dos 

possíveis requisitos projetuais, segundo a concepção do design emocional, para o 

desenvolvimento de projetos luminotécnicos residenciais. Pode-se afirmar que a inserção dos 

requisitos do design emocional aos projetos luminotécnicos podem responder às necessidades 

emocionais dos usuários, visto que diversas pesquisas realizadas anteriormente comprovaram 

a eficácia da aplicação do design emocional em projetos de produtos, e que projetos 

desenvolvidos com base nessas informações podem vir a despertar emoções positivas 

contribuindo para o conforto e bem estar dos moradores.  

Entretanto, cabe evidenciar que o efetivo alcance de todos os níveis de design somente 

poderá ser mensurado após a ocupação do espaço pelo morador, ainda mais por se tratar de 

projetos de ilumação que mesmo após a apresentação da proposta em 2D (projeto em 

AutoCad, por exemplo), utilizando softwers de iluminação (3D), ou apresentando imagens de 

outros ambientes com soluções de iluminação parecidas o usuário do espaço somente 

compreende a relação: homem x casa x luz após apreciação no local.  

Ou seja, para a confirmar que o projeto de iluminação artificial, desenvolvido a partir 

das indicações especificadas pela pesquisa, modifica o significado do espaço interno de uma 

residência é necessário a aplicação em um espaço e então realizar uma análise pós ocupação, 

esta pesquisa fundamentalmente precisará ser de forma qualitativa (associação de diferentes 

técnicas de pesquisa) e não quantitativa, visto que os aspectos intangíveis precisa ser 

alcançados e que estes são resultados das experiências individuais humanas. Convém apontar, 

que devido ao curto tempo no desenvolvimento da dissertação não foi possível a realização de 

um estudo de caso, deixando assim como sugestão para pesquisas posteriores a aplicação dos 

requisitos projetuais e validação dos mesmos, além de apontar possíveis adequações 

necessárias para a obtenção do êxito.  

Acredita-se que o presente trabalho colabora com as pesquisas na área de design de 

ambientes/interiores proporcionando aos designers a compreensão de que o projeto 

luminotécnico pode ser desenvolvido com a intenção de provocar nos usuários boas 
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experiências. Assim como a pesquisa colabora significativamente com os designers de 

ambientes a fim de proporcionar uma autonomia projetual, orientando os profissionais com as 

possíveis informações dos usuários que necessitam ser levantadas para que seja possível, nas 

fases subsequentes do projeto, gerar alternativas que atendam aos níveis de design visceral, 

comportamental e reflexivo, ou seja aos anseios e emoções dos usuários do espaço. Espera-se 

que esta investigação contribua para a ampliar os estudos do design emocional, 

principalmente na aplicação em projetos de Design de ambientes/interiores.  

Como possíveis desdobramentos, cabe apresentar a possibilidade de ampliação da 

investigação de métodos de interação emocional para projetos luminotécnicos, bem como o 

aproveitamento desses requisitos em uma metodologia de projeto de ambientes e 

posteriormente a aplicação em um estudo de caso. Também a aplicação dos requisitos em 

projetos de outros tipos de ambientes, a fim de expandir estas informações a outros espaços o 

que certamente contribuiria na humanização dos ambientes sejam eles comerciais, 

residenciais ou coorporativos.  
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