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INTERIORES: UMA TRAJETÓRIA 

Nora Guimarães Geoffroy

O Curso de Composição de Interior, criado como desdobramento do Curso de Artes Decorativas 
em 1971, pioneiro no país e o único bacharelado no Rio de Janeiro, tem hoje 44 anos. Nos anos 90, 
desempenhou papel em nível nacional, ao defender, junto aos fóruns promovidos pelo Ministério de 
Educação e Cultura - MEC para discussão do ensino em diversas áreas de conhecimento, sua inserção no 
campo do Design, reivindicando lugar na equipe multidisciplinar envolvida com o habitat do homem. 
Embora reconhecendo área de sombreamento, buscava o descolamento em relação à Arquitetura, de 
modo a estabelecer limites menos turvos e possibilitar a regulamentação da profissão. Ao final de um 
processo não sem enfrentamento de opositores que confundiam a atuação desse profissional com a do 
decorador, alcançou o resultado pretendido. 

Este é um relato dessa trajetória e, ao final, pretende-se dar um breve panorama da situação atual 
deste campo de saber em nível nacional.

Os caminhos da inserção no campo do Design se construíram dentro do processo de avaliação dos 
cursos superiores de Artes, cuja semente nasceu em 1984, quando uma comissão de especialistas criada 
pela Secretaria de Ensino Superior - SESu/MEC reuniu-se em Brasília, na Fundação Getúlio Vargas, 
e elaborou um diagnóstico que se embasava mais na vivência dos participantes do que nos dados 
então fornecidos pelas Instituições que, de modo geral, não correspondiam à realidade conhecida pelos 
partícipes. 

O processo avaliativo, apenas iniciado e logo interrompido, foi sucedido por eventos pontuais 
que reivindicavam sua retomada, como o Manifesto de Diamantina, a Carta de São João del Rei, 
a Carta Protesto de Brasília, em sequência às moções exaradas na Universidade de São Paulo. Em 
1987, durante a realização do I Festival Latino-Americano de Arte e Cultura, foi criada na capital 
do país a Federação de Arte/Educadores do Brasil – FAEB, primeira entidade nacional que reunia 
pesquisadores com significativa produção intelectual na área de Arte em diferentes níveis, envolvendo 
processos educativos não formais e privilegiando o diálogo interdisciplinar das diferentes linguagens 
– artes visuais, dança, música e teatro. Defendendo a necessidade de se repensar o ensino das Artes e 
pleiteando a avaliação de cada situação como o marco do processo, em 1992, já em seu V Congresso – 
CONFAEB, em Belém, criou-se um evento paralelo – o 1º Fórum de Currículos dos Cursos de Artes. 
Nele consolidou-se extraoficialmente um fórum permanente em defesa da reformulação do ensino, que 
se reuniria em paralelo aos congressos anuais da entidade, o que ocorreu em Recife no ano seguinte. 

Em 1993 foi nomeada pelo MEC uma Comissão Nacional de Avaliação que concluiu pela adoção, 
com algumas modificações, de um programa avaliativo da Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior – ANDIFES, que teve a participação do Prof. José Haim 
Benzecry como representante da UFRJ. O mesmo teria caráter essencialmente formativo para a 
melhoria de qualidade da graduação. 

O momento mostrava-se fértil e a efetiva atuação da FAEB resultou, finalmente, na criação da 
Comissão de Especialistas no Ensino das Artes – CEEARTES, da SESu/MEC, instalada em abril 
de 1994, com atuação dinâmica que possibilitou, em julho do mesmo ano, a realização do I Fórum 
Nacional de Avaliação e Reformulação do Ensino Superior das Artes, em Brasília, com participação de 
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126 professores de 35 universidades e/ou escolas. 
Seu plano de ação previa consulta às Instituições de Ensino Superior – IES, traçando-se um 

diagnóstico a partir da criação de instrumentos de avaliação para os diferentes cursos. 

A Escola de Belas Artes – EBA não participou desse primeiro encontro. Realizado entre 27 e 31 
de julho de 1994, dele tivemos notícia a posteriori, através do seu documento final que solicitava às 
IES um panorama qualitativo com subsídios para que se avançasse no processo de identificação de 
parâmetros e critérios norteadores da avaliação e reformulação do ensino. O documento suscitou grande 
interesse na EBA e a Diretora à época, Profa. Elizabeth Boscher Torres, designou uma comissão de 
representantes para o II Fórum Nacional de Avaliação e Reformulação do Ensino Superior das Artes, 
que portaria o levantamento dos cursos da Escola. A representante de Composição de Interior foi a 
Profa. Marli Gouvêa e entre 19 e 21 de setembro de 1994, 166 professores reunidos em Campo Grande 
trabalharam na elaboração dos instrumentos de avaliação a serem utilizados como instrumentos-piloto 
em 11 cursos voluntários. A abordagem defendia a não comparação entre cursos de mesma área, mas 
de cada curso com a sua própria proposta de projeção para o futuro.

Nesse evento, o Curso de Composição de Interior, juntamente com o de Composição Paisagística, 
foi alocado no grupo Decoração, sob a Coordenação do Prof. Ricardo Pereira do Curso de Decoração 
e Composição de Interiores da Universidade Federal de Uberlândia – UFU, com a presença ainda 
de representantes do Curso de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás - UFG, do Curso de 
Decoração da Universidade Federal da Bahia – UFBA e do Curso de Decoração da Fundação Mineira 
de Arte Aleijadinho - FUMA. Essas eram as IES que, à época, ofereciam bacharelados em Interiores. 
Os trabalhos iniciaram-se com o objetivo de avaliar o documento da CEEARTES referente à descrição 
sumária do Instituto/Departamento e da infraestrutura de cada IES, reformatá-lo e encaminhá-lo a 
outras escolas. Elaborou-se um relatório com sugestões de alterações. 

Para esse Fórum, a orientação do conselho do curso de Interiores era de pleitear em plenária a 
sua alocação junto ao grupo de Design, mas não houve tempo hábil para essa discussão. Igualmente 
apontávamos para a necessidade de regulamentação da profissão de modo a redefinir seus limites com 
a Arquitetura. Preconizávamos a mudança do paradigma vigente, que impossibilitava a alteração do 
status quo, mantendo-se a lógica do poder que percebia em nosso anseio uma cisão, quando na verdade 
propúnhamos uma cessão - em processo similar que a própria Arquitetura teria vivenciado quando se 
distinguiu da Engenharia. Foi ainda solicitada inclusão na CEEARTES de um representante nosso.  A 
negativa ao pleito embasou-se na impossibilidade de aumento no número de membros da Comissão.

O clima favorável permitiu a continuidade dos trabalhos ainda no mesmo ano, em Salvador, de 21 a 
24 de novembro de 1994, no III Fórum Nacional de Avaliação e Reformulação do Ensino Superior das 
Artes e Design. A área de Design ganhou força, agora identificada como campo apartado, destacando-
se na denominação do próprio evento.

Palestra da Profa. Virginia Kistmann, Designer e Mestre da Universidade Federal do Paraná, 
apontou para a dificuldade de se estabelecer fronteiras entre Arte e Design, temas de interesse para as 
discussões que se seguiram - 200 partícipes distribuídos em seis grupos. Nossos representantes da EBA 
foram: Grupo A: Formação específica do docente de ensino superior, Profa. Elza Lesaffre; Grupo B: 
Avaliação do módulo V do instrumento de avaliação, Profs. Sergio Andrade e Renato Milhiolo; Grupo 
C: Política superior do ensino das artes e design, Profs. Nora Guimarães Geoffroy e Ronald Teixeira; 
Grupo D: Forma de ensino: dicotomia entre teoria e prática, Prof. Kasuo Iha; Grupo E: Licenciatura, 
Prof. Andrés Tomita e Profa. Maria Helena Wyllie; Grupo F: Ensino e produção artística, Prof. Aurélio 
Nery. 

O grupo do qual participei foi coordenado pela Profa. Cibele Renault da Escola de Música (UFRJ) 
e contou com a participação do membro da CEEARTES, Designer e Prof. Gustavo Amarante Bomfim 
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(Universidade Federal da Paraíba - UFPb). 
Nosso relatório defendeu a necessidade da formação integral do indivíduo e o respeito às 

características singulares de cada Instituição na reformulação do ensino.

Em segundo momento no mesmo encontro, foram criados outros seis grupos de trabalho, então 
distinguidos por área: Artes Plásticas/Desenho, Artes Cênicas, Dança, Música, Design e Decoração/
Composição de Interior/Composição Paisagística. 

Esse último grupo, que coordenei, era constituído por representantes de três outras instituições, 
já presentes no fórum anterior: FUMA, UFBA e UFU, todas com bacharelados na área de Interiores, 
porém com diferentes denominações. O perfil de formação profissional e o projeto pedagógico foram 
objeto de reflexões, assim como a questão do estabelecimento de um nome compatível com a formação, 
tendo sido aprovada, ao final – nossa proposta - Planejamento de Interiores. Havia no grupo pleno 
acordo quanto à necessidade de inserção de nossa área no Design, mas esta denominação então não 
era uma possibilidade. Na ocasião, o Prof. Andrés Tomita de Composição Paisagística defendeu a 
pertinência deste como curso distinto e não uma disciplina dentro de Interiores, concepção da maioria 
dos presentes e que ainda hoje persiste em muitas escolas.

Na plenária, não tendo sido possível a redação de documento final único, após a leitura dos 
relatórios por grupo, foi decidido que seriam reunidos e encaminhados ao Ministro Murílio Hinkel, 
como resultado oficial do encontro. 

Em dezembro de 1994, com o fim do governo Itamar Franco, os trabalhos da CEEARTES foram 
suspensos e novos integrantes da Comissão só foram nomeados no início de 1996, realizando trabalho 
essencialmente de gabinete com a tarefa de atualizar e ampliar o quadro de consultores ad hoc nas 
áreas então contempladas (Educação Artística, Artes Plásticas, Artes Cênicas, Música e Design); e 
ainda apresentar descrição das mesmas como subsídio ao Conselho Nacional de Educação - CNE 
na homologação de pedidos de autorização, credenciamento e recredenciamento de novos cursos, 
estabelecendo referenciais para a avaliação das propostas. 

Mesmo assim, reuniu-se em Brasília, de 22 a 24 de março de 1995, o IV Fórum Nacional de 
Avaliação e Reformulação do Ensino Superior das Artes e Design, com a presença de 124 participantes. 
Contou, na palestra inaugural, com a Profa. Ana May Barbosa, Presidente da CEEARTES até outubro 
do ano anterior, que discorreu sobre o momento de transição política vigente e esclareceu a situação 
de independência deste encontro em relação aos anteriores, já que a Comissão, embora não destituída, 
igualmente não fora referendada.

Em acréscimo, a Profa. Laís Aderne, presidente em exercício da Comissão, e o Prof. Maurício 
Freire Garcia da Universidade Federal de Minas Gerais, da Comissão Coordenadora do evento, 
discorreram sobre a importância da continuidade dos fóruns e sobre o delicado momento político - que 
inclusive motivou a alteração da pauta, que focaria as novas tendências de propostas de reformulação 
do ensino de Artes e Design. A recomposição da CEEARTES e o seu papel futuro junto ao CNE 
constituíram-se como cerne das reflexões. Na ocasião, a área de Design ratificou a indicação do Prof. 
Gustavo Amarante Bomfim (UFPb) para representá-la na Comissão Especial Provisória do MEC.

 
Nesse evento, o grupo de Planejamento de Interiores e Paisagismo foi unido ao de Design para as 

discussões sobre o tema – Política: estrutura do Fórum, CEEARTES e CNE. Foram escolhidos os Profs. 
André Petry (Universidade Federal de Santa Maria - UFSM) e Carla Galvão Spinillo (Universidade 
Federal de Pernambuco - UFPe) como coordenadores. 

Houve então, pela primeira vez, e atendendo à nossa proposta, entendimento do Design como uma 
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grande área de conhecimento que abarca não apenas o Projeto de Produto e a Programação Visual, 
mas igualmente o Planejamento de Interiores e o Paisagismo, assim como outras subáreas. Resultado 
de nossos esforços, houve então uma bem sucedida votação a nosso favor para a inserção do curso na 
área do Design.

O documento final foi conclusivo quanto à necessidade de reformulação do currículo mínimo 
então vigente, face a sua obsolescência, impedindo a necessária instrumentalização na formação 
das especialidades. O documento preconizava continuidade das reflexões em cada IES, definindo-
se não apenas o perfil, mas habilidades e conteúdos mínimos do ensino ministrado. Nosso curso já 
preparara para este evento uma proposta de reformulação na área de interiores, objetivando reverter 
tendência a uma excessiva especialização e à preocupação com a formação profissionalizante, pautada 
em paradigma tecnicista. Observávamos que ao profissional cabia uma compreensão sistêmica do 
fenômeno social, uma formação humanista e aberta à realidade circundante. O foco ainda orientava 
para o desenvolvimento de teorias e para a possibilidade de solução da defasagem entre o mercado e a 
universidade, ampliando a associação entre ensino, pesquisa e extensão.

Uma mudança na estrutura dos fóruns resultou que os quatro encontros anteriores evoluíssem para 
fóruns específicos das áreas contempladas pela CEEARTES. Assim, no VII Encontro da Associação de 
Escolas de Design do Brasil, (VII ENESD) promovido pela AEND-BR realizado em Belo Horizonte 
foi discutida a pauta do próximo encontro exclusivo da área Design. Por indicação da Profa. Anamaria 
de Moraes (PUC-RJ) incluiu-se o tema das novas habilitações dos cursos, foco do nosso interesse.

 
Assim, entre os dias 18 e 21 de abril de 1997 realizou-se em Recife o I Fórum de Dirigentes de 

Cursos de Desenho Industrial, promovido em parceria com a AEnD-Br. Contou com representantes 
de 26 cursos de ensino superior e cinco associações de classe, entre elas a Associação Mineira de 
Decoradores de Nível Superior - AMIDE. Da EBA, verificou-se a presença dos Profs. Valdir Ferreira 
Soares, Andrés Tomita Serna e Nora Guimarães Geoffroy. Da área de Interiores de outras instituições, 
Prof. Jéthero Cardoso de Miranda (Faculdade de Belas Artes, SP), Profa. Giselle Hissa Safar (Escola 
de Artes Plásticas da Universidade do Estado de Minas Gerais – ESAP/UEMG, antiga FUMA). As 
discussões se pautaram nas palestras sobre a atualidade do currículo mínimo, pelo Prof. Gustavo 
Amarante Bomfim; Aspectos didáticos e pedagógicos do Design, da Profa. Helena Maria Lopes 
Guedes, Relação entre graduação e pós-graduação, ministrada pela Profa. Rita Maria de Souza Couto 
e Representatividade do Design junto a órgãos de pesquisa e financiamento, pela Profa. Anamaria de 
Moraes. 

Ressalte-se no evento a contribuição, para a área de Interiores, desta renomada docente e 
pesquisadora em Ergonomia, assinalando de própria voz a consolidação do campo e a necessidade de 
se olhar este profissional como um designer, abandonando-se efetivamente a carga pejorativa atribuída 
ao decorador. Constatou que as pesquisas na área de conforto ambiental e os estudos da interação 
homem-espaço constituem questões dentro da Ergonomia. Sua atuação e seu discurso, fortemente 
respeitados, propiciaram o sucesso de uma inesperada segunda votação para inserção do curso de 
Interiores em Design. À época, atribuí tal ocorrência ao fato de ser esse o primeiro fórum específico da 
área. Posteriormente, vi essa necessidade com reservas – um gosto de preconceito no ar?

Relevante documento para a melhoria do ensino de Design foi o resultado desse encontro. Apontava 
sua força em várias direções: reivindicava a constituição de uma subcomissão por habilitação, cuja 
composição deveria atender a critérios de titulação, representatividade regional e enfoque humanístico 
e tecnológico; solicitava a constituição de grupo permanente de estudo de reforma curricular 
acompanhado pela AEnD-Br; pedia esclarecimentos à Coordenação do Subprograma III (Capacitação 
de Recursos Humanos) do Programa Brasileiro de Design – PBD sobre a política de implantação 
de novos cursos técnicos, explicitação de seus objetivos, o perfil desejado desses profissionais e sua 
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distinção em relação aos bacharéis; e ainda informações ao CNPq sobre o processo de indicação de 
representantes da área de Design na Comissão de Engenharias II, de apreciação de pedidos de apoio 
financeiro e fomento à pesquisa e à capacitação na pós-graduação. Sugeriu-se que o termo Design 
- em substituição à Desenho Industrial, fosse usado, acompanhado das denominações referentes às 
habilitações: Produto, Gráfico, Interface, Ambiental, Interiores e Vestuário. A orientação para o novo 
currículo indicava flexibilidade, permitindo tal inclusão. A reforma deveria adotar como paradigma 
para sua estruturação um determinado núcleo de conteúdos mínimos, cabendo a cada curso proceder 
a essa reestruturação.

Os três encontros específicos por área que se seguiram aprofundaram essas questões. O II 
Fórum de Dirigentes de Cursos de Desenho Industrial em Curitiba, de 5 a 8 de novembro de 1997, 
simultaneamente ao VII Encontro Nacional de Ensino Superior de Design VII ENESD fez um balanço 
das discussões anteriores, e o Prof. Gustavo Amarante Bomfim informou que a proposta de diretrizes 
curriculares deveria ser entregue ao MEC até abril de 1998, quando não apenas a LDB seria instaurada 
– com sua indicação para bacharelados e tecnologias no ensino superior, mas as leis anteriores - como 
a do currículo mínimo, revogadas. A composição da CEEARTES teve nesse momento suas cinco 
áreas definidas - Artes Cênicas, Artes Plásticas, Música, Educação Artística e Design, abrangendo 15 
diferentes cursos. 

Durante o evento foi encaminhado pelos partícipes do VII ENESD um documento - lido e não 
discutido – Conclusões preliminares dos estudantes de Design.  Nele se postulava a não fragmentação 
do ensino de Design, entendido como área de formação interdisciplinar, e se propunha formação única, 
em que um Design sem fronteiras - o que ele é em sua essência - seria ministrado.

Foi lido ainda um fax enviado pela Coordenadora do Curso de Decoração da ESAP-UEMG, 
solicitando que a denominação Design de Ambientes fosse mantida; foi então acordado que as 
habilitações emergentes tentassem uma solução comum à nossa área, a ser enviada para a AEnD-Br 
e para a CEEARTES. Ressalte-se que, posteriormente ao evento, estivemos em Belo Horizonte para 
tratar deste assunto com o referido curso, não se tendo chegado a consenso.

Ainda no mês de novembro de 1997, um documento da CEEARTES Diretrizes Educacionais para 
o Ensino do Design no Terceiro Grau foi exarado, resultado dos dois encontros anteriores. Definiu 
a atividade de Design como o metaplanejamento e a configuração de objetos de uso e sistemas de 
informação, realizado por meio de atividades projetuais, tecnológicas, humanísticas, interdisciplinares, 
tendo em vista as necessidades humanas, de acordo com as características da comunidade e da 
sociedade, nos contextos temporal, ambiental, cultural, político e econômico. Traçou um histórico 
da legislação do ensino de Design no Brasil, que contava com um currículo mínimo estabelecido 
pelo CFE (Resolução No 02/87), abarcando Projeto de Produto e Programação Visual. O documento 
explicitava a imprecisão de limites do Desenho Industrial com áreas como a Arquitetura, a Decoração, 
a Publicidade e apontava para a ausência de regulamentação profissional. Fazendo uma radiografia 
do momento, informou a existência de 40 IES oferecendo as duas habilitações citadas e informava 
de outras com cursos de Design de Interiores, Estilismo, Computação Gráfica. E reafirmava não 
apenas a consagração da denominação, mas a introdução das habilitações, acompanhando a tendência 
internacional.

As diretrizes educacionais para o ensino de graduação foram estabelecidas e abarcariam 
a manutenção de um núcleo básico comum de conteúdos, por área de conhecimento, seguindo de 
habilitações e ênfases, quando fosse o caso, e a divisão do núcleo básico comum de conteúdos 
em quatro blocos: Planejamento e configuração, abrangendo métodos, técnicas de projeto e de 
pesquisas, meios de representação e comunicação; Sistemas de utilização, compreendendo a relação 
do usuário com o objeto, abrangendo a ergonomia, a semiótica e a estética; Sistemas de produção, 
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compreendendo a relação com o processo produtivo, abrangendo materiais e processos, metodologia 
e gestão, Contextualização, compreendendo a relação usuário, objeto e meio ambientes, e abrangendo 
fundamentos filosóficos, históricos, sociológicos, antropológicos, psicológicos e artísticos.

Defendia ainda que o conjunto formado pelo núcleo básico comum de conteúdos, pelo conteúdo 
das habilitações e das ênfases, não fosse entendido como uma composição de blocos de conteúdos 
fechados e separados e, consequentemente, trabalhados de forma linear e compartimentada dentro dos 
currículos plenos dos cursos; que o núcleo básico comum de conteúdos do Design, complementado 
pelas habilitações e/ou ênfases, fosse entendido como indicação de áreas de conhecimento a serem 
desenvolvidas e não como matérias e/ou disciplinas pré-determinadas, como estabelecido no currículo 
mínimo então em vigor; que os currículos plenos dos cursos fossem compostos em função do núcleo 
básico comum; que a carga horária mínima recomendável seria de 600 dias letivos, equivalentes a um 
mínimo de 2400 horas-aulas.

Essas orientações, fruto de profunda reflexão dos docentes e gestores de cursos de Design país 
afora, não seriam totalmente absorvidas pelas diretrizes curriculares posteriormente estabelecidas pelo 
MEC.O III Fórum de Dirigentes de Escolas Superiores de Design realizou-se no Rio de Janeiro, na 
Faculdade da Cidade, de 29 e 30 de outubro de 1998 em justaposição ao VIII ENESD. Apresentou os 
resultados dos encontros anteriores de Recife e Curitiba, a nova LDB, os instrumentos de avaliação 
então vigentes da SESu/MEC e as propostas de diretrizes curriculares em Design. Para esse encontro, 
da EBA compareceram, além da coordenadora de Interiores, Profa. Nora Guimarães Geoffroy, também 
as Profas. Ecila Cirne e Marize Malta e, do Desenho Industrial, o Prof. Valdir Soares. Foi apresentado 
um roteiro para sistematização de propostas de diretrizes curriculares a serem enviadas pelos diversos 
segmentos, mas que deveriam atender aos itens do Parecer No 776/97 da Câmara de Ensino Superior – 
CES / CNE, referente a critérios para a aprovação de Diretrizes Curriculares. Embora as propostas do 
evento anterior não fossem discutidas, mais uma vez fomos surpreendidos pela colocação em votação, 
agora pela terceira vez, da inserção de Interiores como habilitação em Design. Parece assim ter se 
confirmado a ideia de certo preconceito pois nada justifica a reiterada colocação em votação de um 
mesmo assunto, exceto o desejo de que venha a ser vencido. No entanto, e mais uma vez de peso para a 
ratificação da aprovação anterior, a postura franca e determinada da Profa. Anamaria de Moraes, então 
Presidente da AEnD-Br, totalmente favorável ao nosso pleito. 

O último - o IV Fórum de Dirigentes de Escolas Superiores de Design - realizou-se em Londrina 
em 29 de outubro de 1999, acoplado ao XIX ENESD, tendo sido aberto com a presença dos membros 
da CEEARTES, Profs. Maria Rita Couto e Gustavo Amarante Bomfim, que novamente apresentaram 
relatório sobre os eventos anteriores e seus resultados, constatando que não eram solução de gabinete, 
mas fruto de consistente trabalho da comunidade de Design. Ratificou-se a denominação do curso: 
Bacharelado em Design seguida da habilitação X. Se ênfase houvesse, atendendo a particularidades, 
seria apreciada apenas no histórico escolar. A carga horária então sugerida alcançava um número máximo 
de 3200 horas. Sugeriu-se o início imediato da reforma em cada curso, pois, segundo informado, 
dificilmente as diretrizes curriculares a serem publicadas contrariariam as conclusões dos fóruns. 

Quase quatro anos depois, em 5 agosto de 2003, depois de longa espera, foi publicado o Parecer 
No 0195/2003-CNE/CES referente às Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação em 
Música, Dança, Teatro e Design, que indicava eixos de formação da área. Suas orientações foram 
totalmente abarcadas pela posterior Resolução No 5/2004, que finalmente estabeleceu as diretrizes 
para o Design. 

Chamamos atenção para a alínea II do Artigo 5o da referida Resolução:
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Art. 5o O curso de graduação em Design deverá contemplar, em seus projetos pedagógicos e em 
sua organização curricular conteúdos e atividades que atendam aos seguintes eixos interligados de 
formação: 

II - conteúdos específicos: estudos que envolvam produções artísticas, produção industrial, 
comunicação visual, interface, modas, vestuários, interiores, paisagismos, design e outras produções 
artísticas que revelem adequada utilização de espaços e correspondam a níveis de satisfação pessoal. 

Dois anos depois, a Resolução No 2/2007, estabeleceu carga horária de 2400 horas para os 
bacharelados em Design, com limite de integralização entre três e quatro anos. 

Em abril de 2010, o MEC publicou os Referenciais Curriculares Nacionais dos Cursos de 
Bacharelado e Licenciatura, coordenado por Paulo Roberto Wollinger e Gustavo Henrique Moraes. 
O documento sistematiza denominações e identifica as efetivas formações de nível superior 
existentes, associando a cada perfil de formação, uma única denominação. A justificativa para isso 
envolve a facilidade de identificação de cursos e vocações para os candidatos ao ensino superior, 
seus pais, professores e gestores educacionais, assim como para o mercado de trabalho. O documento 
não esgotaria as possibilidades de formação, pois por princípio seu espírito estaria atento a novas 
demandas. Na apresentação, interessa-nos a definição dos cursos superiores, principalmente dos 
bacharelados e das tecnologias. Atribui-se então aos primeiros a configuração de cursos generalistas, 
de formação científica e humanística, que conferem competências em determinado campo do saber 
para o exercício de atividade acadêmica, profissional ou cultural; as tecnologias são graduações de 
formação especializada em áreas científicas e tecnológicas, que conferem competências para atuação 
em áreas profissionais específicas. 

O documento ratifica o Bacharelado em Design com o mínimo de 2400 horas e integralização 
em quatro anos. Entre as atribuições do profissional destaca a criação, desenvolvimento e execução 
de projetos e sistemas que envolvam informações visuais. Sua atividade demanda conhecimento e 
domínio de produtos e materiais, observando aspectos históricos, traços culturais e potencialidades 
tecnológicas de unidades produtivas. Elabora a criação de novos produtos e customiza os já existentes 
às novas condições sociais, às transformações tecnológicas e às necessidades do usuário. Interage com 
especialistas de outras áreas, utilizando conhecimentos diversos e atuando em equipes interdisciplinares 
na elaboração e na execução de pesquisas e projetos. Coordena e supervisiona equipes de trabalho. Em 
sua atuação, considera a ética, a segurança e as questões socioambientais. Não explicita, diferentemente 
das Diretrizes Curriculares (Resolução No 5/2004), a atuação específica em Interiores, restringindo-a 
à produção industrial (automobilística, eletroeletrônicos, embalagens de produtos, logomarcas, 
mobiliário, joalheria, calçados, vestuário, entre outras) e às empresas de comunicação visual.

Observe-se que ao longo desses anos, a própria política educacional impulsionou a proliferação 
de cursos de níveis técnico e tecnológico na área de Interiores, fato a nós observado pelo Prof. 
Gustavo Amarante Bomfim em 1997, afirmando que só naquele ano sete novos cursos de Interiores 
haviam aberto processo de autorização junto ao MEC. As associações profissionais, nascidas tímidas 
no final dos anos 80, se expandiram e hoje são reconhecidas país afora. A profissão se expandiu, 
ganhou visibilidade, nossos estudantes hoje encontram com facilidade estágios em escritórios 
interdisciplinares. Na atualidade o país conta com 15 bacharelados - cinco deles em IES federais ou 
estaduais, mais de 70 cursos superiores de tecnologia e cerca de 90 cursos de nível técnico (segundo 
grau). Fronteiras entre os mesmos ainda não foram claramente delineadas, mas na práxis os resultados 
projetuais inequivocamente expressam os diferentes níveis de atuação.

Quase 20 anos depois do último encontro oficial para discussão do ensino e, principalmente - 



202Nora Guimarães Geoffroy

em fóruns legítimos com a participação de representantes legítimos de toda uma comunidade - e da 
aprovação de Interiores como habilitação legítima da área de Design, persistem, no entanto, certos 
sombreamentos e ausência de limites entre os campos. No momento, três diferentes projetos tramitam 
em Brasília, propondo a regulamentação da profissão. O mais antigo, o Projeto de Lei – PL No 
5712/2001, do Deputado Arlindo Porto (PTB/MG), busca a regulamentação do exercício da profissão 
de Decorador, projeto este do qual participamos da elaboração nos anos 90, quando estivemos bastante 
próximos da Associação Mineira de Decoradores de Nível Superior – AMIDE, que então, pela 
primeira vez apresentou um projeto de lei dessa natureza, posteriormente arquivado e, ao que parece, 
desarquivado em 2001; o segundo, o PL No 1391/2011, do Deputado Penna (PV/SP), estabelece o 
exercício da profissão de Designer, remetendo quase que exclusivamente aos formados em cursos de 
desenho industrial, comunicação visual, design gráfico e similares. O terceiro deles, o No 4692/2012, 
do Deputado Ricardo Izar (PSD/SP), defende a regulamentação da atuação do Designer de Interiores, 
projeto este apresentado pela Associação Brasileira de Designers de Interiores - ABD. 

Sem entrar no mérito do teor dos três projetos, observa-se aqui a incoerência entre as diferentes 
áreas de atuação profissional, assim como entre a academia e os setores ligados à regulamentação 
do trabalho. As pressões advêm de todas as direções - entre os que defendem o bacharelado como o 
nível requerido de formação profissional, entre os arquitetos que chamam a si, de modo exclusivo, 
atribuições que, sem dúvida alguma, podem perfeitamente partilhar com outros setores especializados. 
Enquanto isso, o Catálogo Brasileiro de Ocupações – CBO, define sob o No 2629 o Designer de 
Interiores de nível superior e sob o No2629-05, o Decorador de Interiores de nível superior; e ainda, 
sob os Nos 141 e 3751, respectivamente os Arquitetos de interiores e os Designers de interiores, de 
vitrines e visual merchandiser (nível médio). 

Nesta paisagem, o nosso bacharelado segue a sua trajetória de construção e fundamentação 
de campo de saber, participando de eventos e discussões nos diferentes setores. Continuamente 
repensando e refletindo sobre o ensino e a atuação profissional, sobre as modificações no modo de vida 
produzidas pela revolução tecnológica, assim como pela urgência da implantação de um novo modelo 
de sociedade, valores esses precocemente absorvidos pelos nossos docentes em suas disciplinas, bem 
antes da normatização hoje presente. 

Acreditamos que o novo tempo exige um novo profissional: a complexidade da profissão requer 
formação generalista e transversal e, ao mesmo tempo, especializada na organização dos espaços 
interiores segundo condições de conforto ambiental, procurando a adequação homem-espaço, 
respeitando aspectos éticos, funcionais, ergonômicos, estéticos, culturais, psicológicos, tecnológicos, 
econômicos e ambientais. Na busca da otimização dos espaços construídos e da sua adequação à 
singularidade de indivíduos ou grupos, mantem-se forte compromisso com o respeito à vida - na macro 
e na micro escala, assegurando segurança, saúde e bem-estar dentro de uma abordagem solidária que 
a todos inclui – aqui a ampla defesa do design universal - e que respeita a diversidade como valor 
universal, assim como o meio ambiente, garantindo a otimização e racionalização do uso de recursos 
naturais, a preferência pelos renováveis e a redução do descarte, em prol de um consumo consciente. 

As soluções de design são pautadas no uso de uma metodologia particular que estimula o estudante 
como protagonista no desenvolvimento de um conceito de projeto - nascido na problematização de 
cada caso. O conceito - esta ideia norteadora - pauta a responsável intervenção no espaço, sob o olhar 
do bacharel que assim ratifica a sua pertinência no campo do design - conceituando, comunicando e 
criando espaços que não apenas consideram a edificação e o território em seu contexto geográfico, 
climático e cultural mas respondem à identidade de seus usuários. 

Essa trajetória do curso evidencia o espírito de seus docentes e discentes, acolhidos pelo caráter 
democrático de uma instituição federal, cada vez mais voltada para todos os brasileiros: um novo 
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caminho para o Design de Interiores, longe das restrições culturalmente impostas pelas elites, 
expandindo-se no respeito aos valores singulares de quaisquer indivíduos e grupos, buscando qualidade 
de vida para todos.

Nora Guimarães Geoffroy - Doutora em Arquitetura (FAU-USP) e Mestre em Psicologia (IP-
UFRJ) com foco na psicologia ambiental, é graduada em Composição de Interior na Escola de Belas 
Artes (EBA-UFRJ), onde é docente desde 1978 e atual coordenadora de curso. Sua atuação acadêmica 
e profissional abarca o estudo das relações homem-espaço em abordagem transacional para a unidade 
pessoa-ambiente, comprometida com uma intervenção projetual pautada no conceito que fundamenta, 
baliza e dá coerência ao projeto, assim como no design universal, socialmente responsável e em busca 
do bem comum, que contempla toda e qualquer diversidade – humana, cultural ou ambiental.
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