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Introdução

As mudanças ocorridas nas últimas décadas na economia, na 
família e na cultura afetaram a sociedade. A quebra dos paradigmas, 
as várias formas de trabalhar, a terceirização, o retorno do trabalho 
para a residência, as mudanças no núcleo familiar tradicional (pai, 
mãe e fi lhos) transformaram as relações entre pessoas e espaços e 
entre os objetos que os povoam. Situações antes claras, como a dife-
renciação entre espaço público e espaço privado ou local de morar e 
de trabalhar, estão sendo alteradas.

Ater-nos a essas transformações faz-nos elucidar o que está acon-
tecendo no nosso cotidiano. Perceber as mudanças quanto às ques-
tões relacionadas à atividade de trabalho residencial – difi culdades 
do profi ssional com o espaço e mobiliário no cumprimento de suas 
atividades profi ssionais, a área da moradia utilizada para desenvolver 
seu trabalho, os confl itos gerados entre as atividades domésticas e de 
trabalho, as características funcionais que o mobiliário de escritório 
residencial deve conter – é o objetivo da pesquisa.

 1 Mestre em design, Universidade de Madri.
 2 Doutor em Educação, Universidade Estadual Paulista.
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O retorno do trabalho para a residência é dado pela inserção das 
novas mídias na sociedade e também pela profunda mudança nas 
estruturas corporativas. Isso provoca mutações comportamentais na 
sociedade e nos espaços que esta utiliza. O trabalho intelectual na 
residência é abordado sob dois aspectos. O primeiro enfoque dado 
sobre a questão analisa a evolução histórica, mostra como a atividade 
de trabalho intelectual foi evoluindo e se transformando da Idade 
Média até os dias de hoje. Passa pelas transformações comporta-
mentais nos ambientes de trabalho ou de moradia e pelo mobiliário. 
O segundo aspecto considerado estuda as mudanças na sociedade 
atual. Verifi ca o que mudou nesse contexto para que houvesse um 
retorno do trabalho intelectual para o espaço doméstico.

O capítulo também dedica uma parte para a discussão de concei-
tos como fl exibilidade, mobilidade, multifuncionalidade, adaptabili-
dade, modulação, espaço e função. Esses conceitos ganham destaque 
no contexto estudado, pois apresentam-se como a possibilidade de 
equilíbrio na tensão gerada pelo trabalho e moradia. A ausência de 
material bibliográfi co ligado ao trabalho na residência (sobre a esta-
ção de trabalho residencial) fez necessária uma pesquisa de campo. 
Essa aproximação do problema ocorreu por meio da aplicação de um 
questionário a profi ssionais autônomos das áreas de Arquitetura, 
Engenharia e Desenho Industrial residentes na cidade de Bauru, 
interior do Estado de São Paulo, que desenvolvem a atividade de 
trabalho ligada à atividade projetual nos espaços residenciais.

A união entre os dados coletados na pesquisa de campo com os da-
dos coletados na pesquisa bibliográfi ca defi ne as diretrizes projetuais 
da estação de trabalho. As conexões estabelecidas entre o passado e o 
presente, os benefícios e prejuízos que a tecnologia traz, as mudanças 
que isso provocou de bom e de mau na sociedade e no profi ssional que 
trabalha na residência são relatados e considerados. Esses dados, ana-
lisados juntos, como os dados gerados na pesquisa, estabelecem as di-
retrizes de projeto da estação de trabalho residencial, os espaços que o 
mobiliário deve conter, como a estação deve ser, que qualidades deve 
oferecer para o usuário e para o espaço arquitetônico que a envolve.

É válido lembrar que o mobiliário é um elemento ligado às transfor-
mações comportamentais da sociedade. Ele auxilia na construção do 
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espaço e no diálogo entre lugar e sujeito, o que provoca uma mudança 
na concepção do projeto. As relações intensifi cam-se, e cada vez mais se 
tornam dinâmicas e mutáveis. O olhar atento e agudo sobre essas trans-
formações faz-se necessário nos momentos atuais, de extrema mutação.

A relação da arquitetura e do mobiliário 
ao longo da história

Até o século XVII, a casa era um lugar público, e não privado. 
Abrigava grande número de pessoas entre familiares, parentes, 
agregados e empregados, que dividiam o mesmo espaço e muitas 
vezes a própria cama. Apresentava cômodos multifuncionais, nos 
quais trabalho e moradia eram conciliados. Um único móvel possuía 
várias funções (sentar, deitar, servir, apoio para as refeições...), e, em 
razão dessa multiplicidade, os móveis tinham de ser desmontáveis e 
portáteis, pois eram deslocados conforme a necessidade (Villa, 2002).

Figura 1. São Gerônimo em sua célula, Colastino, século XV. Fonte: Ideias de Arquitetura, 
n.9, 1994.
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O termo escritório surge na Idade Média, mais especifi camente 
para um tipo de móvel, a escrivaninha. Suporte de atividades in-
telectuais e de concentração, como leitura, escrita, contabilidade, 
cálculo e projeto, a escrivaninha ocupava pequenos cômodos, era 
utilizada nas células monásticas e por pessoas de posses (Ideias de 
Arquitetura, 1994). A fi gura 1 ilustra esse tipo de móvel em uma célula 
monástica. 

É no século XVII que ocorre a passagem do sistema feudal para o 
capitalismo. O capital acumulado aumenta, permitindo a compra de 
matéria-prima e de máquinas, fazendo com que muitas famílias que 
desenvolviam o trabalho doméstico nas antigas corporações e manu-
faturas tivessem de dispor de seus instrumentos de trabalho e, para 
sobreviver, vissem-se obrigadas a vender sua força de trabalho em 
troca de um salário (Aranha & Martins, 1986). O aumento do volume 
da produção fabril altera o panorama econômico e social, e aparecem 
os primeiros barracões das futuras fábricas, mas é no século XVIII 
que a mecanização da indústria sofre um impulso extraordinário.

No fi m do século XVIII, o Ocidente dá um poderoso salto à fren-
te, que envolve todas as disciplinas e todos os setores da vida prática 
em nome da razão e do consenso. Esse impulso racionalizador nas 
esferas políticas e do direito à indústria levou uma nova organização 
às ofi cinas, aos escritórios, aos mercados e aos bancos. Quando essa 
nova organização e o espírito nela subentendido estavam fortalecidos 
pelos seus extraordinários resultados produtivos e econômicos, esse 
ideal transbordou os limites dos locais de trabalho para os locais da 
vida e para as cidades (De Masi, 2000).

O impulso dado no fi nal do século XVIII mencionado no pará-
grafo anterior gera na moradia uma organização dos usos e funções 
dos ambientes domésticos. Essa transformação, que vem ocorrendo 
desde fi nal do século XVII, consolida-se no século XIX como mo-
delo residencial burguês parisiense calcado na tripartição das zonas 
de estar (social), íntima e serviço. Essa forma de organizar o espaço 
ainda é encontrada nas casas brasileiras até hoje (Tramontano, 2002).

Apesar de a separação entre trabalho e moradia ter se concretizado 
no fi nal do século XVIII, a consolidação das fábricas tornou os escri-
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tórios espaços importantes nas estruturas das empresas e da socieda-
de. Ocorre um crescente aumento dos serviços administrativos tanto 
públicos quanto privados, as atividades tornam-se mais complexas e 
apresentam diferenciação hierárquica e funcional, surgem as funções 
de chefe e subchefe, que passam a ocupar salas privadas enquanto os 
funcionários ocupam uma área coletiva (Amaral, 1995).

A teoria taylorista de 1890 surge para sistematizar todo o trabalho 
desenvolvido dentro das fábricas por meio da observação empírica 
do trabalho. A teoria atribuía a baixa produtividade à tendência de 
vadiagem dos trabalhadores, e os acidentes de trabalho à negligen-
cia daqueles. Defendia que o trabalho deveria ser cientifi camente 
observado de modo que, para cada tarefa, fosse estipulado o mé-
todo correto de executá-la, com tempo determinado e ferramentas 
adequadas. Cabia à gerência da fábrica a responsabilidade de deter-
minar os métodos e os tempos, de modo que os operários pudessem 
concentrar-se unicamente na sua tarefa produtiva (Iida, 1990). O 
pensamento taylorista refl etiu na organização do espaço do escritório. 
Os ambientes passaram a possuir um layout rígido e linear, as mesas 
dispostas como máquinas uma atrás da outra como em um ambiente 
fabril, em uma forma de assegurar a maior produção, efi ciência, dis-
ciplina e controle do processo de trabalho, hierarquizando os espaços, 
destinando espaços generosos individualizados para os cargos de 
chefi a, e para os escalões inferiores uma grande sala (Amaral, 1995). 
A fi gura 2 ilustra o layout (rígido e linear) e a hierarquia espacial com 
a grande sala e, ao fundo, a sala de chefi a.

A mesma clareza e racionalidade do desenho dos edifícios apli-
cam-se ao mobiliário e aos equipamentos, que passam a representar 
um papel cada vez mais importante na defi nição do espaço de traba-
lho no escritório. O advento da crise taylorista traz um novo sistema 
organizacional de escritório. A empresa Quickborner Team (1958) 
cria o sistema de escritório panorâmico, que acaba com a organização 
linear de uma mesa atrás da outra, e também salas fechadas para 
gerência: ela mistura todos os funcionários em um único espaço e 
elimina divisões entre os departamentos, ocorrendo uma integração 
e uma sociabilização das pessoas.
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Figura 2. Escritório taylorista de layout fabril. Fonte: Ideias de Arquitetura, n.9, 1994.

A empresa Herman Miller (1964) desenvolve o primeiro mo-
biliário para escritório panorâmico, o sistema action office, uma 
concepção de trabalho que introduz diferenças de privacidade por 
meio de divisórias móveis e moduláveis. As divisórias não apenas 
delimitam subambientes individuais para pequenas equipes como 
também servem de suporte para planos de trabalho, com prateleiras, 
armários, arquivos, cabeamento e iluminação. É projetado para o 
funcionário ter ao alcance das mãos todas as ferramentas de trabalho 
necessárias e um domínio visual completo de todo o ambiente. (Ideias 
de Arquitetura, n.10, 1994). A fi gura 3 ilustra a linha action offi ce com 
as divisórias, prateleiras e mesas, mostrando como era um ambiente 
de trabalho com esse sistema de mobiliário.

Nos anos 1990, ocorre uma transformação, não no conceito do 
mobiliário, mas sim no conceito do espaço. Essa alteração dá-se por-
que o modelo panorâmico era falho quanto às áreas mais privativas 
(área de reunião e salas individuais). Surge então o conceito do siste-
ma combinado: é a combinação entre a organização espacial taylorista 
com o modelo panorâmico (Ideias de Arquitetura, n.10, 1994). No 
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sistema combinado o espaço de trabalho passa a ser dividido em áreas 
de encontro e individual. As áreas de encontro destinam-se a ativi-
dades coletivas, como reuniões, contato com clientes e fornecedores. 
Devem ser fl exíveis e admitir múltiplas confi gurações.

A área individual tende a se dividir em dois tipos. Para os fun-
cionários altamente qualifi cados, espaços cada vez mais sofi sticados, 
compatíveis com o status social, econômico e cultural de seus ocu-
pantes. Para funcionários do segundo escalão, postos de trabalho 
econômicos, compactos, versáteis e mutantes, que sirvam indis-
tintamente a qualquer empregado que estiver na empresa naquele 
momento (Parchalk, 1998). A fi gura 4 ilustra o escritório combinado 
com uma estação de trabalho em primeiro plano e, ao fundo, uma sala 
para reunião. A nova tecnologia de informação integrou os escritórios 

Figura 3. Action offi ce – Herman Miller, 1964. Fonte: Ideias de Arquitetura, n.10, 1994.
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em redes de informação, com muitos microcomputadores interagin-
do entre si, formando uma rede interativa capaz de comunicar-se 
e tomar decisões em tempo real. Essa interação é a base para um 
novo tipo de escritório: os “escritórios alternativos” ou “escritórios 
virtuais”, em que trabalhadores individuais munidos de poderosos 
dispositivos de processamento e transmissão de informação executam 
tarefas em localidades distantes, por meio das redes de informação 
(Castells, 1999).

Figura 4. Escritório combinado. Fonte: L’uffi cio fl exible, 1998.

Como refl exo de uma mudança na própria concepção do escri-
tório enquanto local de trabalho e gerador de custos para a empresa, 
o mobiliário sofre uma sutil alteração no conceito de produto. Em 
todo o mundo, a implantação e a manutenção dos escritórios estão 
cada vez mais caras. Assim, a redução dos custos operacionais passa 
obrigatoriamente pelo enxugamento dos gastos administrativos. Isso 
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dá uma diminuição não só no número de empregados, mas também 
no tempo em que eles passam na empresa. O aumento da efi ciência 
exige poucos e bons funcionários, altamente qualifi cados, capazes 
de manter ótimo desempenho indo à empresa dois ou três dias da 
semana (Parchalk, 1998).

A inédita possibilidade de interagir à distância e em tempo real 
faz o ambiente residencial cada vez mais ativo, une o trabalho e o 
habitar no mesmo ambiente, onde atividades da vida doméstica, 
social, de trabalho, produção, reprodução e divertimento interagem 
continuamente (De Masi, 2000). 

Um dos profi ssionais que utiliza a casa como ambiente de tra-
balho é o autônomo. Geralmente são pessoas que vivem sós ou se 
agrupam em formas familiares diversas e habitam espaços exíguos, 
necessitando de objetos que conciliem essa multifuncionalidade 
dos espaços. Essas transformações sociais provocam mudanças nos 
programas domésticos, já que as necessidades dos usuários se reno-
vam. Muitos profi ssionais decidem acomodar seu espaço de trabalho 
dentro de sua casa, seja para estar perto da família ou para não ter 
que se deslocar para o trabalho e, então, aproveitam as horas que 
seriam desperdiçadas no trânsito para realizar outras atividades. A 
revolução da informática destes últimos anos permitiu a aceleração 
desse processo (Asensio, 2001).

O trabalhar e o habitar exigem do espaço necessidades distintas 
de uso. Exigem da habitação uma fl exibilidade permanente, uma 
mobilidade que implica uma rápida modifi cação dos espaços segundo 
as horas e as atividades ocorridas e a elasticidade correspondente à 
modifi cação da superfície habitacional, ajustando-se um ou mais 
cômodos (Galffeti, 1997). É comum para tais profi ssionais ocupar 
espaços exíguos, em que o mesmo espaço é utilizado para várias 
funções. Portanto, em termos de programa, a habitação volta, em 
certa medida, a adquirir qualidades que lhe foram pertinentes no 
período medieval (Orciuoli, 2002).

O mobiliário para home offi ce deve atender às necessidades dos 
profi ssionais que utilizam as suas residências como ambiente de tra-
balho, deve também solucionar defi ciências espaciais e de usabilidade 
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entre o usuário e o mobiliário. A fi gura 5 mostra um mobiliário pen-
sado para esses espaços multifuncionais: a mesa pode ser apropriada 
para vários usos sem que haja necessidade de acionar um mecanismo 
para que a apropriação aconteça.

Figura 5. Sistema Joyn. Projeto irmãos Bouroullec. Fonte: http://www.vitra.com.

Há uma preocupação no intuito de adequar o mobiliário para essa 
nova atuação de trabalho no interior das residências. Apesar dessas 
tentativas, ainda é dada pouca atenção para a questão, não há muitos 
móveis destinados a esse uso no mercado como também não há muita 
pesquisa sobre o assunto.

Interfaces do habitar e trabalhar contemporâneo 
no mobiliário home offi ce

O mobiliário é um elemento ligado às transformações comporta-
mentais da sociedade. Auxilia na construção do espaço e, por meio da 
relação entre lugar, sujeito e objeto, provoca mudança na concepção 
do projeto. Exige da arquitetura e do design uma nova relação com o 
espaço. O sujeito tem necessidade de espaços e de objetos que per-
mitam outras confi gurações e usos. As relações arquitetura, usuário 
e mobiliário intensifi cam-se. Pretende-se aqui abordar o contexto e 
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os fatores que envolvem a evolução do trabalho e da informatização 
na atualidade. Muitas vezes, essas transformações provocam na 
sociedade perdas na qualidade de vida e nos direitos trabalhistas 
conquistados. A variedade de profi ssionais que trabalham via rede 
tem aumentado. Estudos apontam para o surgimento dessa nova 
classe de serviço de trabalhadores do ramo do conhecimento, com 
alto nível de instrução, iniciativa, qualidade de educação, perícia 
técnica e conhecimento teórico que correspondem a longos períodos 
de educação e treinamento (Kumar, 1997).

A inserção dos novos meios de comunicação altera o ritmo da 
vida, ocasionando mudanças na família, no trabalho e na sociedade 
na qual as transformações sociais e tecnológicas geralmente são 
mais rápidas que as transformações espaciais, ocorrendo assim um 
descompasso e situações que precisam de ajustes e de resolução. A 
relação entre público e privado é fundamental na defi nição do espa-
ço. Vários elementos do nosso dia a dia dependem dessa relação: a 
casa, o escritório, a escola, o restaurante, o hospital, enfi m, a cidade. 
No entanto, o cenário atual não se apresenta organizado e compar-
timentado por zonas de uso público e privado. Hoje essas relações 
contaminam-se e muitas vezes fundem-se e se sobrepõem. O lugar 
está bastante relacionado com a instância público/privado.

A sociabilidade mediada por computadores organiza as pessoas 
em redes sociais. Os novos meios de sociabilidade não têm como 
referência os lugares, e sim afi nidades. As redes de comunicação estão 
substituindo os lugares como suportes da sociabilidade nos bairros e 
nas cidades. Com o desaparecimento da relação das pessoas com os 
lugares públicos e privados também desaparecem as distinções entre 
escritório e lar, entre trabalho e ócio. As mudanças no mercado de 
trabalho forçaram as empresas a uma reestruturação, que teve como 
consequência a redução do espaço do escritório e de funcionários, e 
a fl exibilização no modo de trabalho (terceirização, teletrabalho).

Esses fatores, aliados à tecnologia, provocaram o retorno do tra-
balho para a moradia. O retorno do trabalho para a residência altera 
a relação do sujeito com o seu ambiente, provocando vantagens e 
desvantagens nesse processo, compreendidas pela perda de privaci-
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dade pessoal, excesso de trabalho, indefi nição de horário de trabalho e 
lazer e tendência ao isolamento social. Ainda, algumas desvantagens 
profi ssionais podem ocorrer como a desatualização de conhecimentos 
gerais, ambiente confi nado, desvantagens fi nanceiras, interferência 
de assuntos domésticos nos profi ssionais, preconceito do mercado 
formal e difi culdade na obtenção de crédito (Rizzatti, 2004).

A interferência do trabalho na esfera doméstica, familiar e pessoal 
é acrescida de vários equipamentos de comunicação, como telefones 
móveis, sistemas de correio de voz, correio eletrônico, internet, scan-
ners de códigos de barras, comunicação via satélite e conexões de alta 
capacidade, o que permite ao teletrabalhador trabalhar em tempo 
real com outras pessoas, conectado e disponível 24 horas por dia. 

Nesse contexto, o computador provocou uma grande mudança 
no ambiente residencial. O novo escritório condensou-se em uma 
máquina conectada ao mundo, e a cada modelo lançado aumenta sua 
capacidade, amplia suas funções e diminui de tamanho. Antes, o que 
era um cômodo separado de toda a dinâmica doméstica tornou-se um 
objeto tecnológico, possibilitando uma relação híbrida com o espaço, 
uma experiência simultânea entre realidades do cotidiano doméstico 
(mundo concreto) e do universo virtual. Como resume Paul Virilio, 
“o novo escritório... substitui o volume do antigo cômodo, com sua 
mobília, sua arrumação. Seus documentos e plano de trabalho...” 
(1993, p.58). O escritório passa a ter um papel importante na socie-
dade, torna-se um nó na rede de comunicações, na qual o fl uxo de 
informações é quase contínuo. 

A internet sem fi o evolui para teletrabalho móvel, o deslocamento 
é uma constante, os teletrabalhadores viajam pelas áreas metropoli-
tanas, pelo país e pelo mundo, mantendo ao mesmo tempo contato o 
com seu escritório via internet e telefones móveis. O desenvolvimento 
de escritórios remotos, com base na internet, que têm importantes 
consequências espaciais, permite às empresas uma otimização nos 
espaços de escritório, de modo que usem o espaço apenas quando 
ele é de fato necessário. Assim, Castells (2003) sugere que o modelo 
emergente de trabalho não é o teletrabalhador em casa, mas o traba-
lhador nômade, o “escritório em movimento”. 
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O acesso à informação e a comunicação mediada por aparelhos 
conectados à rede liberta a pessoa da referência do lugar, tornando-o 
menos importante. A perda dessa referência traz uma nova experiên-
cia: a mobilidade. O estar continuamente conectado, seja pelo celular 
ou pelo computador, sem necessariamente estar fi xo em um lugar, 
abre-nos para novas possibilidades de vivências e experiências com 
os espaços, lugares e pessoas. A era digital está colocando um novo 
ritmo e uma nova ordem em nossas vidas. O que antes era nítido e 
bem defi nido, como limites entre público e privado, entre dimensão 
individual e coletiva, entre tempo de trabalho e tempo livre, entre 
presença e ausência, entre escrita e linguagem falada, está sendo 
transposto, e essas divisões estão se diluindo.

É válido frisar que toda essa mobilidade e essa liberação da refe-
rência do lugar não invalidam a problemática do espaço habitacional, 
que acolhe essas mudanças e o teletrabalho. Todas essas dicotomias 
(público/privado, dimensão individual/coletivo, tempo de traba-
lho/tempo livre, presença/ausência, linguagem escrita /linguagem 
falada) sofrem a mesma diluição no espaço domiciliar. A geografi a 
da internet e a geografi a “física” trabalham em conjunto. A internet 
constituída de redes, e nós, de informação, gerada e administrada 
a partir de lugares, redefi ne distâncias e lugares, mas não os anula. 
Como bem resume Manuel Castells, “Novas confi gurações terri-
toriais emergem de processos simultâneos de concentração, des-
centralização e conexão espaciais, incessantemente elaborados pela 
geometria variável dos fl uxos de informação global” (idem, p.170).

A principal ferramenta de trabalho do trabalhador no domicílio 
é o computador. Isao Hosoe (1997) aponta para algumas condicio-
nantes que devem nortear o design de home offi ces como a mobilidade 
e versatilidade. Coloca que o atual desafi o dos designers é dotar o 
ambiente de elementos essenciais, os quais não podem ser obtidos 
em uma estação de trabalho convencional. Deve ser nômade, para 
satisfazer diferentes exigências funcionais e não se deve esquecer de 
colocar o homem como centro de referência do projeto de mobiliário. 

Costa, ao refl etir a concepção do mobiliário de escritório, propõe 
três pontos de direcionamento projetual do objeto:
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o primeiro passo é partir do usuário, das suas necessidades reais e 
aspirações implicadas na “vivência” quotidiana dos espaços; o segun-
do passo, o objeto deve ter uma estética unitária, permitindo o uso 
do mobiliário em todos os espaços: público, habitacional e laboral, 
não havendo rupturas existenciais; terceiro passo é rever todos os 
conceitos até aqui aplicados na implantação de equipamentos dos 
“espaços de trabalho”, como também na arquitetura dos edifícios, 
que atualmente aplica o conceito funcionalista em que a abordagem 
do problema e sua resolução são tomadas sem levar em conta as 
necessidades e a ótica do usuário (1998, p.71).

A proposta de Costa (idem) é aplicar o conceito humanista de 
“espaço de vivência”, que propõe a continuidade da imagem do 
ambiente humano, baseado na continuidade do comportamento 
das pessoas, que não devem mudar radicalmente de atitude quando 
mudam de atividade, como trabalhar, circular, relaxar ou cozinhar 
entre outros – ou seja, o ambiente deve ter uma linguagem fl uida, e 
não uma linguagem compartimentada por cômodos funcionais. Por 
meio da adoção desse conceito, o olhar para o espaço da habitação 
transforma-se, os objetos e o usuário ganham uma nova importância, 
haja vista que a residência atual abrange diversas atividades e acolhe 
novas funções, dentre elas a atividade de trabalho.

De acordo com Solá Morales (1995), os mecanismos psicológicos 
são considerados na produção do espaço. A visão, o tato, o movimen-
to do corpo estabelecem as condicionantes da existência do espaço, 
de modo que a produção de novos espaços e de novas experiências 
espaciais está ligada à exploração dos mecanismos perceptivos do 
sujeito. O crítico de arquitetura José Maria Montaner refl ete sobre 
esse contexto: “No futuro, os espaços habitacionais, com interiores 
povoados por sistemas de objetos, confi gurarão um espaço mediático. 
O protagonista não será mais a arquitetura e sim a engenharia e o 
desenho industrial” (1998, p.52).

Hoje, as funções desenvolvidas na casa apontam para um olhar 
inovador entre as formas das relações “homem-objeto espaço”, o 
que signifi ca uma maior aproximação nos âmbitos da utilização, 
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simbologia e psicologia entre “homem” e “objeto”, sugerindo uma 
valorização dessas relações (Marzano, 1993). Consequentemente, 
a qualidade do habitar volta a ser o cerne do design, e esse tipo de 
relação ocupa um lugar central no esquema da concepção das novas 
gerações de objetos domésticos. O escritório é um híbrido entre o 
físico e o virtual; um ponto de reunião de fl uxo de informações; lugar 
emblemático do “limite” entre realidade física espacial e simulada 
(virtual), e o suporte dessas relações é o mobiliário. Por essa razão, 
deveríamos dedicar mais atenção e energia para a qualidade do li-
mite. Hoje, graças às tecnologias, os escritórios têm um potencial de 
fl exibilidade e liberdade que nunca haviam conhecido.

Isao Hosoe (2006) propõe uma nova visão para o ambiente do 
escritório e do mobiliário: a união do lazer ao trabalho. O escritório 
pode tornar-se um ambiente de invenção contínua, de emoção da des-
coberta, de divertimento e da improvisação. Essas novas sensações de 
liberdade, gratuitas e desinteressadas, são revertidas em criatividade. 
Isso se torna possível se os escritórios atuais forem modifi cados e seu 
caráter incolor for transformado. Esse elemento de descontração é 
requisito básico para o crescimento e desenvolvimento, não poden-
do ser omitido da atmosfera do escritório (idem). A fl exibilidade e 
funcionalidade são palavras-chave para o escritório. Se colocadas 
em prática, criam um ambiente agradável e tranquilizante para o 
trabalhador. Isso só é possível, porém, se esses conceitos passarem 
de condições abstratas para formas expressivas (Hosoe, 1997). A 
fl exibilidade é um conceito ligado à organização do espaço, mobiliário 
e função, conceito aplicado no momento do projeto, e não defi nido 
no momento do uso. Implica liberdade de organização espacial, 
possibilidade de manipular o objeto em sua função, podendo ser 
utilizado de diversos modos, permitindo variações de atividades, sem 
mudar o sistema ou elementos construtivos. Atualmente, é aplicado 
na resolução de problemas de exiguidade das moradias, dos novos 
usos espaciais, das novas tecnologias e dos mobiliários.

Espaço e função são dois conceitos que possuem uma estreita 
relação e interdependência entre si. Os espaços no objeto são criados 
para atender as funções. Essa relação não existiria sem outros dois 
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fatores: o da utilização do objeto caracterizado pelo “uso” e o usuário. 
Segundo Löbach, “os aspectos essenciais das relações dos usuários 
com os produtos são as funções dos produtos, as quais se tornam 
perceptíveis no processo do uso e possibilitam a satisfação de certas 
necessidades” (1976, p.54).

A função é uma noção constitutiva para o design como campo da 
prática humana. Não existe design sem função. Essa declaração não 
deve ser entendida como uma redução do design a uma doutrina do 
design conhecida e frequentemente mal interpretada: o funcionalis-
mo. Para o design, a noção de função é igual à noção de saúde para a 
medicina: uma noção fundamental sem a qual não faria sentido falar 
de design ou de medicina (Bonsiepe, 1996, p.15).

A forma dos objetos corresponde a uma funcionalidade prática 
e psicológica. O ideal é que a função se expresse na forma, dando 
ao objeto uma forma correspondente à função. Além disso, sabe-
mos que aquele objeto está em relação conosco, com determinadas 
exigências da nossa existência e do nosso trabalho (Argan, 2001). O 
tamanho e a forma defi nem a porção de espaço que o objeto ocupa 
matematicamente. Mas o olho não percebe o objeto isolado no espa-
ço, percebe-o em um contexto (idem). Existem dois tipos de relação 
do espaço com o objeto: esse a que Argan se refere, o objeto inserido 
no “espaço construído”, e o que Iida (1990) conceitua como “espaço 
de trabalho”, um espaço imaginário para o organismo realizar os 
movimentos requeridos por um trabalho.

No caso da home offi ce, o espaço de trabalho é relacionado com 
outras funções, e esse conjunto de “espaços de trabalho” e “funções” 
está inserido no “espaço construído”. Esses três fatores visam atender 
a necessidade do usuário e a melhora na qualidade de vida por meio 
da relação estabelecida entre usuário, espaço e objeto.

Coleta de dados

O método aplicado na coleta de dados foi o questionário, que 
visa detectar as possíveis difi culdades encontradas pelo usuário no 
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desenvolvimento das atividades de trabalho no interior residencial e 
gerar dados para o estabelecimento de procedimentos projetuais de 
uma estação de trabalho residencial (home offi ce) ligada às atividades 
projetuais.

O público-alvo foram os profi ssionais das áreas de Arquitetura, 
Engenharia e Desenho Industrial, escolhidos por serem, em geral, 
profi ssionais autônomos e terem necessidades espaciais semelhan-
tes. Desenvolvem projetos com um volume grande de papel com 
tamanhos que diferem do A4, necessitando muitas vezes de grandes 
áreas de superfície de mesa. A maioria desses profi ssionais utiliza a 
sua moradia para trabalhar. O foco foi o esclarecimento e o entendi-
mento de pontos importantes da relação entre moradia, profi ssional 
autônomo e mobiliário, como qual o melhor setor da residência para 
desenvolver a atividade de trabalho, se é a atividade profi ssional que 
entra em confl ito com outras e se são as peculiaridades de cada ativi-
dade que se chocam, quais os espaços fundamentais que o mobiliário 
de trabalho deve ter para auxiliar melhor o usuário nas atividades 
do dia a dia e as características funcionais a serem atendidas pelo 
objeto.

Foram utilizados os dados do Cadastro de Profi ssional Liberal da 
Prefeitura Municipal de Bauru, a relação dos formandos da Universi-
dade Estadual de São Paulo (Unesp) –– FAAC (Bauru) do período de 
2000 a 2005 e o cadastro da Associação dos Engenheiros, Arquitetos 
e Agrônomos de Bauru (Assenag), totalizando 575 profi ssionais que 
foram contatados por telefone. No entanto, apenas sessenta profi s-
sionais da cidade de Bauru apresentaram o perfi l necessário para a 
pesquisa. Desses sessenta profi ssionais, obtivemos um retorno de 32 
questionários, totalizando 53% dos profi ssionais.

O questionário está estruturado em três partes. A primeira refe-
re-se aos dados pessoais, localização, tipo de moradia (casa/aparta-
mento) e tipologia (um quarto/dois quartos/três quartos). A segunda 
aborda as situações vivenciadas no seu dia a dia, verifi ca as relações 
e interferências entre atividade de trabalho e atividades domésticas 
e familiares e os motivos que levaram o profissional a exercer a 
atividade de trabalho na residência, como também os lugares da 
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casa em que as atividades profi ssionais acontecem. A terceira parte 
está focada no objeto de estudo em si, aborda o tipo de mobiliário 
utilizado pelos profi ssionais, os espaços necessários no mobiliário 
para o desenvolvimento do trabalho, seus problemas e sugestões. 
Isso propicia um melhor entendimento das tensões vivenciadas pelo 
usuário em relação ao mobiliário, o que permite uma aproximação 
do contexto em que estão inseridos e a verifi cação dos problemas: 
se esses se assemelham para todos os entrevistados e se os espaços 
que acolhem essa atividade são os mesmos utilizados por todos os 
profi ssionais. 

A análise dos dados do questionário mostrou que a natureza 
das profi ssões pesquisadas tende para uma atividade na residência. 
A maioria dos entrevistados possui uma estrutura consolidada e 
defi nitiva de trabalho e a maioria está há anos exercendo a profi ssão 
na residência. Os depoimentos dos profi ssionais mostram-nos que 
essa atividade é facilitada pelas tecnologias, que trouxeram uma 
mudança na relação de trabalho, seja pela agilidade na transmissão 
de dados ou pela mobilidade que ela permite. Entretanto, por trás 
dessa facilidade, ocorre uma perda na qualidade de vida, provo-
cada pelo excesso de trabalho, indefi nição de horários e perda de 
privacidade. Trabalham mais horas que o normal, desequilibrando 
a vida pessoal e familiar, acarretando uma diminuição das ativida-
des de lazer e das horas passadas com a família. A privacidade no 
trabalho não existe, ocorrem várias interferências, desde a faxina 
e poluição sonora gerada pelos familiares presentes na residência 
até visitas, telefonemas de amigos, vizinhos e parentes em horários 
impróprios.

Verifi ca-se que a maior interferência é da parte doméstica/familiar 
com o trabalho. O inverso dessa relação dá-se pelo excesso de traba-
lho. O cliente não é a interferência mais signifi cativa nos assuntos pes-
soais, mas sim o excesso de trabalho sobrecarregando o profi ssional 
e interferindo na sua vida pessoal. Acrescenta-se a essa constatação 
que a decisão de atuar profi ssionalmente na residência é tomada pela 
redução de custos e por uma maior liberdade na organização do modo 
de trabalho, e não por uma melhora na qualidade de vida.
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Quanto aos equipamentos utilizados no desempenho das ati-
vidades profi ssionais, as profi ssões de Arquitetura e Engenharia 
assemelham-se; já o profi ssional de design diferencia-se na utilização 
de alguns equipamentos e no uso de equipamentos específi cos da 
profi ssão. O computador confi rma-se como essencial na vida dos 
profi ssionais, seja pela agilidade no compilar dados, seja na univer-
salização dos softwares, que acarreta uma dependência.

A visualização dos espaços ocupados pelo trabalho na residência 
possibilita a construção de um mapa das transformações que estão 
ocorrendo na divisão dos setores da casa. Confi rma que, ao inserir 
uma atividade com outras características de funcionamento e de 
necessidades, a tradicional forma de organizar a residência em áreas 
voltadas para o social, o íntimo e o serviço não supre essa nova di-
nâmica, impulsionando a refl exão, abrindo a questão para um novo 
olhar sobre o pensamento organizacional da residência.

Essa sobreposição das funções, trabalhar e morar nas áreas da 
sala, quarto, copa, hall da escada ou edícula é provocada não só 
pelos usos, mas também pelos novos equipamentos de informática 
e de comunicação, que foram inseridos no contexto doméstico nas 
últimas décadas e intensifi caram essa transformação. Mesmo que 
para alguns entrevistados o receber clientes na residência não seja o 
usual, as novas tecnologias provocam uma transformação na relação 
de uso com o espaço.

Os dados levantados nessa parte do questionário buscaram uma 
aproximação da problemática do mobiliário de escritório residencial. 
Os mobiliários mais utilizados no exercício da profi ssão foram a 
cadeira e a mesa, os únicos apontados como objetos multiuso. Essa 
multifuncionalidade nesses objetos pode ser entendia de duas for-
mas. A primeira, a função básica do objeto sentar (cadeira) e apoio 
(mesa) não se altera, mas os usos sim. Por exemplo, a mesa continua 
exercendo a função de apoio, seja ela usada para o trabalho ou para 
uma refeição. A segunda forma, a função básica do objeto altera-se 
por meio do uso. Por exemplo, a cadeira utilizada para apoiar objetos, 
e não para sentar.
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A possível falta de conhecimento dos profi ssionais das relações 
de trabalho entre usuário, mobiliário, localização dos espaços (ativi-
dade/equipamento) e relações ergonômicas do objeto é constatada 
pelos dados gerados no questionário. Podemos verifi car melhor esse 
fato ao relacionar algumas das alternativas da maior pontuação no 
questionário. Como o ponto primordial para o mobiliário de escri-
tório é ter uma “melhor adaptação entre as funções oferecidas pelo 
mobiliário e as necessidades exigidas pelas tarefas”, ao relacionarmos 
esse dado com outros dois dados – “adaptou seu mobiliário para 
trabalhar” e a falta de fl exibilidade “provoca desconforto corporal 
por meio de movimentos incorretos” –, verifi camos desconhecimento 
dos profi ssionais do objeto utilizado para o trabalho.

Os dados coletados conduzem ao melhor entendimento do que 
deva ser a estação de trabalho residencial/home offi ce para arquitetos, 
engenheiros e designers. Apontam para os espaços que confi guram 
o mobiliário de trabalho, área de mesa para ler e escrever, área para 
equipamentos de informática e outros, área para armazenamento 
(aberto/fechado) de materiais de escritório, livros, revistas e área 
de reunião/atendimento ao cliente. O mobiliário deve também 
possibilitar a sobreposição de funções de atividades não relaciona-
das ao trabalho, ampliações das áreas de mesa quando necessário 
e a conciliação do uso das áreas de informática com a área de mesa 
e reunião.

Estação de trabalho residencial ligada 
às atividades de projeto

O olhar aprofundado sobre o trabalho intelectual na residência 
permitiu a construção de uma rede de conexões entre o passado e a 
atualidade no âmbito comportamental e espacial. O período é o me-
dieval, em que identifi camos semelhanças com os dias atuais no uso 
do mobiliário e nas atividades de morar e trabalhar. Nesse período, a 
caixa ou arca era a peça básica da mobília, apresentava formas simples 
que permitiam uma componibilidade e mobilidade espacial por meio 
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do seu uso: uma peça multifuncional que atendia às necessidades da 
época de deslocamentos entre lugares e pelo ambiente.

Esse conceito multifuncional da arca é retomado na atualidade 
pela necessidade de aproveitar os espaços que estão cada vez menores 
e também por acolher várias atividades que antes estavam fora da 
residência. Atualmente, o espaço que acolhe essas atividades difere 
do espaço medieval. O modelo de espaço atual é o modelo do século 
XVIII da casa burguesa, estruturado em áreas social, íntima e de 
serviço. Os espaços gerados são específi cos, os móveis e os objetos 
existem primeiro para personifi car o ambiente, possuem pouca au-
tonomia no espaço e são unifuncionais.

Na transição do século XX para o XXI, as mudanças na sociedade 
foram a promoção dos modos de pensamento e comportamento indi-
vidualistas, o pluralismo de valores e estilos de vida, a privatização da 
vida doméstica e de atividades de lazer. O acesso à informação ganha 
maior destaque, a troca de informação é quase instantânea. Ocorre 
o desaparecimento da distinção do público e privado e o retorno da 
atividade de trabalho para a residência.

A técnica e a tecnologia aceleram a acumulação de capitais, cau-
sam efeitos enormes no espaço e nas relações sociais, sendo, ao 
mesmo tempo, fruto condicionado da necessidade do trabalho em 
acelerar a produtividade e aumentar a lucratividade. A nova econo-
mia permite a fl exibilização do trabalho, que contribui para a nova 
forma de sociabilidade e novas condições de trabalho. Mesmo com 
toda essa dependência do virtual, o trabalho humano continua sendo 
fonte de produtividade, inovação e competitividade.

As mudanças tecnológicas trouxeram uma transformação no 
contexto residencial. Os equipamentos como laptops e telefones 
móveis transcenderam a noção tradicional do espaço doméstico por 
meio da mobilidade. Esse elemento da nova relação espacial permite 
a dilatação da experiência do “habitar o espaço residencial” para o 
“habitar a cidade”. As novas tecnologias possibilitaram uma maior 
permanência da família no espaço residencial, motivada por novas 
possibilidades de trabalho, lazer e compras no espaço virtual. Os 
depoimentos dos profi ssionais mostram-nos que essa atividade é 
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facilitada pelas tecnologias, que trouxeram uma mudança na rela-
ção de trabalho, seja pela agilidade na transmissão de dados ou pela 
mobilidade que essas tecnologias permitiram.

O novo escritório é um híbrido de público e privado. O que antes 
era um cômodo separado de toda a dinâmica doméstica, atualmente 
divide espaços com outras atividades na residência, e muitas vezes, 
por meio da tecnologia, distâncias são diluídas, estabelecendo redes 
de contato com vários locais do mundo. A pesquisa confi rma essa 
dependência tecnológica, seja do computador, seja da linha telefônica 
fi xa ou móvel, e revela que nem todos dependem da internet para 
trabalhar, o que mostra que o computador ainda é o equipamento 
mais utilizado no trabalho.

Entretanto, por trás dessa facilidade ocorre uma alteração na re-
lação do homem com o seu ambiente (trabalho e moradia). A perda 
na qualidade de vida dá-se pelo excesso de trabalho e a indefi nição de 
horários. O profi ssional trabalha mais horas que o normal, desequi-
librando a vida pessoal e familiar, acarretando uma diminuição das 
atividades de lazer e das horas passadas como a família. Percebemos 
que as interferências são dadas tanto no âmbito do trabalho como 
no âmbito doméstico, e que o retorno do trabalho para a residência 
prejudica não só o profi ssional, mas também a família e sua rede de 
relacionamento.

A sobreposição das atividades abala a relação de público e pri-
vado; mesmo que a casa permaneça com uma estrutura burguesa, 
tal estrutura não é capaz de manter a privacidade dos moradores. 
Essa interferência apresenta-se por outros meios mais impalpáveis 
além dos físicos. A atividade de trabalho no interior da residência 
apresenta essa mesma falta de privacidade da casa medieval, mas com 
outro contexto de espaço, cidade, sociedade e tecnologia.

Perante esse quadro, podemos averiguar que passamos por um 
período de transição de valores, hábitos e comportamentos e que 
não há um modelo estruturado e certo, e sim possibilidades, pois a 
diversidade nesse momento é a palavra-chave das relações contem-
porâneas, que se apresentam mutáveis, fl exíveis e móveis.
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Dentro disso, como seria a estação de trabalho intelectual resi-
dencial para as atividades de projeto na contemporaneidade? Quais 
os procedimentos de projeto para esse mobiliário?

Diretrizes projetuais

A organização espacial da “estação de trabalho intelectual resi-
dencial ligada às atividades de projeto” necessita ser pensada por 
meio de uma disposição de espaços que auxiliem na organização e na 
dinâmica dos afazeres do usuário. Nesse sentido algumas questões 
sempre estiveram latentes no decorrer da pesquisa: se os mobiliários 
utilizados para trabalhar na residência são adequados, e se esses mo-
biliários são apropriados para a função e para o ambiente ocupado.

A pesquisa constatou que os profi ssionais não tiveram difi culda-
des para adquirir um mobiliário de trabalho. As três profi ssões abor-
dadas apresentaram soluções diferenciadas, como adaptar o móvel 
ao que já existia, mandar fazer e comprar em lojas especializadas. 
A forma como esses móveis foram adquiridos é bem diversifi cada. 
No entanto, a maioria dos profi ssionais aponta problemas com a 
ergonomia e relata um distanciamento entre as funções oferecidas 
pelo mobiliário e as necessidades do profi ssional na execução das 
tarefas de trabalho. Constata, também, que o elemento principal 
da estação de trabalho residencial ligada às atividades de projeto é a 
superfície da mesa, elemento estruturador do mobiliário, organizado 
por zoneamentos, dividido em setores de atividades de ler, escrever 
e projetar, atender e reunir, apoiar computador e periféricos, lazer 
e refeição.

A investigação revela a defi ciência da área de mesa nos itens es-
paço de reunião, atendimento e área de desenho. Isso foi lembrado 
pelos profi ssionais como um elemento a ser melhorado na organiza-
ção espacial, possibilitando, assim, vários usos. A área de mesa arti-
culada com as diversas atividades permite a utilização em conjunto 
e sobreposta das atividades de trabalho e moradia, possibilitando 
a criação de relações entre as atividades de trabalho e doméstica e 
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entre as áreas e atividades do próprio escritório. A superfície de mesa 
está conectada aos módulos de armazenamento fechados e abertos 
que acolhem os materiais de escritório, livros, revistas, equipamen-
tos de informática e área de exposição de projeto. Esses módulos 
dialogam com a superfície de mesa e com o espaço, podendo ser 
conectados e desconectados da superfície de mesa quando houver 
necessidade.

O armazenamento é apontado na pesquisa como um item im-
portante no mobiliário, pois funciona como apoio para as atividades 
desenvolvidas na superfície de mesa. A pesquisa constata que há pre-
ferência pelos espaços de armazenamento fechado. Ressalta-se que 
devemos pensar em elementos móveis, fl exíveis e multifuncionais 
que se comuniquem com o espaço e com o mobiliário e que possuam 
uma unidade estética neutra, possibilitando a integração com a mesa 
e com o restante da casa. A mesa e a cadeira apresentam-se como 
mobiliários fundamentais não só para o trabalho, mas também para 
a moradia. Utilizadas para outras funções e em outros cômodos da 
casa, são os únicos mobiliários que mantiveram as características de 
mobilidade e multifuncionalidade ao longo da história.

A cadeira é utilizada na residência para sentar, para ler, para 
lazer e para apoiar objetos. Apresenta grande mobilidade na resi-
dência, sendo utilizada no escritório e em outras áreas da casa. A 
cadeira utilizada no escritório residencial é a giratória sem braço, 
que possibilita um melhor encaixe do corpo e braços com a mesa. 
O mecanismo de rodízio e giro possibilita um deslocamento e uma 
percepção do espaço. Essa mobilidade apresenta-se como um item a 
ser utilizado no armazenamento e na superfície da mesa, elementos 
que constituem a estação de trabalho residencial.

A pesquisa revela que a estação de trabalho residencial ligada 
às atividades de projeto é constituída pelo seguinte tripé: superfície 
de mesa, elemento que estrutura o mobiliário, dividido em setores 
de atividades de ler, escrever e projetar, atender e reunir, apoiar 
computador e periféricos, lazer e refeição; armazenamento fechado 
e aberto, vertical e horizontal, que pode conectar e desconectar da 
mesa e circular pelo espaço; e a cadeira giratória sem braço, que tem 
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uma relação direta com a mesa utilizada para sentar, para ler, para 
lazer e para apoiar objetos, atende tanto a estação de trabalho como 
outros mobiliários da casa, quando necessário.

Essa organização dos espaços no mobiliário revelado pela pes-
quisa é fundamental para o bom desenvolvimento do trabalho inte-
lectual na residência. Isso ocorre se o projeto do mobiliário estiver 
afi nado com o processo de trabalho do profi ssional, ou seja, a troca 
de experiência entre o usuário e o designer constitui parte impor-
tante do processo projetual. O usuário passa a ser um referencial na 
construção do objeto, ocorrendo, assim, a minimização de erros e de 
inadequações do produto fi nal. No entanto, não devemos projetar 
um mobiliário direcionado apenas para um único usuário. É im-
portante prever mecanismos que possibilitem adaptações, ajustes e 
articulações conforme suas necessidades e atividades, pois o mundo 
atual está em constante mutação, e o projeto deve levar em conta 
essa questão. Um ponto importante a ser considerado, portanto, é 
que a aceleração das mudanças na sociedade e nas tecnologias torna 
necessária a aplicação de conceitos de fl exibilidade, mobilidade, 
multifuncionalidade, modulação e adaptabilidade, conceitos esses 
que potencializam a utilização no modo e nos contextos em que o 
móvel está inserido, estabelecendo uma diluição da relação de tensão 
entre mobiliário e espaço arquitetônico.

A falta de conhecimento das necessidades dos usuários faz com 
que os poucos exemplares de mobiliários que contemplam essa ques-
tão do trabalho intelectual residencial não atendam às aspirações do 
profi ssional. Ocorre um distanciamento do designer e do usuário no 
processo projetual. Esse distanciamento dá-se também por parte do 
próprio profi ssional, pois alguns mandam fazer o móvel de trabalho 
com base nas suas necessidades, e no uso deparam com problemas de 
ergonomia e de inadequação do móvel com necessidades apontadas. 

A questão de projetar mobiliários específi cos tem sido conside-
rada pelos fabricantes, mas ainda é pouco explorada pelo mercado, 
e os modelos existentes apresentam um custo elevado, difi cultando 
a aquisição por muitos dos profi ssionais. São também defi cientes na 
sua concepção, na relação espaço arquitetônico e usuário. São uni-
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funcionais, rígidos e estáticos, difi cultando sua adaptação às diversas 
situações do dia a dia.

Conceitos como fl exibilidade e mobilidade são importantes no 
momento do projeto, pois remetem à análise do peso do mobiliário, 
de como o usuário vai deslocar a mobília com facilidade, qual o 
mecanismo mais apropriado para ocorrer o deslocamento, se esse 
mecanismo fi cará explícito visualmente no mobiliário ou não. São 
cuidados que devem ser tomados na hora do projeto que simplifi cam 
o uso do mobiliário, possibilitando ao usuário utilizar esses meca-
nismos com maior frequência.

O mobiliário pensado na diversidade de usos estende seu ciclo de 
vida e torna-se sustentável; sua utilização é potencializada, diminui 
trocas de mobília, ajudando o planeta na economia de matéria-prima 
e energia. A diversidade de usos leva o designer a pensar em meca-
nismos de adaptação, de regulagens e de conexões que permitem a 
ampliação e redução do objeto quando necessário. Essa redução ou 
ampliação pode ser dada por uma necessidade de espaço de trabalho 
ou de espaço físico, como também pelo aumento ou redução dos 
funcionários. A modulação, um ponto a ser considerado, pode ser 
analisada de duas maneiras. A primeira, no fabrico do móvel, que 
permite a otimização da produção, a redução de gastos e componen-
tes. A segunda é na possibilidade de uma liberdade de arranjos, um 
diálogo entre o espaço e o mobiliário.

A multifuncionalidade é fundamental no processo de criação do 
objeto, pois dá ao usuário a liberdade conforme a sua vontade ou ne-
cessidade de apropriar-se das várias funções oferecidas pelo objeto. O 
designer, ao utilizar esse conceito no projeto, deve pensar em associar 
o maior número de usos e concomitância entre eles, fazendo com que 
um não anule o outro, potencializando ao máximo o objeto, o que 
acarreta uma redução na ocupação do espaço. A multifuncionalidade 
minimiza os objetos na casa. Um único objeto vale por muitos. 

Aqui os espaços devem ser pensados de duas formas: o espaço do 
mobiliário e o espaço arquitetônico. O espaço do mobiliário deve ser 
um sistema aberto que permita ampliações e composições conforme 
a necessidade do usuário, seja na superfície de mesa ou nos elementos 
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de armazenamento, que podem ser horizontais ou verticais, abertos 
e fechados. Deve também ser formado por módulos com um espaço 
mínimo que, por meio de sua composição modular, vão confi gurando 
o espaço do mobiliário necessário.

O espaço arquitetônico não deve servir de base para projeto do 
mobiliário, pois possui uma variação dos espaços e de disposição 
ampla. O que podemos fazer é defi nir uma área mínima de ocupação 
do móvel no espaço arquitetônico. Levantar o que há de semelhança 
entre os espaços arquitetônicos utilizados para estabelecer a área 
mínima de ocupação. A defi nição dessa área possibilita pensar nas 
possibilidades de ampliação e composição do mobiliário com o es-
paço arquitetônico com mais propriedade. A função é um conceito 
polêmico, que não cabe aqui discutir. Adotamos o olhar de Gui 
Bonsiepe, que coloca que a função para o design é como a saúde para a 
medicina. O modo como Bonsiepe relaciona a função com o desenho 
industrial é muito pertinente,  pois não se limita ao ato de projetar a 
função, mas mostra que esta é apenas uma das condicionantes a ser 
pensada no processo projetual, e não a única.

A função não é estritamente racional e fi siológica (função prática), 
ela é associada à parte sensorial (função estética) e à psicológica e es-
piritual (função simbólica) (Löbach, 1976). Essas relações funcionais 
devem existir no mobiliário (embora ressaltamos que são questões 
que deverão ser aprofundadas em outras pesquisas) para que o de-
signer projete o mobiliário com mais propriedade e com consciência 
da interferência racional, fi siológica sentimental e psicológica que o 
objeto provoca.

A funcionalidade aplicada à mobilidade, à fl exibilidade e à adap-
tabilidade nos faz olhar para a essência da estação de trabalho resi-
dencial e perceber o que ela deve ser e atender. A estação de trabalho 
residencial deve ser móvel para atender necessidades de uso nas 
sobreposições de função cadeira, mesa e armazenamento. Deve ser 
fl exível para que o usuário manipule o objeto em sua organização 
espacial, na localização dos espaços das atividades contidos nele e em 
sua função. Deve ser adaptável, permitindo ajustes e regulagens e até 
ampliações do objeto. Nesse caso, a pesquisa aponta para as áreas de 
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mesa, que merecem uma maior atenção projetual na possibilidade 
de ampliação de sua área, como também a ampliação do espaço para 
os equipamentos de informática e de leitura, escrita e desenho e para 
os módulos de armazenamento, que devem ser móveis e fl exíveis, 
elemento de apoio a essa atividade.

Considerações fi nais

Vivemos em um contexto de transformação no qual a necessidade 
de ontem não corresponde à necessidade de hoje. E, se refl etirmos 
sobre essa constante mutação, que inclui hábitos, tecnologias, econo-
mia e modos de vida, podemos nos perguntar: diante desse contexto, 
como a estação de trabalho residencial poderá acompanhar essas 
mudanças?

Embora a tecnologia tenha trazido a mobilidade e a possibilidade 
de trabalhar em todo lugar, as necessidades espaciais do usuário 
com o mobiliário de trabalho e sua relação de uso não se alteraram. 
Necessitamos de mobiliários que apoiem nossos afazeres como 
mesas, armários e cadeiras, ou seja, os mesmos elementos que eram 
utilizados anteriormente.

Os equipamentos que dão apoio para o trabalho estão cada vez 
menores e com várias funções agregadas. No entanto, esse avanço 
nos equipamentos pouco alterou as necessidades espaciais no mo-
biliário de trabalho. Essa relação poderá ser alterada à medida que o 
número de pessoas que utilizam as tecnologias informacionais móveis 
aumentar. Assim, teremos um volume maior de pessoas vivenciando 
esse contexto que proporcionará novas possibilidades de uso e de 
conceitos projetuais para esse mobiliário.

O escritório em movimento conectará os três modos de trabalho: 
o trabalho no escritório residencial, no corporativo e no nômade, que 
existirão concomitantemente, o que torna possível o mesmo usuário 
utilizar ou depender da estrutura dos três tipos de escritórios. A 
possibilidade de uma interdependência do usuário com os três tipos 
de escritórios citados leva a refl etir sobre como esses objetos que dão 
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apoio ao usuário na atividade de trabalho devem ser. Para respon-
dermos a essa questão, torna-se necessário aprofundarmos os temas 
da interdependência entre os escritórios residenciais, corporativo e 
nômade, como também estudá-los isoladamente, gerando, assim, 
temas para outras pesquisas.

A mobilidade adquirida pelo avanço das tecnologias leva-nos a 
vivenciar novas realidades sociais, culturais e tecnológicas. Com isso, 
surgem alguns questionamentos: qual será a relação dos objetos com 
esses escritórios? Quais objetos darão suporte para essa atividade? 
Como o design deve auxiliar nesse processo? Haverá uma nova área 
do design? Será essa nova área do design o “design para a mobilidade”, 
ou será uma nova relação no sistema de objetos, uma integração entre 
usuário, percepção, tecnologia e objetos? 

A resposta para essas perguntas é a liberdade de apropriação do 
usuário com os espaços e os objetos (equipamentos e mobiliários) e 
a não separatividade entre eles. Essa separação entre trabalho e la-
zer, residência e escritório, já vem se diluindo, mas com essas novas 
possibilidades tecnológicas, é provável que se dilua cada vez mais, 
até chegar a uma total integração.

A possibilidade de o usuário e objetos se deslocarem até esses 
locais de trabalho, seja para a residência, para os espaços mediáti-
cos ou para os escritórios corporativos, altera o modo de pensar o 
objeto, que passa a ser um “objeto nômade”. Caminhamos para a 
não separatividade dos espaços, para a sobreposição de usos e para 
a diluição da estrutura tripartida residencial (áreas de estar, íntima 
e de serviço). A tecnologia deu um impulso para essa integração dos 
espaços e contribuiu na inserção de outras atividades, de âmbito 
público, no espaço da residência. Com isso, o espaço público e o 
privado interligaram-se; a residência comunica-se com a cidade e 
com o mundo por meio das tecnologias de comunicação. No entanto, 
com o crescimento da mobilidade e a liberdade de escolha do espaço 
geográfi co, o usuário e a tecnologia passam a ser o elo de ligação entre 
os espaços e os objetos.

A consolidação da liberdade do usuário com os objetos no uso 
e/ou com o espaço geográfi co traz para o design novas apropriações 
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e experiências tanto na percepção do mundo como no sistema de 
objetos. O ato de potencializar um objeto signifi ca ser solidário ao 
meio ambiente, pois ao agregar funções e atividades nos objetos, há 
possibilidade de diminuir o consumo dos recursos naturais, minimi-
zar a produção de objetos e também reduzir seu descarte.

O design tem o papel de observar essas transformações e auxiliar 
a humanidade na melhoria da qualidade de vida das pessoas e do 
planeta. Isso se torna possível à medida que nos preocupamos com as 
transformações no mundo e desenvolvemos cada vez mais pesquisas 
com o intuito de entender o que ocorre no contexto atual e no futuro, 
e a partir daí gerar dados, refl exões e objetos que contribuam com a 
academia e com a sociedade.
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