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Ao contrário do que se pode imaginar, as cores eleitas
para um projeto masculino não precisam, necessaria-
mente, passar pelo preto, branco ou pela paleta dos cin-
zas. Espelho dapersonalidade de cadaum, podem transi-
tar por diferentes nuances, bastandoquedialoguemcom
o estilo do morador e, claro, da própria casa.

“Estãomuitomais ligadas ao gosto pessoal e ao estilo,
àquilo que se espera experienciar no ambiente, do que
ao sexo a que a pessoa pertence”, detalha o arquiteto
Junior Piacesi. Ele explica que cores fechadas, mais escu-
ras, são mais usadas como símbolo de elegância e
imponência e, não necessariamente, de masculinidade.
Já as claras, transmitem tranquilidade, e as quentes, en-
contradas nas madeiras, sensação de aconchego.

Adicadoprofissional ao selecionaros tonsdeumproje-
to é avaliar as diferentes experiências possíveis para um
mesmo espaço. “Omais interessante é a capacidade que
(as cores) têm de proporcionar uma experiência diferen-
te em itens pontuais. Por isso, não faz absolutamente
nenhum sentido a separação por sexo. Já usamos um
sofá rosa, por exemplo, num apartamento projetado pa-
ra um homem”, afirma.

A CARA DO DONO
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COMPERSONALIDADEArquitetaNinaAbadjieff considerou
estilo do dentista LucasMourãoMachadoaoprojetar
decoraçãodoapartamento. Donodo imóvel queria fugir do
branco, tão presente no cotidianodele, e ganharmais
espaço.Umadas estratégias foi instalar umamesade jantar
retrátil, quepode ser recolhida paraaparede espelhada sem
ocupar a área livre da sala quandonão fosseusada. “Acho
muito bacanaumambiente que tenhameuestilo. Sinto-me
realmente emcasa”, reforçaodentista

CASA BEM DECORADA NÃO É EXCLUSIVIDADE FEMININA
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Dilema para muitos ho-
mens, a decoração de casa
não precisa ser sem graça,
nem igual à de todomun-
do. Pequenos ajustes na
disposição dosmóveis, no
estilo do acervo – e uma
boadosedepersonalidade
– sãomeio caminho anda-
do para deixar o lar com a
caradodono.
O dentista Lucas Mou-

rão Machado, de 33 anos,
por exemplo, fez questão
deopinarsobrecadadeta-
lhe que desejava ver após
a repaginada do primeiro
apartamentopróprio.
Acostumado a ambientes
claros e roupas brancas,
elegeu uma paleta de co-
res mais escuras para
guiaroprojetodaarquite-
ta Nina Abadjieff.
“Também queria uma

mesadejantarquenãoocu-
passe tanto espaço e uma
bancadanacozinhaparare-
ceber os amigos. Sempre
fui incentivado pela mi-
nha mãe, que é decorado-
ra,aterumacasacomami-
nhacara,comascoisasque
gosto”, comenta.
E foi assimqueo apêno-

vonasceu.Segundoaarqui-
teta responsável pelo
layout, assimilar e atender
ospedidosdoclientee,por-
tanto, respeitarogostode-
le, foi essencial para criar
uma decoração harmôni-
caeque fizessesentidona-
quele contexto.
Adica vale tambémpara

projetos solo, quando a
ideia é dar vida nova a um
canto da casa ou à casa to-
da, mesmo sozinho, sem
ajudaprofissional.
“Qualquercorematerial

é apropriado para qual-
quer gênero, basta saber

compor como restante do
ambiente, que pode ser
simples, moderno, con-
temporâneoouminimalis-
ta”, explica aprofissional.
De acordo com ela,

não existe decoração
de homem e mulher, mas
personalidades a serem
respeitadas.

REFLEXODAPERSONALIDADE
O arquiteto Junior Piacesi
segueomesmoraciocínio.
Paraele,garantirpersonali-
dade é obrigatório para
queomoradorsesintanão
só à vontade, como repre-
sentado em cada canto da
própria casa.
“A importância de um

ambienteque reflita a per-
sonalidadeépotencializa-
da na sociedade contem-
porânea,emqueocontex-
to favorece a sensação de
‘ser mais um na multi-
dão’. Reconhecer-se em

suaprópriacasatrazequi-
líbrio e contribui muito
paraquea identidade seja
reforçada”, opina.
Eleexemplificadoispro-

jetos. Em um deles, feito
para um casal homoafeti-
vo apaixonadopor viajar,
a iluminaçãofoiusadaco-
mo aliada para destacar
objetostrazidosdosdesti-
nos.“Foramestudadoslu-
gar ideal, cores adequa-
das,revestimentodapare-
de,alturaentreaspratelei-
ras, e utilizada a ilumina-
ção certa para agregar va-
lor às peças”.
No outro, o novomobi-

liário precisou “conver-
sar” commóveis de estilo
clássico–xodódacasaan-
tiga. “Nortearam todo o
projeto, desde a escolha
das cores, dosmateriais e
texturasdolugar,atéode-
sign da novas peças”, ex-
plica Piacesi.
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