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Planejar espaços 
para o design de interiores 

 

A transformação de edificações para melhorar seu desempenho, permitir que 
sejam reinventadas ou, ainda, para adquirir um novo uso. É a partir desse 
conceito sobre o projeto de interiores que Ian Higgins conduz o livro Planejar 
espaços para o design de interiores, lançamento da Gustavo Gili no Brasil. 
“Um dos aspectos-chave dessa obra é o tratamento das vedações existentes e 
a definição da estratégia para a introdução de novos elementos no espaço”, 
explica o autor na introdução do livro, que inclui variadas tipologias, incluindo 
projetos de pequeno porte, como interior corporativo, residências e lojas, e de 
grande porte, como museus e aeroportos. 

 

 
 

Ian Higgins conduz o leitor a entender estratégias de interfaces entre as 
pessoas e as edificações que elas usam – o que inclui especificação de 
materiais, ergonomia, acústica e iluminação, mas que passa também por 
conhecer trabalhos de outros arquitetos, contemporâneos ou não, que inspiram 
novas soluções. Sempre permeado com estudos de caso de projetos,  
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analisando o programa de necessidades, a planta final e o resultado da 
especificação de materiais mostrado em fotos dos ambientes. 

 

O livro foi dividido em dez capítulos. A ideia é simplificar os complexos 
processos de planejamento e de organização dos espaços internos – e, para 
isso, o autor propõe dez questões-chave que devem ser consideradas pelos 
designers de interiores durante o projeto. Entre essas questões estão os 
pontos de partida, como as características do local e a função do interior 
proposto; o desenvolvimento de ideias conceituais, como uma narrativa que 
prenda o interesse do usuário; o impacto da edificação existente, com 
estratégias para a análise da edificação em que o projeto será construído; a 
representação das organizações espaciais, com os tipos de desenhos e 
diagramas usados para apresentar o projeto a colegas e clientes; e, por fim, o 
detalhamento do desenvolvimento do projeto e a execução da obra.  
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Planejar espaços para o design de interiores  é ricamente ilustrado com 
fotos, plantas, croquis, perspectivas explodidas e diagramas de projetos reais 
por todo o mundo, materiais que explicam os pontos discutidos no texto, e que 
também servem de bagagem de ideias para o leitor em seus futuros projetos. 
O livro finaliza com um pequeno glossário de expressões típicas do design de 
interiores e com uma lista de leitura recomendada sobre o tema.  

 

O AUTOR 

Ian Higgins é professor sênior do programa de mestrado em artes de design de 
interiores do Royal College of Art, em Londres. Antes disso, lecionou na 
Universidade de Nottingham Trent e na Universidade de Kingston. Ian Higgins 
já ministrou palestras, lecionou, avaliou e prestou consultorias sobre o ensino 
de design de interiores em instituições da China, Japão, Malásia, e África do 
Sul. Também já foi presidente da organização Interior Educators UK.   
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