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Resumen 

En este texto, tenemos como objetivo discutir las relaciones establecidas entre diversos sujetos y 

entidades involucradas en la práctica de diseño de interiores, considerando cómo esas relaciones 

son mediadas por la Casa Cor Paraná - muestra de arquitectura, diseño y paisajismo que ocurre 

en la ciudad de Curitiba desde 1994. El evento paranaense forma parte del grupo Casa Cor, que 

tuvo su inicio en la ciudad de São Paulo, en 1987, y desde entonces se ha expandido de forma 

significativa. Actualmente el grupo pertenece a Abril, una de las principales empresas de 

comunicación de América Latina, y tiene franquicias en veinte ciudades brasileñas y en cinco 

localidades de otros países de América del Sur. Las exposiciones de la Casa Cor se han 

estructurado a partir de un conjunto de ambientes, en su mayoría domésticos, decorados por 

arquitectas/os, diseñadoras/es y paisajistas que actúan en las ciudades sede. Las propuestas de 

diseño de interiores presentadas no se dirigen a satisfacer las demandas de clientes reales. Aun 

así, las/los profesionales expositoras/es tienen que proyectar sus espacios para adecuarlos a las 
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directrices establecidas por la organización de la muestra, que incluyen limitaciones relativas a la 

ocupación de los inmuebles sede, que con cierta frecuencia forman parte del patrimonio histórico 

de la ciudad. Además, a menudo las/os diseñadoras/es incluyen en los ambientes creados 

productos de proveedores que patrocinan su participación en la muestra. La Casa Cor es dirigida 

al público de alto poder adquisitivo, y es visitada mayoritariamente por mujeres y por personas 

involucradas con el sector de diseño de interiores, que recurren a la exposición como forma de 

obtener inspiración. En nuestro estudio, utilizamos como principales fuentes de investigación 

materiales de divulgación online del grupo Casa Cor, así como anuarios y revistas editados por la 

organización de la Casa Cor Paraná a lo largo de su trayectoria (1994-2017). Construimos 

nuestras reflexiones en diálogo con aportes teóricos vinculados a las disciplinas de Historia del 

Diseño e Historia de la Arquitectura. Como enfoque metodológico, adoptamos la perspectiva de 

los Estudios Culturales. A partir de nuestros análisis sobre el contexto de surgimiento de la 

muestra, sus características generales y objetivos, procuramos argumentar que el estudio de 

exposiciones como la Casa Cor Paraná puede contribuir a la historiografía del diseño, a medida 

que permite enfatizar las interrelaciones establecidas entre diseñadores, trabajadoras/es que 

participan en la construcción de los ambientes, consumidoras/es y empresas proveedoras en el 

circuito que abarca la planificación, producción, divulgación y consumo asociado al diseño de 

interiores. Con ello, es posible tensar las narrativas históricas centradas en la relación 

autoría/obra, que enfatizan la autonomía creativa de las/os diseñadoras/es, así como aquellas 

narrativas circunscritas al universo de la producción, mostrando cómo las elecciones proyectivas 

son a menudo resultado de negociaciones entre los diversos actores involucrados en la práctica 

del diseño de interiores. 

 

 

1. Introdução  

A Casa Cor Paraná é uma mostra de arquitetura, design e paisagismo que ocorre anualmente na 

cidade de Curitiba, estado do Paraná, no Brasil, desde o ano de 1994. Neste artigo analisamos 

alguns aspectos da trajetória da mostra, com o objetivo de discutir como ela tem centralizado e 

mediado relações entre projetistas, demais trabalhadoras/es envolvidas/os, consumidoras/es e 

empresas fornecedoras no circuito que abrange o planejamento, produção, divulgação e 

consumo associado à prática do design de interiores.  

Utilizamos como principais fontes de pesquisa materiais de divulgação online do grupo Casa Cor, 

bem como anuários e revistas editados pela organização da Casa Cor Paraná ao longo de sua 

trajetória (1994-2017). Para a construção de nossa argumentação, adotamos uma perspectiva 
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interdisciplinar, recorrendo a textos vinculados às disciplinas de História do Design, História da 

Arquitetura e Estudos da Cultura Material. Como abordagem metodológica, aderimos à 

perspectiva dos Estudos Culturais. Essa abordagem dá ênfase à localização histórica e ao 

estabelecimento de relações entre o objeto de pesquisa e o contexto social, político e econômico 

no qual se insere, chamando a atenção para as práticas sociais e relações de poder que 

atravessam o contexto analisado (Piedras & Jacks, 2006).  

Entendemos que o objetivo e a abordagem que adotamos contribuem à historiografia do design 

ao permitirem explicitar aspectos por vezes ignorados em narrativas convencionais, muitas vezes 

centradas no protagonismo de designers e em atividades ligadas à instância de produção dos 

artefatos. Nossa intenção é dar visibilidade a contextos nos quais se insere a atividade projetual, 

a negociações estabelecidas entre diversos atores sociais ligados ao desenvolvimento e produção 

de artefatos, bem como a práticas associadas aos âmbitos de sua circulação e consumo (Forty, 

2007; Santos, 2015).  

Apesar de incluir nas exposições projetos de ambientes voltados ao uso comercial e corporativo, 

a Casa Cor dá centralidade a espaços idealizados como domésticos, apresentando-se como uma 

vitrine de tendências relacionadas ao morar. Sendo assim, os ambientes expostos na mostra 

(re)constroem e colocam em circulação significados e valores associados a padrões de 

domesticidade e relações familiares. Cabe notar que o âmbito do doméstico foi historicamente 

construído como domínio feminino, espaço relacionado ao consumo, à reprodução e ao cuidado, 

em oposição ao mundo público, comumente identificado como masculino e ligado à política e à 

produção (Sparke, 2008). Dessa forma, o estudo de mostras de design cujo foco recai sobre 

espaços domésticos é também uma forma de tensionar relatos historiográficos que destacam o 

âmbito da produção industrial como a principal instância na configuração de artefatos e seus 

significados (Santos, 2015).  

 

2. O surgimento da Casa Cor Paraná 

A Casa Cor foi idealizada por Yolanda Figueiredo, empresária de abastada família paulistana, e 

sua amiga argentina Angélica Rueda em 1986. A iniciativa teria sido inspirada na Casa FOA, 

mostra beneficente de decoração que acontece na capital argentina desde 1985 (Dantas, 2015).  

A primeira edição da Casa Cor ocorreu na cidade de São Paulo em 1987, com o intuito de 

aproximar o público consumidor de ambientes projetados por especialistas. Desde então, a 

empreitada cresceu de forma expressiva: são organizados anualmente 25 eventos, em diferentes 

cidades do Brasil e da América Latina. É apresentada como a maior mostra do setor nas Américas 
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tendo recebido, em suas diversas edições regionais, cerca de 500 mil visitantes em 2016 (Grupo 

Abril, 2017).  

A Casa Cor teve seu início em um momento em que o Brasil enfrentava, no campo econômico, os 

efeitos das estratégias adotadas nos anos de ditadura, que acarretaram em um cenário de 

estagnação econômica e alta inflação. A crise econômica, que se estendeu pelos anos 1980 e 

1990, afetou principalmente o poder de consumo das classes mais pobres. Parte das famílias de 

classe média ascendeu socialmente, aproveitando oportunidades criadas pela expansão das 

empresas privadas de grande porte e pelo aumento de cargos vinculados à administração 

pública. A classe mais rica, ligada às grandes empresas e instituições financeiras, enriqueceu 

ainda mais (Mello & Novais, 1998). Com isso, cresceram as oportunidades de negócios voltados a 

anteder o público de alta renda. Segundo Leon & Montore (2008), designers, lojas de decoração 

e indústrias que se focaram nas demandas desse público ganharam espaço, mesmo naquele 

período economicamente turbulento.  

A Casa Cor começou a se expandir para outras cidades na década de 1990, por meio de um 

sistema de franquias. Chegou ao Paraná em 1994 e desde então foram apresentados na mostra 

estadual 1.135 ambientes desenvolvidos por 735 profissionais locais (Casa Cor Paraná, 2017, p. 

42), com público visitante de cerca de 30 mil pessoas por ano (Mota, 2012). Além do considerável 

número de visitantes, o evento tem recebido ampla divulgação por meio de diferentes mídias.  

A configuração da mostra, caracterizada pela exposição de ambientes decorados que replicam a 

organização de uma moradia, guarda relação com a forma de apresentação utilizada em 

showrooms de lojas de móveis e objetos de decoração (Nessi, 2013a). Esse modelo se difundiu no 

Brasil entre os anos 1950 e 1960, em lojas como a Langenbach & Tenreiro, Oca e Mobilinea 

(Dantas, 2015; Santos, 2015). Além disso, a Casa Cor se insere em um conjunto de exposições 

que emergiram ao longo do século XX com o intuito de divulgar novas tecnologias e novas formas 

de viver. Sparke (2008) cita, considerando o contexto europeu, eventos como os britânicos 

Britain Can Make It e Ideal Home Exhibition, e o Salon dês Arts Ménagers, realizado anualmente 

em Paris. No Brasil, destaca-se a pioneira Exposição da casa modernista, realizada pelo arquiteto 

Gregori Warchavchik na São Paulo de 1930 (Teixeira, 2011) e o Salão de Decoração e Arquitetura 

de Interiores, realizado pela primeira vez também na década de 1960, no hotel Copacabana 

Palace (Dantas, 2015).  

Para Sparke (2008), as mostras de interiores domésticos modernos foram produzidas visando 

encorajar a identificação do público com os ambientes expostos, fazendo com que os sonhos e 

aspirações de visitantes parecessem tangíveis, algo passível de ser obtido por meio do consumo 

das novidades apresentadas. Ao analisar alguns textos de apresentação da Casa Cor, notam-se 
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interesses similares. A mostra afirma ter como compromisso “criar experiências vivas de morar 

que inspirem, emocionem e transformem a casa, em sintonia com o espírito da época” (Grupo 

Abril, 2015).  

 

3. A Casa Cor Paraná e seu público visitante 

Na primeira edição da mostra paulista, a maior parte de visitantes foi formada por “senhoras da 

sociedade” (Pugliesi, 2014). Atualmente, segue predominando a presença de mulheres (75%) 

pertencentes às classes A (59%) e B (38%) (Grupo Abril, 2017). Na Casa Cor Paraná, esse padrão 

se manteve similar (Casa Cor Paraná, 2002) desde o seu início. Yara Mendes, arquiteta que 

participou da mostra diversas vezes e esteve presente em sua primeira edição, relata que: “Na 

época [1994] contratar um profissional era luxo”, ou seja, algo acessível apenas para os 

detentores de boa situação financeira. Considerando o cenário econômico daquela década, como 

visto, a afirmação parece coerente.  

Na sequência, a arquiteta complementa que “Hoje [contratar um/a profissional] é um 

investimento para melhor resultado” (Casa Cor Paraná, 2013, p.27). O indicativo dessa suposta 

mudança na percepção do serviço de decoração de interiores parece uma forma de legitimar a 

atividade, que deixa de ser encarada como algo supérfluo para se tornar algo de valor 

estratégico. Além disso, as afirmações da arquiteta podem ser lidas como indicativas de uma 

possível ampliação de público ao longo dos anos. 

Essa ampliação é sugerida também pela organização da Casa Cor, que apresenta a mostra como 

veículo voltado a “[...] democratizar a arquitetura e a decoração [...]” (Casa Vogue, 2014b), 

estimulando um setor que “[...] se aproxima cada vez mais do grande público e se faz cada vez 

mais popular [...]” (Nessi, 1996, p.23). Nesses discursos, afirma-se ainda que “[a Casa Cor] 

revelou que morar bem não é questão monetária, mas sim de cultura [...]” (Casa Cor, 2006, p.15).  

Essas afirmações soam bastante contraditórias, tendo em vista o já citado perfil do público 

visitante e as características dos ambientes expostos – geralmente amplos e repletos de móveis, 

eletrodomésticos e objetos decorativos de marcas consideradas de alto padrão, comumente de 

alto custo. O discurso de democratização do acesso à mostra pode ser entendido como uma 

tentativa de universalizar uma noção de “morar bem” e, com isso, reforçar o potencial de difusão 

das ideias postas em circulação pela Casa Cor.  
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4. A Casa Cor Paraná e profissionais do setor 

Profissionais das áreas de arquitetura, design de interiores e paisagismo são público preferencial 

da mostra, correspondendo a 57% do total de visitantes em São Paulo (Grupo Abril, 2017) e mais 

de um terço do total de visitantes no Paraná (Casa Cor Paraná, 2002).  

Essas/es profissionais também recebem atenção e reconhecimento quando atuam como 

projetistas nas exposições. A organização da Casa Cor enfatiza que um de seus objetivos 

primordiais é dar visibilidade ao trabalho dessas pessoas. Para tanto, seus nomes e sua imagem 

têm sido destacados nos diversos materiais de divulgação da mostra. Essas informações, além de 

aparecerem associadas aos ambientes projetados, têm sido também veiculadas em anúncios de 

empresas patrocinadoras ou apoiadoras, nos volumes mais recentes da revista da Casa Cor 

Paraná.  

Outra estratégia para valorizar profissionais participantes tem sido a publicação de homenagens 

e concessão de prêmios. Na revista publicada em 2011, por exemplo, foram homenageadas/os 

expositoras/es que tinham então participado do evento por mais de nove edições (Casa Cor 

Paraná, 2011). Quanto às premiações, é realizado desde 2009 o projeto “Premiações Especiais”, 

que abrange diversas categorias, vinculadas aos valores da empresa – como “Projeto mais 

ousado” e “Projeto mais sofisticado”; às relações com o mercado – como “Projeto com melhor 

exposição do produto” e “Expositor com maior número de anunciantes”; e à organização da 

mostra – como “Destaque montagem nota 10” e “Destaque no cumprimento de prazo” (Casa Cor 

Paraná, 2015, p. 66). 

Vale comentar que é gritante a diferença de visibilidade e valorização conferidas a arquitetas/os, 

designers e paisagistas participantes em relação às/aos demais trabalhadoras/es envolvidas/os 

na execução das obras, montagem e manutenção dos ambientes expostos. As/os projetistas são 

tratadas/os como “estrelas”, talentos dotados de criatividade e autonomia.  Já o pessoal da 

construção civil, marcenaria, pintura, instalações elétricas, jardinagem, limpeza, recepção e 

segurança é, via de regra, mantido no anonimato e invisibilizado nos materiais de divulgação da 

mostra (Zacar & Santos, 2017).  

 

5. A Casa Cor Paraná e as empresas patrocinadoras 

A Casa Cor Paraná se coloca como um evento de marketing, voltado para a promoção de 

negócios por meio da divulgação dos serviços de profissionais da área e de produtos de lojas e 

indústrias do setor (Nessi, 2015). As parcerias entre a Casa Cor e empresas são estabelecidas por 

contrato, que pode ser de patrocínio (em nível nacional ou local), de apoio local, de fornecedora 
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oficial ou de merchandising. Esses diferentes tipos de contrato dão direito, por exemplo, à 

exclusividade em um segmento em todas as mostras nacionais, à presença em um ambiente de 

destaque, ou à exposição diferenciada de um produto em algum dos ambientes (Grupo Abril, 

2015). A edição de 2017 realizada no Paraná, por exemplo, contou com espaços como a 

“Garagem Renault” – na qual um carro da marca teve destaque, e o “Hall de entrada Arauco” – 

que teve incorporado ao seu projeto painéis de madeira reconstituída fabricados pela 

companhia. Outras empresas alugam espaços para comercializar seus produtos dentro da 

mostra, como no caso da “Loja da Casa”, também presente na Casa Cor Paraná de 2017, na qual 

foram vendidos aromatizadores de ambiente da marca catarinense Mels Brushes Home 

Fragrances (Casa Cor Paraná, 2017). Por fim, ainda são comercializados espaços para anúncios 

publicitários veiculados nos anuários da Casa Cor.  

A mostra também promove acordos comerciais entre projetistas participantes e empresas. Para 

participar da mostra, essas/es profissionais precisam arcar com uma taxa, que muitas vezes é 

paga pelas empresas fornecedoras (Machado, 2013). Estas, em contrapartida, terão seus 

produtos utilizados no projeto dos ambientes patrocinados. Sendo assim, apesar de a mostra 

valorizar o caráter criativo e autônomo da prática do design de interiores, projetistas que 

participam da exposição precisam, não raro, adequar seus projetos de acordo com as 

negociações feitas com suas parcerias comerciais (Zacar & Santos, 2017).  

Cabe notar que a proximidade da relação entre designers de interiores e empresas do ramo não 

é nova. Dantas (2015, p.166) cita que o vínculo entre decoradores e o comércio no Brasil já era 

muito forte nos anos 1950. Profissionais dependiam das lojas para encontrar os artefatos 

necessários para seus projetos e, cada vez mais, as lojas dependiam de profissionais para criar 

seus showrooms e realizar projetos para o público consumidor. 

Recentemente, as estreitas trocas entre lojas e projetistas têm chamado a atenção devido à 

prática de pagamento de “reserva técnica”. Trata-se de uma taxa paga por comerciantes para 

profissionais da área, quando estas/es indicam determinados produtos para compor um 

ambiente. O valor pago é de, em média, 10% sobre o preço do produto indicado e, não raro, a/o 

cliente não sabe que está pagando essa sobretaxa (Bessa, 2013). Esse tipo de pagamento foi 

proibido em 2013 pelo Código de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 

Brasil (CAU-BR) (Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná, 2015). Essa proibição, porém, 

diz respeito somente a arquitetas/os, excluindo decoradoras/es e designers de interiores, que 

não têm suas condutas regulamentadas por esse Conselho. 
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6. A Casa Cor Paraná e os interiores domésticos 

O tipo de configuração doméstica em geral privilegiado na Casa Cor Paraná remete a padrões 

adotados pela burguesia urbana no Brasil do século XIX, quando se popularizou o “morar à 

francesa”, que prevê a divisão da residência em três zonas distintas: áreas sociais, íntimas e de 

serviço (Lemos, 1993). Tramontano (2006), ao analisar plantas de apartamentos construídos na 

cidade de São Paulo nas últimas décadas, enfatiza que a tripartição dos espaços das habitações 

permanece como padrão no século XXI, a despeito das mudanças nos modos de vida e na 

estrutura familiar que ocorreram ao longo das últimas décadas. No contexto paranaense recente, 

observa-se situação similar (Bukowski, 2012). 

A opção por esse padrão fica evidenciado no livro comemorativo dos 20 anos da mostra (NESSI, 

2013b), no qual os ambientes são classificados como “áreas sociais”, que congregam halls de 

entrada, livings, salas de estar, salas de jantar, escritórios, etc.; e “áreas privativas”, que incluem 

quartos e/ou suítes. Separadamente, são apresentados os ambientes de serviço (ainda que essa 

categoria não seja utilizada de forma explícita), como cozinhas e lavanderias. A tripartição 

também se evidencia nas plantas baixas que ilustram de forma esquemática a organização dos 

ambientes apresentados em cada edição.  

Os nomes dados aos ambientes, especialmente aqueles da área íntima, como “Suíte do Bebê”, 

“Quarto do Casal” e “Suíte da Menina” – revelam seu caráter individualizante. A individualização 

de cômodos da casa é um fenômeno associado aos processos de modernização, que acarretaram 

em transformações na estrutura familiar. Segundo Carvalho (2008), a família moderna começou a 

se configurar no Brasil no século XIX, a partir de uma série de mudanças no cenário social. Dentre 

essas mudanças, podemos citar a abolição da escravatura e a diminuição da presença de pessoas 

estranhas no convívio familiar doméstico, bem como um aumento no interesse pela educação 

das crianças. Esses fatores contribuíram para o estreitamento dos laços afetivos na família e para 

um crescente respeito às características individuais de cada um de seus membros. A casa 

burguesa passou então a se organizar de forma e estimular a intimidade e a privacidade como 

elementos chave para a constituição da identidade dos membros da família.  

Os processos de transformação das estruturas familiares tradicionais se intensificaram ao longo 

do século XX, especialmente a partir dos anos 1950 e 1960, com a maior visibilidade conquistada 

por diversos movimentos sociais – tais como os movimentos feministas e os movimentos gays e 

lésbicos – que passaram a questionar, de forma contundente, a moral burguesa, as instituições 

de ensino e o modelo tradicional de família nuclear (Mandelbaum, 2009; Pedro, 2005). Berquó 

(1998), ao analisar o perfil das famílias brasileiras a partir de dados coletados pelo censo entre os 

anos 1950 e o fim da década de 1990, indica uma série de mudanças, tais como o aumento na 



  VIII Encuentro de Docentes e investigadores en Historia del Diseño, la Arquitectura y la Ciudad         1122

 
 
quantidade de pessoas morando sozinhas, de uniões conjugais sem vínculos legais e de arranjos 

do tipo casal sem filhos e da família monoparental. 

Apesar das mudanças no perfil da organização social observadas no Brasil das últimas décadas, 

notamos que na Casa Cor Paraná as/os usuárias/os imaginadas/os se inserem, em geral, em um 

modelo idealizado de família nuclear, constituída por casal heterossexual monogâmico e 

filhas/os. A mostra adere, assim, ao modelo de família que permanece, no imaginário de muitos 

setores da sociedade brasileira, como sendo o ideal, o desejável, ou mesmo o “natural” 

(Mandelbaum, 2009).   

 

7. Considerações finais 

Ao longo deste artigo, procuramos explicitar como a Casa Cor Paraná se insere no circuito que 

envolve o planejamento, produção, divulgação e consumo associado ao design de interiores, 

como instituição que visa estimular o estabelecimento de relações entre um público consumidor 

de alta renda, projetistas especializadas/os e empresas fornecedoras.  

Como visto, a Casa Cor Paraná oferece diferentes meios de inserção das marcas patrocinadoras 

nos espaços expositivos e em seus materiais de divulgação, explicitando seu caráter comercial. 

Notamos ainda que a prática profissional de design de interiores é glamourizada na mostra, que 

procura valorizar a criatividade das/os projetistas. Ao mesmo tempo, são invisibilizados os 

interesses comerciais que influenciam as escolhas feitas nos projetos, bem como a participação 

de outras/os trabalhadoras/es na construção do resultado final apresentado nas exposições.  

Buscamos também caracterizar o tipo de configuração doméstica e de estrutura familiar que têm 

sido privilegiados na mostra, indicando sua postura em geral conservadora. Como visto, esses 

modelos remontam a padrões associados à burguesia brasileira novecentista, e se mantém no 

imaginário contemporâneo como sendo os mais desejáveis ou ideais.  

Assim, procuramos enfatizar que o estudo de exposições de design de interiores como a Casa Cor 

Paraná pode contribuir à historiografia do design, ao ressaltar o envolvimento de diferentes 

atores sociais nos processos de configuração, construção e divulgação de espaços expositivos e 

de ideias e valores associados a padrões de domesticidade.  

Conforme argumenta Santos (2015), acreditamos que narrativas que deslocam o foco de atenção 

da figura de designers específicos e suas obras para redes de relações e negociações que se 

estabelecem na prática do design, permitem dar visibilidade a questões e a atores sociais não 

raro negligenciados na historiografia. Além disso, a atenção aos interiores domésticos e suas 

representações, entendidos como arenas importantes para a constituição de subjetividades e 

(re)produção de práticas sociais, permite problematizar questões como as noções de público e 
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privado, conforto, individualidade, entre outras – temas que são, com frequência, ignorados em 

narrativas sobre a história do design que privilegiam o âmbito da produção. 
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