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Às vezes uma mesa de canto ou uma cadeira são
suficientes para transformar um espaço. Não por
seu design inovador ou valor agregado, mas pelo

apego à peça, que mesmo com desgastes do tempo,
significa muito para o morador.

A cultura oriental wabi sabi defende a permanência
somente do que realmente importa na vida, ressaltando as
coisas simples, que transmitem energias positivas e
espiritualidade à casa. Para os mestres japoneses e
adeptos ao conceito, a perfeição existe apenas na mente
humana e sendo assim, está livre de padrões estéticos e
arquitetônicos. É chamada por isso “beleza da
imperfeição”.

Arquiteta e psicóloga especializada em psicologia
ambiental que estuda a interação do indivíduo com o

ambiente, Gleice Elali comenta que os
projetos, sobretudo de interiores, devem
atender às necessidades e aspirações do
usuário e facilitar suas relações com o local e
com outras pessoas. “Isso exige que a pessoa
se identifique com o espaço e tudo que o
compõe, de modo a consolidar sua própria
identidade pessoal”.

A questão estética é a outra parte dessa
equação, mais discutível, já que depende do
olhar de cada um. Segundo Elali, cabe ao
profissional harmonizar o conjunto. “Se tal objeto
merece destaque, precisa ser trabalhado para
incorporar-se à proposta”, esclarece. “Afinal é
justamente ele (o objeto) quem confere identidade ao
cliente e ao projeto, foge da mesmice, das indicações
dos fabricantes de materiais e das imposições da
moda”, conclui.

Segundo a arquiteta e designer de interiores
Debora Cavalli, a falta de experiência em decoração
também intimida essa revelação. “Comprar móveis com
o mesmo acabamento e estilo passa segurança a quem
não tem experiência com decoração, mas o resultado é
frio e impessoal, como em um showroom”.

A jornalista especializada em design de interiores,
organizer de ambientes e autora do blog Um Brinco,
Veronica Fraga, observa que existe uma tendência
atual preocupada em resgatar apenas o que importa na
vida e na casa e isso se encontra com a estética
milenar wabi sabi.

Equilíbrio - Em um artigo, a jornalista afirma
se identificar em partes com o conceito, argumentando
que existe uma linha tênue que separa a filosofia
oriental do mau gosto. “Eu arriscaria dizer que é uma
questão de equilíbrio estético, de harmonia. Nada em
excesso fica belo em decoração”, comenta. “Se
ficarmos mais perto da natureza, expressando esse
contato na decoração e valorizarmos aquilo que foi
desgastado pelo tempo, ótimo”, justifica. “Mas se tudo
na decoração estiver desgastado e com marcas de envelhecimento,
ao invés do charme e sensação acolhedora, vai parecer desleixo e
mau gosto”, exemplifica.

Debora defende que a falta de uniformidade, longe de ser um
defeito, é uma aliada à composição. “Usar o novo e o antigo, o
claro e o escuro, o rústico e o refinado. Isso não só dá leveza ao
ambiente, como o deixa menos previsível”.

Benefícios - Os benefícios dessa conciliação são inúmeros, explica a
psicóloga ambiental Gleice Elali. “Principalmente para pessoas que têm mais
necessidade de ressaltar vínculos anteriores, como crianças e idosos”. Gleice
usa como exemplo as instituições para idosos, nas quais as pessoas recebem
quartos sem mobiliário e a família é solicitada a levar móveis e objetos que o
ocupante goste. “Essa medida garante, inclusive, a sanidade mental daquelas

pessoas”, justifica. “O idoso que não reconhece o local em que vive e
não se identifica com ele, tende a manter-se mais isolado. Todos
somos um pouco assim, em menor ou maior grau”, defende.

A arquiteta Debora Cavalli ressalta que o wabi sabi também é ideal
para quem precisa decorar um ambiente com um orçamento limitado,
pois encoraja o reaproveitamento de objetos e móveis já existentes. “É

uma boa mudança de hábitos, na minha opinião. A necessidade de comprar
novas peças é mínima, e às vezes até inexistente”, finaliza.
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A força
do simples
Cultura oriental wabi sabi preza a simplicidade e valoriza
coisas que realmente fazem parte da vida da pessoa

lenda oriental

Diz a lenda que um jovem chamado Sen no Rikyu queria
aprender o ritual da cerimônia do chá. Procurou então

o mestre Takeno Joo e recebeu, como teste, a tarefa de
limpar os jardins do palácio. Rikyu fez seu trabalho com
absoluta perfeição, mas no fim, ao notar que tudo estava
impecável e sem a mínima falha que fosse, balançou o
tronco de uma cerejeira e fez caírem algumas flores, que se
espalharam displicentes pelo chão. O mestre, impressionado,
admitiu o jovem, que se tornou um grande Mestre do Chá,
aquele que entendeu a essência do wabi sabi.

Na cozinha do
arquiteto Luiz
Arruda, mix perfeito
de novo e antigo,
rústico e refinado

Divulgação

Na cultura
wabi sabi, a
simplicidade

está acima
de tudo

Objetos simples,
mas importantes,
ganham destaque

Peças de grande
valor sentimental
são valorizadas
na decoração


