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De poltronas coloridas a 
armário de roupinhas, ideias 
para criar espaços charmosos 
em casa para cães e gatos 
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A publicitária Lilli Kessler teve uma 
surpresa quando a poltrona com-
prada pela internet chegou ao seu 
apartamento, em Ipanema. O as-
sento era pequeno, com medidas 
m e n o r e s do que as tradicionais. 

Ninguém se sentia confortável nela, a não ser 
Ganesh, Brahma, Lakshmi e Gaia. Os quatro 
gatos de Lilli, com nomes de deuses indianos e 
da mitologia grega, logo dominaram o móvel, 
e ela mudou de idéia. Em vez de trocá-la, fez 
um estofado remendando tecidos e manteve a 
peça na sala, mas só para os felinos. 

— Vi que pode ficar mais legal investir em 
móveis que se misturem à decoração do que 
aquelas caminhas que muitas vezes acabam 
virando um trambolho — diz Lilli. 

Ela faz parte da t u r m a que defende c o m 
unhas e dentes uma vida com mais design pa-
ra os bichinhos. Para sustentar a ideia, aqui 
vão sugestões boladas por outros amantes da 
causa: além de poltronas coloridas, eles po-
dem ter um armário com roupinhas organiza-
das, prateleiras para pequenas escaladas ou 
um deque dedicado aos momentos de lazer. 

A brincadeira acabou inspirando a publici-
tária a desenvolver outras peças para gatos ou 
cães pequenos, hoje vendidas no ateliê Le Mo-
diste, com preços entre R$ 690 e R$ 1.800. O 
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ESCALADA E 
PRIVACIDADE. 
No projeto de 
Paola Ribeiro, 
prateleiras 
para subir 
e abrigo 
embaixo da 
escada 

caixote de feira ganhou pés palitos, forro de lis-
tras e até um quadrinho colado na "parede" in-
terna, para completar o clima de sala de estar. 
Uma maleta antiga de couro cheia de etiquetas 
também foi transformada e acomoda um col-
chão de bolinhas coloridas. 

O gosto por animais de estimação vem de fa-
mília. Enquanto Lilli adora gatos, a estilista 
Chris Kessler, sua irmã, não abre mão de um 
cachorro em casa. O yorkshire Billy já mora 
com ela, num amplo apartamento na Barra, há 
quatro anos. Tem até armário próprio para su-
as 20 roupinhas. Na área de serviço clean, pon-
tuada por acessórios da cor laranja, elas ficam 
penduradas na despensa. Chris teve um estalo 
quando viu o marceneiro montando o closet 
de seu quarto... 

— Pensei ali que aquela barra de inox em 
que a gente pendura os cabides poderia servir 
também para as roupas do Billy. Pedi ao mar-
ceneiro para cortar e encaixar lá na despensa. 
Peguei uns cabides de bebê que ainda tinha da 
minha filha e pendurei a capa de chuva, as fan-
tasias e as roupas de malha que ele usa no frio. 
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A arquiteta Paola Ribeiro conta que, 
em seu escritório, vem crescendo o 
número de pedidos para bolar "algo 
especial" para os bichos da casa. Se fo-
rem gatos, um recurso que tem lança-
do mão com frequência são pratelei-
ras por onde eles adoram passear e es-
calar. Para a cobertura da advogada 
Carolina Cury, em Botafogo, ela fixou 
cinco que funcionam como uma esca-
da para a última e maior, lá no alto. 

— Alguns moradores deixam essas 
prateleiras sempre vazias para os gatos 
circularem mais livremente, mas ou-
tros espalham livros e objetos que não 
quebram para disfarçar e virar mesmo 
parte da decoração — explica Paola. 

Como se mudou há pouco tempo e 
não queria que Van Gogh, Janis Joplin 
e Filomena (seus três bíchanos) "sen-
tissem" muito, Carolina encheu-os de 
mimos. Comprou uma casinha em for-
ma de cabeça de gato para cada um 
(na loja virtual Desenho Original) e 
ainda pediu à arquiteta um cantinho 
onde eles pudessem se recolher quan-
do desejassem. Para cumprir a função, 
o espaço embaixo da escada que leva 
ao segundo andar foi coberto de ma-
deira, apenas com um buraco por on-
de eles entram e saem. 

A designer de interiores Ana Teresa 
Bello criou um ambiente bem mais 
simples, mas aprovadíssimo por Amy 
(em homenagem à xará Winehouse), 
sua gatinha de pouco mais de um ano. 
Na charmosa varanda de seu aparta-
mento térreo, na Gávea, ela fugiu de 
pisos frios e apostou num deque de 
madeira, pintado de laranja, só para 
ela. No cantinho acolhedor, espalhou 
os brinquedinhos, um arranhador em 
forma de cone e um prato estiloso cha-
mado Tigrito, com lugar para ração e 
água, da marca italiana Alessi. 

A fotógrafa Ana Paula Linhares bem 
que tentou também criar um cantinho 
para seus cinco gatos chamarem de 
seu. Por falta de espaço no aparta-
mento de 80 metros quadrados, o tal 
cantinho virou um assento para cada 
um. Há cadeiras de palha da Saara, 
uma chaise vermelha de Nova York e 
uma poltrona estofada de patchwork, 
do ateliê Lá na Ladeira. 

— Eles já destruíram todos os meus 
sofás, só ficou a poltrona Diz, do Ser-
gio Rodrigues, porque é de madeira — 
conta Ana Paula. — Mas ai de quem 
mexer nas poltronas deles. • 
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Fonte: Revista O Globo, Rio de Janeiro, ano 9, n. 421, p. 46-49, 19 ago. 2012.




