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DAYÉ, C. Joia e linguagem: O significado revelado por designers e usuários de joias bra-
sileiras na contemporaneidade. Dissertação. (Mestrado em Design) - Faculdade de Arquitetura 

e Urbanismo da Universidade de São Paulo,  São Paulo, 2022.

RESUMO

Este estudo tem como propósito investigar comunicações estabelecidas entre o produto 
joia e seus usuários, pelo viés da recepção. O objetivo é permear a relação produto-usuário e 
desvendar significados atribuídos durante seu uso, comparando-os com os significados 
estabelecidos pelo designer. Investigando joias produzidas em polos definidos do território 
nacional, acredita-se chegar a uma compreensão da representatividade destas joias e a relação 
obtida com seus usuários. Como métodos, foram utilizados a revisão bibliográfica de autores 
que abordam a semântica do produto, como Klaus Krippendorff, Jean Baudrillard e Bernhard 
E. Bürdek e o design emocional, com destaque para Pieter M. A. Desmet, além da pesquisa de 
campo de caráter fenomenológico com aplicação de entrevistas qualitativas semiestruturadas, 
concebidas remotamente por meio de plataformas de videoconferência. Por meio das entre-
vistas, foram verificadas as intenções dos designers de joias na elaboração de seus projetos 
quanto a mensagem do produto, e investigada a percepção suscitada por usuários em torno 
de sua estética. O estudo aborda características individuais, sociais e culturais, a psicologia 
comportamental, linguagem e percepção de produtores e compradores, em amostra extraída 
do mercado de joias. Pretende-se, com esta pesquisa, elucidar a compreensão das simbologias 
contidas nos artefatos joalheiros e disponibilizar ferramentas para a criação de processos de 
design de joia, com linguagens eficientes em seus propósitos. 

Palavras-chave: joia; design de joias; semântica da joia; consumo

DAYÉ, C. Jewelry and language: The meaning revealed by designers and users of Brazilian 
jewelry in contemporary times. Dissertação. (Mestrado em Design) - Faculdade de Arquitetura 

e Urbanismo da Universidade de São Paulo,  São Paulo, 2022.

ABSTRACT 

This study aims to investigate communications established between the jewelry product 
and its users through the reception bias. The objective is to permeate the product-user rela-
tionship and uncover meanings attributed during its use, comparing them with the meanings 
established by the designer. Investigating jewelry produced in defined poles of the national 
territory, it is believed to reach an understanding of the representativeness of these jewelry and 
the relationship obtained with its users. As methods, we used the literature review of authors 
who approach the semantics of the product such as Klaus Krippendorff, Jean Baudrillard 
and Bernhard E. Bürdek, and emotional design with emphasis on Pieter MA Desmet, in 
addition to field research of a phenomenological character with application of semi-structured 
qualitative interviews, conceived remotely through videoconferencing platforms. Through the 
interviews, the intentions of jewelry designers were verified in the elaboration of their projects 
regarding the product’s message, and the perception raised by users around its aesthetics was 
investigated. The study addresses individual, social and cultural characteristics, behavioral 
psychology, language and perception of producers and buyers, in a sample extracted from the 
jewelry market. The aim of this research is to elucidate the understanding of the symbologies 
contained in jewelry artifacts and to provide tools for the creation of jewelry design processes 
with efficient languages in their purposes.

 

Keywords: jewelry; Jewelry design; jewelry semantics, consumption
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1. INTRODUÇÃO

1.1. INTRODUÇÃO AO ESTUDO 

Este estudo tem como propósito investigar comunicações estabelecidas 
na relação produto-usuário no segmento de joias, avaliando os significados 
atribuídos ao artefato pelo viés da recepção. Por meio de pesquisa qualitati-
va, com uso de entrevistas semiestruturadas, buscou-se desvendar as inten-
ções do designer que projeta a joia bem como o entendimento do usuário que 
a escolhe e utiliza, para posterior comparação entre tais significações. 

Esta investigação veio dar continuidade na pesquisa no campo da joia 
brasileira, que venho realizando desde 2011 por meio de projetos culturais 
que já proporcionaram a publicação de um livro intitulado “Joalheria no 
Brasil – História, Mercado e Ofício”, um programa de entrevistas com artis-
tas e profissionais do setor, e a realização de vários eventos entre palestras, 
mesas redondas e exposições. É neste meio que detectou-se junto a criadores 
de joias a demanda e o desejo na atribuição de significados em suas criações. 
Ou seja, cada vez mais joalheiros autorais têm como meta produzir joias com 
significado, e designers de joias são contratados por empresas joalheiras com 
esta mesma solicitação.  

Entretanto, para entender o contexto do 
design de joias no território brasileiro é 
necessário voltar um pouco no tempo. Na 
década de 1990 a tecnologia equiparou a qua-
lidade de funcionamento dos produtos com os 
preços, acentuando o papel do design como 
importante elemento proporcionador de dife-
rencial entre os objetos (BORGES, 2001), 
visão que estava sendo compartilhada inter-
nacionalmente, a exemplo da reportagem de 
20 de março de 2000 na revista Time. (Fig. 1)

 No segmento de gemas e joias o mesmo se sucedeu. Com a forte entrada 
da mercadoria chinesa no Brasil e os altos índices de tributação interna, a 

Fig. 1 - Capa da Revista 
Time, edição de 
março/2000.
Fonte: http://
content.time.com/
time/magazine/ 
0,9263,7601000320,00.
html
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indústria joalheira viu-se em dificuldades na conjuntura do comércio, e grande 
parte do empresariado compreendeu o design como fator diferenciador do 
produto em um mercado competitivo. 

O desenvolvimento do design de joias teve então o impulsionamento de 
programas nacionais como o Programa Brasileiro de Design (PBD), meca-
nismo de promoção do potencial criativo de diversos setores produtivos, que 
incluía o segmento de gemas e joias, e campanhas de estímulo ao designer 
como os primeiros concursos de design de joias promovidos pelo Instituto 
Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos (IBGM). 

A incursão do design no processo de produção joalheira se fez notar nas 
vitrines e nos anúncios quando o visual de mercadorias dispersas passou a 
dar lugar a coleções temáticas, com base no conceito criativo e com desenhos 
próprios e originais (Dayé, 2017), como pode ser visto na figura 2. 

De lá para cá, foi um caminho sem volta. As indústrias estruturaram 
seus departamentos de criação ou terceirizaram os serviços de consultoria 
de tendências, design e mesmo prototipagem. Profissionais de criação 
passaram a conhecer este segmento, interessando-se e desenvolvendo proje-
tos de joias para as indústrias ou produções autorais, aprendendo sobre o 
desenho técnico, a volumetria, os materiais e técnicas, ergonomia, e todas 
as variáveis necessárias para um projeto de joia. Escolas foram abertas por 
artistas e profissionais conferindo acesso aos novos talentos interessados no 
exercício da bancada de ourives. Entre elas estão Atelier Márcia Pompei, 
Espaço Mix, Escola de Joalheria Thiago Moreira, Carmem Lombardi, para 
citar alguns nomes da cidade de São Paulo. No meio acadêmico, faculdades de 
artes plásticas, desenho industrial, moda e, mais recentemente, design, am-
pliaram seus cursos para a opção do design de joias, a exemplo da Fundação 
Armando Álvares Penteado (FAAP) e a Faculdade Santa Marcelina, em São 

Fig.2 - À esquerda 
conjunto de joias em 
catálogo da H.Stern em 
1983. Nota-se a repetição 
de um único padrão 
nas peças. À direta, 
colar Fluid Gold de 1997, 
desenvolvido com 3 
metros de canutilhos em 
ouro.

Fonte: Dayé. C, 2017, 
Joalheria no Brasil 

Paulo; Pontifícia Universidade Católica (PUC-RJ) no Rio de Janeiro; Univer-
sidade de Minas Gerais (UEMG) no estado de Minas Gerais, e Universidade 
Estadual do Pará (UEPA). 

Por estes indicadores e os dados de produção e exportação de joias con-
feridos por instituições ligadas ao setor, pode-se notar o quanto consolidado 
está este segmento do design, que vem atender um volume registrado em 
2018 de 8,2 toneladas no fabrico de joias, onde o correspondente a US$ 254 
milhões em gemas, joias e bijuterias foi destinado à exportação1. 

Cabe, no entanto, designar o que é este design de joias e o que é este ar-
tefato, que estamos chamando de joia. A palavra joia pode denominar vários 
sentidos e ser atribuída a muitos objetos. À parte de uma discussão do que 
é a joia, no próximo capítulo faz-se uma elucidação da variedade de formas 
de concepção, conceitos e características que compõem os diferentes tipos de 
joia para obter, com isso, um maior entendimento e o necessário reconhe-
cimento do material que será analisado em pesquisa, além de mais amplo 
aporte para a análise dos projetos. 

Em face a definição do que é joia, corre-se o risco de adentrar em uma 
discussão na categoria de termos genéricos que designam concepções am-
plas e subjetivas, a exemplo do que é arte. “Joia”, no sentido de produto e não 
qualificação, tem tido sua descrição reformulada e repensada, à medida que 
novos métodos e processos vão sendo desenvolvidos, sobretudo questionando 
e propondo novos materiais. 

No que se confere aos materiais utilizados ao longo da história, a de-
nominação de “joia” foi quase sempre associada ao artefato produzido com 
metais e/ou pedras preciosas, a estes aplicadas esmeradas técnicas. Muito 
associada à arte, a joia evoluiu acompanhando estilos e manifestações de 
seus povos, desdobrando-se em novas concepções estéticas. A revolução in-
dustrial trouxe a formalidade do design, concebendo este profissional que 
confere uma estética no projeto inicial do produto, e não no final, executando-o 
com recurso mecânico, passível de ser seriado. A joia tornou-se também um 
produto industrial. 

Surgiram categorias de joias, fazendo conviver o novo e o antigo em de-
nominações como “Alta Joalheria”, “Joalheria Contemporânea”, “Joalheria de 
Autor”, “Biojoias”, assim por diante, que serão esclarecidas. Tais definições 
partem da compilação realizada pela Dra. Engracia M. Loureiro da Costa 

1  Fonte: O setor em grandes números 2018 – produto do Núcleo de Inteligência Competitiva 
(NIC) para a Cadeia Produtiva de Gemas, Joias e Afins, projeto do IBGM em parceria com a 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia em Inovação do Estado de São 
Paulo, juntamente com os sindicatos e associações setoriais no estado.
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Llaberia, diretora de Design da AJESP – Associação dos Joalheiros do Estado 

de São Paulo, em sua dissertação de mestrado (LLABERIA, 2009) e é apre-

sentada no capítulo 2.2 dessa dissertação.

Neste estudo, vamos considerar “joia” o ornamento criado e produzido 

sob o processo de design e técnicas joalheiras, com uma concepção artística, 

gerando um produto que se propõe ao uso pessoal de usuários que o entendem 

como precioso e duradouro. 

Em relação ao designer de joias, tomamos como parâmetro a concepção 

adotada pela Associação dos Joalheiros do Estado de São Paulo (AJESP), 

onde este designer, o designer do produto joia, é o “profissional que lida com 

os aspectos da criação e do desenvolvimento do projeto de coleções, sempre 

dentro do contexto das empresas, individuais ou industriais, em produções 

de pequena à grande escala.” 

A associação esclarece a importância de se compreender o papel do de-

signer em razão dos desafios na competição deste mercado, dentro e fora do 

Brasil. Sobre o design de joias, a associação salienta: “Mais do que desenho, 

é um instrumento de estratégia das empresas diretamente relacionado ao 

posicionamento de produto e de marca.”2

  Embora pareça tão específico, o design de joias corresponde a uma 

realidade econômica em constante evolução no país; diretamente ligada à 

cultura e identidade brasileiras. Desenvolver e ampliar estudos sistemáticos 

a este respeito é uma necessidade de primeira instância que vem colaborar 

com informações mercadológicas necessárias a todos os campos, como tam-

bém a do design, e ao registro e reflexão de um artefato de representação 

local e nacional. 

Assim, esta pesquisa constitui-se de estudo qualitativo, a partir de en-

trevistas semiestruturadas de caráter comparativo entre a concepção de de-

signers de joias selecionados e a de seus usuários. Para isso, fundamenta-se 

em quatro eixos teóricos que envolvem o tema abordado: o primeiro, relativo 

a própria joia, para uma melhor compreensão do artefato que será estudado. 

O segundo, concernente a semântica, averiguando seus princípios dentro do 

campo da semiótica. O terceiro, se refere as emoções, ou melhor, ao design 

emocional aplicado aos produtos, e o quarto, ao comportamento do consu-

midor, verificando como o usuário se comporta diante da aquisição e uso do 

artefato.  

2  Fonte: https://www.ajesp.com.br/espaco-design

1.2. JUSTIFICATIVA 

Considerando-se o valor simbólico intrínseco ao produto joia e o objetivo 
de comunicação conferido em suas criações, foi constatada a importância de 
se investigar o campo da recepção para refletir em que medida seus propósi-
tos estão sendo alcançados.

Para confirmar tal necessidade, pesquisou-se publicações feitas até ju-
lho de 2019, quando da inscrição do projeto no programa de pós-graduação, 
em termos de teses e dissertações vinculadas ao tema da joalheria, em nível 
nacional, pelos bancos de teses da USP e da CAPES. Constatou-se que exis-
tiam poucos estudos sobre a joia brasileira. Apenas uma pequena parcela se 
atinha à produção contemporânea. Nela foram observadas as criações de alguns 
artistas e algumas marcas do mercado. Ainda que fossem contribuições de 
extrema valia, não contemplavam uma leitura semântica a partir de seus 
usuários. Não foram encontrados registros deste artefato de forma a pontuar 
suas características e destacá-las da imensa quantidade de materiais 
importados ou copiados de padrões estrangeiros que transitam no mercado. 
E sobre significação, são raros os estudos. 

Para este tema, destaca-se a dissertação de mestrado da Dra. Maria 
Regina Machado Soares, intitulada A narrativa das joias e o processo de sua 
comunicação, onde a autora busca, nos estilos das joias, um denominador 
comum que lhes seja permanente apesar das diferenças. Utiliza as referên-
cias teóricas para contribuir com uma reflexão sobre o seu objeto, analisando 
imagens decorrentes ao longo da história e anúncios, mais modernos, entre 
as décadas de 1980 e 2000. A dissertação data de fevereiro de 2003, fazendo 
quase vinte anos. 

De publicação mais recente, a tese de doutorado intitulada - De matéria 
a afeto: a construção do significado da joia, de Ana Cristina Barral Mariani 
Passos, data de 2018. A pesquisadora faz um caleidoscópio de pequenos 
fragmentos, referenciando-se em seu próprio ateliê. Ela organiza os signifi-
cados da joia em três categorias: adorno de identidade, arquivo de memória 
e tesouro de afetos, com base em pesquisa etnográfica. Contribuição original 
dentro do espectro das significações pautadas em observações de clientes de 
seu trabalho autoral. 

E quanto à joia comercial? Aquela que circula em grande quantidade no 
corpo das pessoas, que vemos nas lojas, na televisão, nas mídias sociais? A 
joia que, por sua presença, representa e identifica uma região, uma época, 
um comportamento? A ausência de estudos da joia brasileira produzida na 
contemporaneidade, sobretudo pelo viés do usuário, nos deixa em um vácuo 
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a respeito deste artefato, confinando-o sem reconhecimento nas esferas aca-
dêmicas e mercadológicas. 

Mesmo a literatura, a respeito do tema, conta com poucos títulos nacio-
nais. Revistas, blogs, colunas sobre joias, também são escassos. A ausência 
de registros do produto de forma organizada confina o design joalheiro à mis-
celânea midiática, onde destaca-se aquele envolvido em ações de marketing 
de marcas específicas, enquanto os demais dispersam-se entre produtos de 
variadas qualificações no mercado da arte, da moda, do artesanato ou mes-
mo utilitários. Neste quadro, acrescentam-se as várias atribuições para a 
denominação do termo joia, chegando à banalização, com o uso indiscrimi-
nado da palavra para qualquer tipo de ornamento, na intenção de elevar o 
seu status no mercado.

A respeito do mercado, o composto de um modelo de negócios de produ-
ção de joias tem o design como processo fundamental, seja em escala indus-
trial ou de empreendimentos individuais. A exigência dos consumidores por  
novidades constantes e a prática entre os fabricantes de apresentar duas 
coleções anuais faz os designers sucumbirem a uma pressão por diferentes 
laioutes e coleções. Essa tão solicitada novidade é buscada na variação de 
materiais, em técnica e, em maior parte, na composição estética. Aprofun-
dar o conhecimento das produções joalheiras contemporâneas e da leitura 
feita por seus usuários é primordial para o desenvolvimento de processos que 
se afastem do empirismo desproposital, do comprometimento da autenticida-
de e até mesmo da cópia.

Somando-se a isso, é a joia artigo de uso e desejo de todas as camadas 
sociais, carregada de intenso valor simbólico, valor este que vem se transmu-
tando e se expandindo em grupos e faixas etárias de consumo, à medida que 
valores sociais e comportamentos renovam-se e acomodam-se. 

As pessoas buscam uma joia e o joalheiro busca a distinção da joia por 
meio do design. No cenário econômico atual, o setor compõe-se majoritaria-
mente de pequenas empresas, em um ambiente de mobilidade social. Écio 
Moraes, diretor do IBGM – Instituto Brasileiro de Gemas e Metais, órgão de 
representatividade nacional da cadeia produtiva, descreve o setor: “O seg-
mento é aberto, internacionalizado, com baixas barreiras de entrada e saída, 
intensivo em mão de obra e não demanda expressivos investimentos em in-
fraestrutura para se desenvolver”.3

Aparentemente inverso ao modelo do mercado do luxo, o empresariado 
busca aproximar-se do conceito de Economia Criativa. Investe na valorização 

3  Texto de abertura da Revista F. Magazine, publicação que acompanha a FENINJER – Fei-
ra Nacional da Indústria de Joias, Relógios e Afins, na edição de fevereiro de 2019

do conteúdo simbólico e na história inspiradora da coleção, querendo abrir 

um diálogo com seu cliente. Nas palavras de Moraes, o setor desenvolve uma 

“narrativa para legítima defesa de seus interesses junto à sociedade” e tam-

bém arrisca dizer: joia é arte, joia é “cult”, joia é “cool” e também é “pop”.

Como setor econômico ativo e promissor, que abraça designers empreen-

dedores, artesãos e empresários, a identidade da joia é tomada por um po-

sicionamento de marca, que pode variar do tradicional ao “pop”. Para o pes-

quisador de arte e design, estudar o produto na qualidade de seu atributo, 

forma e propósito, é meio de aproximar o entendimento da cultura e evolução 

humana. Investigar o design de joias contemporâneo contribui com todos 

aqueles que de alguma forma se envolvem com este artefato.

Esta pesquisa ainda traz subsídios para muitas possibilidades de inves-

tigação na área do design de joias, expandindo o tema para questões ligadas 

à arte, à comunicação e ao consumo. E, simultaneamente, contribui com a 

expansão da informação cultural nesta área do saber.

1.3. QUESTÃO FUNDAMENTAL NORTEADORA 

QUESTÃO FUNDAMENTAL COMPLETA 

O que resulta em termos de semântica da joia pertinente aos estilos pro-

vindos de diferentes regiões do Brasil, de um estudo qualitativo, a partir de 

entrevistas semiestruturadas, de natureza especialmente fenomenológica, de 

caráter comparativo, entre a percepção de um grupo selecionado de usuários 

de joias a respeito dos sentidos e significados evocados ou supostamente 

presentes em joias e o discurso oferecido pelos designers de joias criadores 

das peças? 

QUESTÃO FUNDAMENTAL EXPANDIDA

O que resulta a partir de uma investigação da joia brasileira e seus atri-

butos pertinentes aos estilos provindos de diferentes regiões do país, com 

características geográficas-culturais próprias, de um estudo qualitativo, a 

partir de entrevistas semiestruturadas, de natureza especialmente fenome-

nológica, de caráter comparativo, que engloba aspectos semióticos, estéticos, 

funcionais, culturais e psicológicos, entre outros, entre a percepção de um 

grupo selecionado de usuários de joias a respeito dos sentidos e significados 

evocados ou supostamente presentes em joias, manifestados por preferên-

cias, avaliações, formas de uso e demais aspectos relevantes, e o discurso 

oferecido pelos designers de joias, criadores das peças, em termos de semânti-

ca evocada por estes objetos eventualmente percebida ou não por seus usuários?
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QUESTÃO FUNDAMENTAL RESUMIDA

O que resulta em termos de semântica em joias produzidas em diferentes 

regiões do Brasil, de um estudo qualitativo, de natureza fenomenológica e 

caráter comparativo, entre a percepção de um grupo selecionado de usuários 

de joias e o discurso oferecido pelos criadores das peças?  

1.4. OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.4.1. OBJETIVO GERAL

Proporcionar uma reflexão em torno do objeto joia a respeito de como o 

usuário interpreta este artefato. Colaborar com o meio acadêmico em con-

teúdo que se soma aos já traçados e publicados, expandindo a pesquisa no 

campo do design de joias, como também incentivar designers e criadores de 

joias em abordagens inovadoras no desenvolvimento de novos produtos. 

Assessorar, orientar, e proporcionar ferramentas ao estudante ou designer 

na ampliação de seu repertório e no desenvolvimento de seu potencial criativo 

na elaboração de processos e linguagens em design de joias.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Depurar uma amostra representativa da joalheria brasileira na 

atualidade; 

• Reconhecer, junto aos designers, as características intencionais 

quando do processo criativo; 

• Identificar as características atribuídas em seus processos e          

linguagens;

• Verificar as impressões obtidas pelos usuários;

• Compreender as interpretações a nível estético, semântico e afetivo;

• Verificar os significados remetidos pelos designers e usuários      

cruzando suas interpretações. 

1.5. ABRANGÊNCIA DA PESQUISA

Para a pesquisa de campo foram selecionados cinco designers, de dife-
rentes partes do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e 
Pará /Amazônia. Estas regiões correspondem a importantes polos produ-
tivos joalheiros e foram escolhidas em função de características regionais 
que eventualmente podem estar contidas nos significados das joias, como é 
o caso das joias avaliadas do Pará que foram concebidas com a temática do 
Círio de Nazaré, evento tradicional do local.

Com cada um dos cinco designers foi selecionado um produto a ser 
avaliado. Seguiu-se a entrevista com o designer a respeito deste produto. 
Coletou-se material iconográfico sobre o produto. Posteriormente foi feita a 
entrevista com um usuário deste produto, completando os dados para cruza-
mento, interpretação e avaliação. 

Desta forma, obteve-se um conteúdo representativo, não da nação como 
um todo, mas de fenômenos que ocorrem no comércio e no uso de joias, 
advindos de produções com diferentes estímulos, neste início de século XXI. 

1.6. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

A dissertação foi estruturada em cinco capítulos essenciais. 

O primeiro capítulo (este presente) introduz a pesquisa, seus objetivos e 
justificativas, elucidando sobre o estado da arte do objeto de estudo. 

O segundo, apresenta a base da fundamentação teórica realizada por 
revisão bibliográfica. Os temas são tratados de forma distinta, em subca-
pítulos, apontando conceitos que permeiam a questão fundamental. Este 
capítulo abre com uma explanação sobre o objeto de estudo, suas origens e 
principais categorias: a joia; importante para proporcionar sustentação ao 
se refletir sobre este tipo de artefato.   Em seguida, fala-se sobre semiótica 
e linguagem, com bases fundamentadas por Charles Peirce, apresentadas 
por Santaella (2001, 2005) e referências sobre semântica do produto com os 
pressupostos de Pignatari (1981), Burdek (2006) e Krippendorff (1984; 1989). 
Na sequência, Damásio (1996), Norman (2008) e Desmet (2007, 2012) eluci-
dam questões referentes ao design emocional, entendendo as emoções como 
significados dos produtos. O último eixo teórico refere-se ao comportamento 
do consumidor, estudo que auxilia no entendimento das relações produto-
-homem, com referências do antropólogo Appadurai (2010), e os teóricos da 
mercadologia Solomon (2002) e Kotler&Keller (2012). Os autores colaboram 
com conceitos e estudos psicológicos direcionados ao comportamento do 



26    27

consumidor e do usuário. A soma destas referências foi de imensurável 
contribuição para avaliação do problema e conduta de investigação, desve-
lando os aspectos que se apresentam em cada fenômeno estudado. 

O terceiro capítulo apresenta o método, introduzindo a parte empírica, 
ou seja, a pesquisa de campo, e as bases de investigação. Descreve os proce-
dimentos adotados dentro da estratégia escolhida. 

O quarto capítulo é composto pela descrição dos dados coletados e os 
primeiros níveis de análise, feito para cada grupo de entrevistas. Inicialmente 
é feito um relato para cada peça selecionada, em que são descritos a marca 
do produto, o histórico do designer, as especificações da joia e as informações 
coletadas em entrevistas. Em seguida, traça-se uma análise sobre o processo 
criativo dos designers, observando-se a joia em questão na sua consti-
tuição semântica. O passo seguinte é o cruzamento das interpretações dos 
designers com as dos usuários, identificando as características atribuídas 
em seus processos e linguagens. 

Por fim, o quinto e último capítulo é composto pela análise final do estudo, 
com uma breve conclusão e indicações para estudos futuros. Encerram a 
dissertação a bibliografia e os anexos com registros da pesquisa. 

CAPÍTULO II 
REVISÃO DA LITERATURA
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2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1. APRESENTAÇÃO

A revisão da literatura teve início no banco de teses da USP e da 
CAPES, com a consulta de trabalhos sobre o tema da joia, quando se verificou 
a abrangência das publicações e os recortes empregados. Os bancos de teses 
e dissertações nacionais e internacionais foram regularmente consultados 
em vista de novas publicações que pudessem colaborar com o trabalho. 

Entre os livros consultados, as grandes referências na área do design, 
da comunicação e da semiótica, reuniram a Bürdek, os pensamentos 
de Pignatari (1981), Santaella, (1983, 2005) Baudrillard (1993), Bonsiepe 
(2011). Todos estes autores convergiram para as teorias de comunicação 
aplicadas ao produto. Estas mostraram-se não divergentes e complemen-
tares, apresentando diferentes perspectivas na observação e avaliação dos 
processos comunicativos que levavam a conclusões semelhantes. 

Também foi realizada ampla pesquisa em revistas e periódicos, como: 
Estudos em Design, Design Sciences, P&D Design e Materials & Design, que 
proporcionou um acréscimo valioso em termos de conteúdo e discussão nos 
temas específicos do design emocional e da experiência em design, este 
último liderados pelos autores Karana (2014), Schifferstein (2008), Hekkert 
(2007, 2008 2014) e Desmet (2007, 2012). Os artigos consultados foram de 
suma importância, uma vez que acrescentaram de modo qualitativo dados 
referentes à semântica, tema concentrado nas publicações de Krippendorff 
(1984, 1989, 2000). A semântica invariavelmente mostrou-se presente nas 
relações produto-usuário. A dimensão dos produtos, no caso, a joia, repercute 
dos valores, conceitos e abstrações que o usuário confere a eles.

As publicações mais recentes somaram-se às clássicas. Impulsionados 
pelas pesquisas em design emocional, estudos empíricos trouxeram métodos 
de avaliação e mensuração da informação aplicadas ao produto, talvez ainda 
aquém daquilo que se procura traduzir do usuário. A neurociência, a exemplo de 

Damásio (2005), vem desvendando questões relativas às emoções de usuá-
rios e contribuindo com demais autores que focam este tema no contexto do 
consumo, como faz Norman (2008).  Ligados a estes estudos, estão também 
os autores que dissertam sobre o comportamento do consumidor, baseados 
em pesquisas de psicólogos, buscando registrar e compreender o que faz um 
indivíduo consumir determinado bem, o primeiro passo daquele que se torna 
o usuário. 

A revisão da literatura contou também com a consulta de referências 
a métodos de pesquisa, onde os autores Creswell (2010), Guerra (2018), 
Santos (2018) e Severino (2017) foram relevantes para a escolha do método e 
desenvolvimento de um projeto de campo consistente.  

Todos estes autores serão apresentados a seguir, após a explanação do 
artefato joia. 
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2.2. SOBRE O ARTEFATO JOIA

2.2.1. DEFINIÇÃO DE JOIA

Joia é adorno. Joia é um artigo precioso. A joia é um artefato que surgiu 
na pré-história, junto com a humanidade, e vem se desenvolvendo também 
com ela. Nos grupos de estudantes e profissionais de joalheria discute-se 
muito sobre a definição da joia, quer-se saber o que caracteriza o adorno 
como joia. O material? O processo de execução? A definição do criador? 
Várias definições são dadas. O dicionário Michaelis descreve: “Ornamento de 
metal precioso de fino lavor, geralmente com engaste de pedras preciosas ou 
aplicação de esmalte, usado como acessório de uma indumentária ou como 
peça independente (adorno de cabeça, anel, tiara etc.).” Tal definição já está 
defasada na atualidade, porque poucas joias usam esmalte e muitas não 
fazem uso de pedras preciosas, trabalhando apenas o metal precioso. 

Até final do século XIX, a joalheria tradicional era referida ao adorno com 
o uso de pedras e metais preciosos, em que o valor financeiro era prioritário. 
A partir de então, outras características foram associadas, ampliando seu 
conceito. 

Marcia Pointon configura uma definição mais abrangente:

As joias são artefatos preciosos de pequena escala, onde confluem 
de forma ímpar a matéria natural e o saber fazer, as ideias e os senti-
mentos do homem. A missão da joia é mais profunda que a mera orna-
mentação ou decoração, ela é a representação de uma ação ou intenção 
e participa no sistema das trocas sociais. (POINTON, 2009, p. 4)

Moura (2017) salienta que com o desenvolvimento da joia, muitas ex-
plorações foram feitas, ampliando e modificando o conceito de joalheria, e 
tornando sua definição cada vez mais complexa. 

A seguir verificam-se algumas categorias vigentes da joia, geradas ao 
longo da história. 

2.2.2 JOIAS E SUAS CATEGORIAS

JOIA ARTESANAL

A joia artesanal é a joia que é feita à mão. O próprio joalheiro derrete 
e molda o metal e, em sua bancada de ourives, transforma-o em uma joia 
com o auxílio de diversas ferramentas. É um trabalho na maioria das vezes 
delicado, que demanda muita prática com metais, produtos químicos e 
ferramentas.

Entretanto, a denominação “artesanal” se diferencia do artesanato. 
Engracia M. Loureiro da Costa Llaberia, Diretora de Design da Associação 
de Joalheiros de São Paulo – AJESP, fez uma ampla pesquisa sobre esses 
termos. Ela esclarece: “Falar em joalheria artesanal não significa que o produ-
to final seja reconhecido como artesanato, aquele produzido por um único 
indivíduo, ligado a tradições locais e culturas de comunidades, em geral, 
associadas a questões de sobrevivência.” (LLABERIA, 2009, p. 44). No Brasil, 
ainda que haja algum incentivo por meio da economia criativa, o artesana-
to permanece sendo visto como um trabalho manual de simples confecção, 
produzido com materiais de baixo custo ou mesmo reciclados, por artesãos 
individuais ou em comunidades. 

Llaberia (2009) adverte que o que é chamado de artesanal na joalheria 
refere-se à artesania, que envolve sim o fazer manual, mas também a técnica e 
o processo produtivo, dominado por um único indivíduo, que executa a peça 
de início ao fim. A joalheria artesanal realiza a técnica manual da ourivesaria 
tradicional. 

JOIA DE AUTOR

 A Joalheria de autor, assim como a de Arte, também é realizada com 
técnicas artesanais. Ambas destinam suas produções a joias exclusivas, úni-
cas ou em baixa reprodução, utilizando uma gama maior de materiais, pre-
ciosos ou não, conforme opção do joalheiro ou artista. 

 A Joia de Autor difere, porém, da joia de arte, por não se caracterizar 
necessariamente como arte, ou mesmo ter a intenção de ser arte. A joia de 
autor contempla também joias feitas com maior simplicidade, tendo, porém, 
o discurso do autor como ponto fundamental no produto final. Este produ-
to vai ser a representação de sua reflexão, podendo abrir um diálogo com o 
usuário e com o público (LLABERIA, 2009, p. 63). 

Como a expressão pessoal é o foco do trabalho do autor de joias, sua 
motivação difere-se daquela da joia comercial (vendida em lojas e joalherias). 
Mas, geralmente, há intenção de venda, pois a joalheria pode ser sua prin-
cipal fonte de renda, e nisso também ele se diferencia do joalheiro de arte. 
Inserido no mercado, portanto, o autor de joias comercializa seus artefatos 
em seu ateliê, onde muitas vezes trabalha por encomenda, ou em feiras e 
eventos. Veja exemplo na figura 3.

O termo Joia de Autor surgiu nos anos 1950, na Itália, com a intenção 
de diferenciar esta joia da joia comercial, o que é utilizado até hoje. Nos anos 
1970, fez desenvolver o movimento “Nova Joalheria”, descrito no item seguin-
te. No Brasil, o termo foi difundido pelo artista Caio Mourão e demais artistas 
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que se reuniram e acolheram a expressão e o posicionamento. Constituíram 
um grupo de artistas e artesãos que vêm crescendo, apesar de restrita co-
mercialização das peças.

NOVA JOALHERIA

A Nova Joalheria foi um movimento que surgiu na Europa, entre artis-
tas e joalheiros, cuja produção era marcada pela experimentação, com uso 
de materiais inovadores, como vidro e cerâmica, sem dispensar os materiais 
preciosos. Confrontou os conceitos tradicionais, adquiriu status de arte e 
chegou em galerias e museus. 

Como se distancia da joalheria tradicional, a originalidade e a criativi-
dade tornam-se fundamentais, e, dependendo do material empregado, a joia 
nova, como também foi chamada, é menos permanente que a joia tradicional. 
Assim definiu Llaberia (2009).

A nova joia, como foi chamada, trata da questão do valor em relação à 
ideia em si e ao processo criativo e de produção, a partir da utilização ou 
não de materiais preciosos, mas especialmente pelo uso de materiais não 
convencionais em joalheria como o vidro, a cerâmica, fios diversos, resinas 
e madeiras, por exemplo, tratados como preciosos em função da concepção 
e do modo de fazer, trazendo uma nova leitura para o significado da joia. 
(LLABERIA, 2009, p. 49)

A forma, muitas vezes, era ousada e diferia completamente da joia tra-
dicional, sempre com intenções reflexivas. Crichton-Miller (2009), exalta 
a expressão de emoções: “Enquanto muitos estão interessados   em realçar a 
beleza do consumidor, outros experimentam ousadamente com formas e 
cores, ou usam as joias para explorar ideias complexas e emoções difíceis.”1 

1 Tradução livre do original: While many are interested in enhancing the beauty of the 
consumer, others experiment boldly with form and colour, or use jewellery to explore complex 
ideas and difficult emotions.

Fig. 3 - Anel de prata e ametista 
do autor de joias Ricardo Pompilio. 
Pompilio participou dos grupos 
de discussão em favor dessa 
nomenclatura e define-se como 
autor de joias. Fonte: https://
ricardopompilio.com/

Na Inglaterra, o movimento teve profundo impacto. Os artistas traziam 
a cada peça um conteúdo que desafiava a mera elegância. Exploravam a 
geometria, exploravam novas ideias, tinham a determinação de falar com o 
usuário, valorizavam a criação e a mão de obra em relevância aos materiais. 
Novamente Crichton-Miller (2009) expressa a ordem do pensamento, da con-

templação e da análise: “Parecer ter algo 
distinto para dizer é mais importante do 
que ter algo substancial para gastar.”2 

 Neste viés, a nova joalheria ca-
minhava afastada dos interesses 
comerciais, tendo um papel político 
que favorecia os artistas se rebelarem 
a questões governamentais, como o 
grupo de artistas italianos Arte Povera.3 
Eles propunham o “empobrecimento” 
da arte, direcionando seu foco para a 
efemeridade das produções artísticas,-
com uso de materiais orgânicos como 
terra, corda, folhas de árvores, trapos, 
sucatas e jornais. A Nova Joalheria foi 
assim descrita:

Joia-escultura, peças únicas destinadas 
não só a colecionadores, mas também aos mu-

seus de todo o mundo...Uma originalíssima experiência nascida da afir-
mação de individualidade que se reconhece em um estilo anticomercial 
e antidecorativo, baseado na pureza das formas, na disposição do ma-
terial, no equilíbrio das proporções e uma constante experimentação de 

novas técnicas e materiais. (PADOVA CULTURA, 2008, apud LLABERIA, 

2009, p. 50)

JOALHERIA CONTEMPORÂNEA  

Desta quebra do formalismo tradicional, à troca de materiais e à impor-
tância dada à intenção do autor, entrou em voga a joalheria contemporânea. 
Utilizando materiais ainda mais alternativos, como apetrechos descartados 
ou de plástico, muitas vezes esta joia é considerada bijuteria. Ela confronta, 
inclusive, a forma de ser usada no corpo.

Na Europa, foram conduzidas por vários artistas que expunham suas 
inquietações em galerias. Alguns exemplos são Paul Derrez e Ralph Turner 

2 Tradução livre do original: Seeming to have something distinctive to say matters more than 
having something substantial to spend.

3 Em português “Arte Pobre”, termo criado pelo crítico e curador italiano Germano Celant.

Fig. 4 - Colar em prata de Emmy Van Leersum, 
expressiva artista joalheira holandesa na Nova 
Joalheria. Peça confeccionada em 1966. Fonte: 
https://www.centraalmuseum.nl/en/creator/
emmy-van-leersum
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do grupo PIN, Associação Portuguesa de Joalheria Contemporânea; e os ita-

lianos Ute Kolar e Giorgio Cecchetto (LLABERIA, 2009). 

No Brasil, vários artistas se embrenharam na joalheria contemporânea, 

alguns vindos de outras áreas da arte. Um marco nos anos 1980 foi a pu-

blicação do livro Joalheria Contemporânea Brasileira, do artista plástico e 

joalheiro Renato Wagner, no qual reunia os mais expressivos joalheiros do 

período, a exemplo de Burle Marx, Domenico Calabrone, Miriam Mamber, 

Emília Okubo, Fabio Alvim, Ricardo e Marcio Mattar, Bobby Stepanenko, 

Lina Bo Bardi, Ulla Johnsen e Guita Lerner. Wagner comenta sobre a ins-

piração destes joalheiros naquele momento: “Inspiração esta que vai desde 

as formas arquitetônicas das civilizações mediterrâneas, usando elementos 

tais como as pirâmides e as mastabas da arquitetura egípcia, até as mani-

festações livres que a natureza propõe nas folhas, pássaros, borboletas etc.” 

(WAGNER, 1980, p.4).

A Joia Contemporânea é uma categoria difícil de definir em termos de 

estilo ou teoria. A seguir, como Passos descreve esse tipo de joia:  

Se caracteriza pela discussão sobre processos e narrativas, intensa 

experimentação com materiais, desenvolvimento de habilidades técnicas 

tradicionais ou não, e presença no mercado global via internacionaliza-

Fig. 5 - Colar “Orelha de pau” de Miriam Mamber, uma das pioneiras na joalheria 
contemporânea no Brasil. Feito com fungo Urupê, ouro 18k e brilhantes em 1977. 
Fonte: Miriam Mamber. São Paulo: Editora BEI,  2012.

ção do circuito de comunicação. Tudo isso sem um marco estilístico ou 
teórico definido, ainda tal qual a arte contemporânea. (PASSOS, 2018, p. 47)

 Moura, por sua vez, disserta sobre a abrangência do termo: 

A questão da sua definição não deve fixar sua natureza, ou identi-
ficar uma espécie de identidade essencial que irá incluir ou excluir de-
terminados objetos, mas, sobretudo, determinar uma série de condições 
que tornaram as joias contemporâneas possíveis e significativas como 
um meio de expressão [...] A joia contemporânea se qualifica mais como 
uma prática abrangente que engloba outros campos, como o artesanato, 
a arte, o design e a moda, ou de uma maneira resumida, como uma prá-

tica de estúdio autorreflexiva. (MOURA, 2017, p. 64)

É preciso ter cuidado ao se utilizar o termo “joia contemporânea”, ela não 
é necessariamente a joia feita na contemporaneidade, já que outras catego-
rias de joias também foram produzidas nas últimas décadas e permanecem 
sendo feitas. E, na verdade, os princípios da joia contemporânea podem ser 
encontrados em outros tempos, a exemplo das joias produzidas nos movi-
mentos ARTS&CRAFTS e ART NOUVEAU (final do século XIX, início do 
século XX), como a peça de René Lalique (Fig.6), feita com pedras não con-
vencionais e esmalte junto a ouro e diamantes, para compor o peitoral.

Fig.6 - Mulher Libélula, peitoral de René Lalique (1860-1945).  1897-1898. Ouro, crisópraso, diaman-
tes, pedras-da-lua, calcedónia e esmalte. Museu Calouste Gulbenkian. Fonte: https://gulbenkian.pt/
museu/sala-rene-lalique/
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JOIA DE ARTE

A Joalheria de Arte pode ser considerada quando produzida por um 
artista que atua em segmentos como a pintura, escultura ou mesma arquite-
tura e se apropria do material e da expressão da joia (LLABERIA, 2009). 
Algumas, entre as joias de arte, são feitas como conceito, mais pensadas 
para serem apreciadas como peças do que utilizadas como adorno, sendo 
vistas e comercializadas em galerias e museus. 

A joia de arte pode também ser chamada de joia de autor, quando se inse-
re no contexto da expressão do artista e para distinção quanto à joia comer-
cial. Dois grandes exemplos da joalheria de arte brasileira que se denominam 
como joalheiros autorais são: Reny Golcman e Caio Mourão. 

Fig.8 - De Caio Mourão, colar Gravetos. Produzido em 1961 em prata polida. Premiado no 
International Jewelry Award da VII Bienal de São Paulo. Fonte: https://www.researchgate.
net/figure/Gravetos-Necklace-1961-Polished-silver-International-Jewelry-Award-at-the-
-VII-Saofig1337872530

A Alta Joalheria, joia de alto luxo, pode ser produzida tanto por joalheiros 
autorais gabaritados, como por grifes, a exemplo das internacionais Cartier, 
Tiffany e Van Cleef & Arpels e as brasileiras Frattina e H. Stern. O termo vem 
do francês “HAUTE JOAILLERIE”, e seu grande destaque foram as produções 
feitas pelas chamadas maisons de Paris no início do século XX. Neste período, 
a joalheria ainda era influenciada pelos movimentos de arte e os modelos 

tinham como referência  a art nouveau e a art déco.  No período moderno, 
a Alta Joalheria adquiriu as referências dos seus próprios criadores, seus 
ambientes, seus interesses ou mesmo o padrão clássico, sempre na categoria 
de luxo (LLABERIA, 2009).  

Caracteriza a Alta Joalheria a qualidade superior dos metais e das 
gemas, algumas vezes raras, o exímio esmero na técnica e no acabamento, 
e sua incontestável sofisticação. As peças são sempre exclusivas, feitas na 
maioria das vezes de forma artesanal, com objetivo comercial, resultando em 
peças caras. 

Há joalheiros autorais que produzem alta joalheria, mas desta forma se 
afastam do propósito do autor de uma reflexão pessoal. A este respeito, 
Llaberia disserta sobre o que poderia ser uma “Alta Joalheria Autoral”:

Com público significativo entre os admiradores da joia assinada, 
destina-se a um público restrito por seus custos e com exclusividade 
assegurada pela escolha de materiais, como gemas de lapidações espe-
ciais. No Brasil dirige-se ao mesmo público da chamada Alta Joalheria 
das grandes empresas, mas oferece na maioria das vezes o diferencial de 
ser única e com uma assinatura pessoal. (2009, p. 81)

A autora acrescenta uma outra área de atuação dos joalheiros brasileiros 
que ela considera Alta Joalheria, mas que é comumente chamada de Joia de 
Arte por ser desenvolvida completamente por seus criadores, a exemplo de 
Clementina Duarte (Fig. 10). A premiada joalheira é designer de joias e artista 
plástica. 

Fig.9 - Anel em ouro amarelo com diamantes negros 
e incolores feito pela marca Frattina. Fonte: https://
frattina.com.br

Fig. 7 - De Reny Golcman, pendente e pulseira mutáveis com 
lápis-lazúli em prata, confeccionado em 1976. O pendente 
pode ser usado como broche. Fonte: http://renygolcman.
paginas.site/joiasmutaveis

http://renygolcman.paginas.site/joiasmutaveis
http://renygolcman.paginas.site/joiasmutaveis
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LIMITES E INTERSECÇÕES ENTRE AS CATEGORIAS

 Como pôde ser visto até o momento, há várias semelhanças e aproxi-
mações entre determinadas categorias, e muitas joias ficam difíceis de classi-
ficar. A joia pode ser imbuída de arte ou de design. Os processos de produção 
são vários, assim como os materiais utilizados. A este respeito, Passos argumenta: 

Há quem discuta que uma joia deve ser feita à mão, mas o que 
dizer da peça que foi magistralmente desenhada em um programa de 
prototipagem ou esculpida em cera para posterior fundição? Como catego-
rizar aquilo que é criado pela manipulação de materiais sem reverência 
a qualquer tradição? Uma peça pode ser feita de fibras vegetais, plástico, 
objetos encontrados, platina ou bronze. Um adorno pode ser produzido 
a partir de montagem de partes industrializadas. Quem determina o que 
pode constituir uma joia ou não? Pode ser uma joia uma peça reproduzida 
milhares de vezes para ser vendida em um programa de televisão? E os 
múltiplos numerados ou realizados um a um da produção artística?” 
(PASSOS, 2018, P. 72)

No entanto, é possível, de antemão, distinguir dois grupos de produtos: 
a joia comercial, desenvolvida com um projeto de design, produzida em série 
ou unicamente, em uma fábrica ou oficina, por um joalheiro ou uma equipe 
de profissionais, artesanalmente ou com o uso das novas tecnologias, uma 
joia mais simples ou mais elaborada, mais cotidiana ou mais requintada, 
mais conservadora ou mais disruptiva, mas, sempre, direcionada ao público 
consumidor; e a joia de autor, que pode ser uma joia artesanal ou contempo-
rânea, pode ser uma joia de arte ou uma biojoia4, mas que é sempre direcio-
nada à expressão do autor.

 Neste contexto, o recorte deste trabalho será a joia comercial, pela 
intenção de investigar a joia que é mais utilizada, bem como o relacionamento 

4 “artigos de joalheria produzidos de forma artesanal, que mesclam metais preciosos, ou 
muitas vezes gemas, com grande variedade de materiais orgânicos vegetais, como sementes, 
frutos, lascas de madeira, fibras e capim, ou partes de animais, como chifre ou couro.” 
(Dayé, 2017 p. 99)

Fig. 10 - Par de brincos em ouro branco com 
diamantes e turmalina Paraíba. Fonte: http://
www.clementinaduarte.com.br/pt/essencia.
html

do consumidor com este artefato. Olhar para esta joia é de suma importância, 
pois ela tem uma participação em alto grau na cultura e costumes brasilei-
ros. Além disso, essa pesquisa busca colaborar com o designer de joias, o 
profissional que projeta a joia em função da necessidade do produtor e do uso 
do consumidor. Deste modo, peças serão analisadas dentro deste escopo, 
independentemente do processo de confecção, material utilizado ou número 
de peças produzidas. A este respeito, será feita uma abordagem panorâmica 
com o objetivo não de generalizar, mas de discernir indicadores do que leva o 
consumidor a optar por uma ou outra joia em meio a tanta diversidade. 

2.2.3 A JOIA INDUSTRIAL E O DESIGN DE JOIAS

A joia industrial faz uso de maquinários para uma 
produção em série e distribuição no mercado com metas 
comerciais.

Esta joalheria industrial, ou comercial, com reprodução 
em série, é na contemporaneidade objeto dos projetos dos 
designers e tem sua elaboração feita a partir de parâ-
metros de mercado, tendências, avaliação de custos, 
materiais e tecnologias que definem os novos produtos, na 
escolha de ligas, banhos, acabamentos, associações de 
materiais e técnicas (LLABERIA, 2009, p. 90).

Em uma indústria de joias, como em qualquer outra, 
existe um planejamento e um sistema de produção em eta-
pas, envolvendo diferentes profissionais treinados, cada 
um para sua função. Diferentemente da joia de arte e da joia de autor, a joia 
produzida na indústria parte de um projeto designado para atender grupos 
de consumidores que possuem características e comportamentos distintos.

O designer de joias é o profissional que vai elaborar o projeto da joia, 
utilizando-se de um método, considerando questões técnicas e analisando 
aspectos relacionados à estratégia de negócios, que contempla um posiciona-
mento de mercado. É função do designer de joias participar no processo de 
desenvolvimento do produto em conjunto com outros profissionais, atuando 
como pesquisador de tendências e sendo capaz de avaliar o comportamento 
do usuário. Suas diretrizes de trabalho estão estipuladas dentro da proposta 
de um novo produto, suas variáveis e exigências (LLABERIA, 2009, p. 99).

Em palestra na Tecnogold 2020, o empresário Yuri Nunes expõe que a 
qualidade da joia se dá pela adequação física da peça e da expectativa do 
consumidor. O ponto de equilíbrio entre o preço e o valor agregado do pro-

Fig. 11 - Coleção de anéis, 
brincos, pulseiras e 
gargantilhas inspirada no 
trevo de quatro folhas, em 
ouro rosé com diamantes, 
produzida pela Indústria de 
Joias Guilherme Duque. A 
empresa está no mercado 
desde 1966. Fonte:  http://
gdjoias.blogspot.com/
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duto é determinado pelo designer. Nesta equação, o ponto ótimo resulta no 
sucesso. 

Ainda dentro da categoria industrial, existe a Joia Folheada: joias feitas 
com metais folheados ou chapeados com metais preciosos. A Joia Folheada 
assim como a bijuteria fazem parte do mesmo setor produtivo da economia, 
que é regulamentado internacionalmente, e contempla também gemas, me-
tais preciosos e não preciosos, elementos da cadeia produtiva de joias aten-
didos pelo IBGM - Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. 

 A dimensão desta joalheria é grande. Segundo o IBGM, as vendas do varejo 
no mercado doméstico, em 2018, atingiram R$ 12,6 bi e até 2023, espera-se que 
este número ultrapasse R$ 13 bilhões.5 

2.2.4. LUXO, JOIA E O MERCADO

O luxo tem estado presente nos povos desde o período paleolítico, período 
em que adornos e ornamentos já eram produzidos, com a função de proteção 
ou comunicação com deuses e o desconhecido. Com a separação de classes, 
o luxo ganhou a função de distinção entre os nobres, que já desde o nasci-
mento discriminavam suas castas. Mais adiante, com a evolução da burgue-
sia, artefatos opulentos passaram a ser comprados, estabelecendo uma nova 
posição para o luxo. As fortunas passaram a ser adquiridas pelo trabalho, 
surgiu a meritocracia e a mobilidade social quando pessoas comuns pude-
ram enriquecer por seus talentos e méritos (LIPOVETSKY E ROUX, 2005). 
A joia está no mercado de luxo. 

Historicamente, o luxo sempre foi distinguido pela beleza e escassez, o 
difícil acesso e o alto custo (PASSOS, 2018). Na consideração de ser luxo algo 
que não é necessário, Appadurai (2008, p. 56), sugere um olhar aos bens de 
luxo que difere da oposição necessário /não necessário. O antropólogo pro-
põe que o principal nestes bens é o uso retórico e social, pois são todos eles 
símbolos materializados. Em suas palavras: 

(...) poderia fazer mais sentido ver luxos como um “registro” especial 
de consumo (por analogia com o modelo linguístico) do que vê-los como 
uma classe especial de coisas. Os traços distintivos deste registro, em 
relação às mercadorias, são alguns dos ou todos os seguintes atributos: 
(1) restrição, quer por preço ou por lei, a elites; (2) complexidade de aqui-
sição, que pode ou não ser uma função de escassez real; (3) virtuosidade 
semiótica, isto é, capacidade de assinalar, com legitimidade complexas 

5 Fonte: O setor em grandes números 2018 -  produto do Núcleo de Inteligência Competitiva 
(NIC) para a Cadeia Produtiva de Gemas, Joias e Afins, projeto do IBGM em parceria com a 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia em Inovação do Estado de 
São Paulo, juntamente com os sindicatos e associações setoriais no estado.

mensagens sociais (como a pimenta na culinária, a seda no vestuário, as 
joias em ornamentos e relíquias em atos de culto); (4) um conhecimento 
especializado como pré-requisito para serem usados “apropriadamente”, 
isto é, regulamentação pela moda; e (5) um alto grau de associação entre 
seu consumo e o corpo, a pessoa e a personalidade. (APPADURAI, 2008, 
p. 57)

Algumas características da joia de luxo são a ausência de defeitos, a per-
feição no design, a qualidade dos materiais e a intangibilidade do produto. E 
também o desenho apurado, a qualidade excepcional, a confecção predomi-
nantemente artesanal, acrescido de embalagem sedutora, marca respeitável, e 
uma história encantadora (MORAES, 2019, p.109).

No final do século XX e início do século XXI diversas marcas de luxo se 
aproximaram a um público maior, tendo em vista a globalização, a comunica-
ção e informatização. Simultaneamente, a joalheria popular também ganhou 
fôlego, atingindo um público mais modesto, mas que não abre mão de sua joia 
cotidiana, de seu anel, sua correntinha com o pingente favorito ou qualquer 
outra peça atribuída de significado. 

2.2.5.  O SIMBOLISMO DA JOIA

Dentro do composto do luxo, o uso da joia, ao longo da história, foi de 
adorno, proteção ou símbolo de poder. Daí, desde a pré-história até os dias de 
hoje, ela carrega uma função de comunicação, transmitindo aos que rodeiam 
seu portador o sentido de beleza, na função de enfeite, ou de proteção contra 
infortúnios, se na função de amuleto; e status, se na função de distinção social 
ou de qualquer outro significado determinado pelo grupo ou civilização. 

Assim, como produto visual, portador de significado, a joia faz parte da 
vida das pessoas nas mais diferentes culturas, no cotidiano e nos momentos 
simbólicos, como nos ritos de passagem, evidenciados pela história cultural, 
política, econômica e social. O uso da aliança de casamento é um bom exem-
plo da presença da joia em quantidade massiva nas civilizações. A seguir, 
destacam-se os principais usos, como dito por Appadurai, destes “símbolos 
materializados.”

JOIAS DO SAGRADO

 A questão do simbolismo, presente nas relações humanas e em sua 
comunicação, parte da concepção de símbolo. Na teoria da semiótica, que será 
apresentada adiante, símbolo é uma das três categorias de signo. Sobre o sím-
bolo, Charles Peirce refere-se à convenção sociocultural, como o caso da ban-
deira simbolizando um país, ou do crucifixo, como símbolo do Cristianismo 
(SANTAELLA, 2005, p. 22).
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 Assim como o crucifixo, modelos visuais tomam o sentido de determi-
nado conceito e, uma vez determinado socialmente, passam a ser respeitados 
e mantidos como tal pelas civilizações. Conforme Cunha e Milz (2011, p. 49), 
a joia cumpre também a função de aproximar o usuário a sua espiritualida-
de, criando uma ligação entre divindades e pessoas comuns por meio de um 
elo imaginário.

 Esta herança que se obteve da mitologia antiga é replicada em todo 
tipo de crença, levada de geração em geração. As religiões têm seus símbolos 
e uma manifestação de fé é carregá-los junto ao peito. É assim que funcio-
nam os talismãs, trazendo ao indivíduo, materialmente, sentimentos e con-
fiança de poderes em um objeto que se comunica com ele. 

De outro modo, os amuletos são escolhidos pelo indivíduo, que atribui 
à peça o sentido que sua percepção interna confere. Por sua beleza e brilho, 
as pedras preciosas emitem sensações das mais diversas. Sua variedade de 
propriedades e cores emanam a química da natureza. A convicção da cura e 
da sorte faz uma imensa multidão buscar joias com as pedras que satisfarão 
seus desejos. 

No Brasil, influências de vários povos mesclaram-se para trazer ao co-
tidiano o uso de peças no corpo que fazem esta ligação divina. Da Europa, 
foi absorvida a prática dos relicários, objetos usados desde a Idade Média. 
Os portugueses tinham superstições e usavam água “purificada” com ouro 
para trazer fortuna. Das culturas africanas, trazidas pelos escravos, vieram a 
mística e os amuletos, com seu sentido de proteção; e das culturas indígenas 
brasileiras, um pouco da estética, uma menor influência já que não havia 
metal nos seus adornos. Este sincretismo espalhou-se pelo Brasil colonial e 
adentrou no imaginário popular (LAURA & MILZ, 2011).

DESIGN DE RESISTÊNCIA: AS JOIAS DE CRIOULA

A joia, ao longo da história, também teve a função de mídia, para se 
pronunciar alguma causa carregada no peito, porém em um objeto de valor. 
Como suporte às ideologias e resistências, uma peça clássica no período dos 
séculos XVIII e XIX, é o medalhão de cerâmicas, usado tanto por homens 
como mulheres. Os homens, em broches, pendentes, ou caixas de rapé; as 
mulheres como pendentes presos a correntes ou aplicados em pentes de 
cabelos e braceletes. O medalhão e a medalha são peças neoclássicas, ins-
piradas nas medalhas renascentistas, que têm origem no período clássico 
grego que, já nessa época, tinham uma função comemorativa em eventos espor-
tivos, com o registro de frases e imagens, podendo assim ser usados como 
propagandas de inúmeras causas. Em 1787, Josiah Wedgwood produziu um 
medalhão que foi o símbolo da campanha contra a escravatura. Na França, 

foram cunhados medalhões em homenagem a Bonaparte e, também, em 
resistência a ele (FACTUM, 2009).

O mundo material resiste e pode servir como monumento para ideias e 
esforços. Esta propriedade das coisas tem dado a alguns artefatos o lugar 
especial de símbolos do passado. Assim se pode referir às joias baianas, cha-
madas de joias de crioula, usadas por mulheres escravas vindas da África 
que, com suas bagagens culturais, difundiram o que seriam as primeiras 
joias de fato brasileiras. 

Apesar de serem as joias objetos caros, destinados aos mais ricos, o 
desejo e a adoração, o caráter simbólico de amor, compromisso, prosperida-
de; seu valor de crenças, heranças e memória, as fazem atingir todas as clas-
ses sociais, por meio de joias mais populares. E foi assim que criaram as joias 
de crioula, os balangandãs, e toda uma coleção de ornamentos que, segundo 
Ana Beatriz Sigmund Factum (2009), representam gênero e raça, constituem 
o símbolo de uma época, e declaram a resistência destas mulheres. 

As mulheres negras trabalhavam vendendo miudezas, acertavam com 
seus senhores a porcentagem que lhes cabiam, e, as sobras, guardavam para 
sua alforria. Muitas eram boas empreendedoras. Usavam suas joias e assim 
os outros sabiam que eram boas vendedoras. Dessa forma, a cada economia, 
compravam uma joia e a mantinham como reserva monetária para conquis-
tar suas alforrias ou de seus familiares. Quando alforriadas, procuravam 
vestir as joias conforme as mulheres brancas. 

Tanto a igreja católica quanto o candomblé aceitavam determinadas joias 
como símbolos religiosos. A igreja católica era complacente com o uso de con-
tas em homenagem ao Rosário. Nos terreiros de candomblé os colares eram 
indícios de nobreza.  

As joias de crioula eram feitas por técnicas rudimentares de fundição, in-
troduzidas por negros maleses islamizados, trabalhando o metal com cinzel, 
com influências portuguesas. Caracterizam-se por seus colares de contas e 
pingentes, bolotas de ouro com filigranas ou desenhos, montadas em fios de 
algodão. Berloques e medalhas de santos eram comuns, assim como brincos 
de argolas africanas, braceletes de copo, pulseiras e balangandãs (Fig. 12). 
O hibridismo é o ponto forte destas joias, inserindo outros estilos à medida 
que se popularizavam. E dedicavam-se ao adorno da mulher negra, mulata 
ou crioula, em ouro ou prata, ou mistura de ligas para baratear. O peso dos 
adornos é o que diferenciava uma mulher de outra quanto à posição social 
(LAURA & MILZ, 2011).

As pencas de balangandãs destacam-se na história da joalheria porque 
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são peças genuinamente brasileiras. Muito usadas na Bahia e um pouco 
no Rio de Janeiro, eram colocadas na cintura por ser a região do corpo que 
expressa fertilidade e também eram ditos trazer proteção contra perigos di-
versos. Cada balangandã em uma penca tem um significado próprio. Eram 
motivos místicos, católicos, supersticiosos, mnemônicos, lúdicos, zoomórfi-
cos, etc. (LAURA & MILZ, 2011).

Todas essas joias eram feitas em oficinas onde o ourives contava com a 
mão de obra escrava. 

Fig. 12 - 1.Penca de balangandãs, peça que 
as mulheres negras e mestiças levavam à 
cintura, objeto místico, grande símbolo da 
cultura afro-brasileira. 

2. Bracelete de Ogum, no formato de copo, 
decorado com flores

3. Figas. Símbolo que remetia ao ato 
sexual.  4. Colares em contas de diversos 
materiais

Fonte: CUNHA, Laura; MILZ, Thomas. 
Joias de crioula

ANÉIS E ALIANÇAS: NOIVADO, CASAMENTO, FORMATURA E OUTROS

Acredita-se que, antes da distinção social, a função dos anéis era pura-
mente estética, como demonstram alguns exemplos achados em tumbas, em 
Rhodes e na Inglaterra Anglo Saxônica. Entretanto, em diferentes períodos 
históricos, foram encontrados os anéis de sinete; anéis para arqueiros; anéis 
de luto e anéis comemorativos, assim como anéis de noivado, casamento e 
compromisso (MERCALDI; MOURA, 2014 p. 2).

O desenvolvimento do anel de noivado é explicado por Dayé (2017, p. 88):

O significado do anel de noivado é demonstrar a intenção de união 
entre o noivo e a noiva. Na Idade Média, manifestava também a garantia 
financeira dessa intenção. Mais tarde, em Roma, apareceram anéis de 
noivado com a imagem de mãos dadas, representando o contrato e o 
compromisso expresso pela própria palavra “aliança”.

Alguns símbolos são determinados por uma única pessoa: uma autoridade 
ou uma personalidade influenciadora. O anel de noivado foi determinado de 
uso obrigatório pelo papa Nicolau I no século IX e, muitos séculos depois, 
em 1477, o arquiduque Maximiliano da Áustria presenteou Mary de Borgonha 
com um anel de diamante, criando a tradição do anel de noivado com um 
diamante, diferente do anel de casamento, que se perpetuou com um aro liso 
(DAYÉ, 2017).

 Embora menos usada hoje em dia, a aliança de noivado, assim como 
a de casamento, permanecem (Fig. 13). Os namorados, para firmarem com-
promisso, utilizam uma aliança de prata.

 O anel de formatura é mais um exemplo de simbolismo, uma tradição 
relativamente recente, mas que se propagou por várias culturas. Uma joia 
comemorativa que marca um rito de passagem que, como o anel de casa-
mento, identifica o indivíduo a um determinado status, no caso, a profissão. 
Este ornamento aparentemente antiquado, que caiu em desuso após a perda 

Fig. 14 - Anel de formatura e pingente de formatura, uma 
opção ao anel. Fonte: https://jkaneisdeformatura.com.br/Fig. 13 - Anel de casamento. Fonte: 

https://www.juliookubo.com.br
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da formalidade nos grupos sociais, carrega grande teor de significância em 
diferentes níveis de contato de seu usuário. Para o público em geral, confere 
o status adquirido com o estudo; para a família, condecora o orgulho da 
missão cumprida; para os colegas, o compartilhamento de uma experiência 
vivida; e para o próprio indivíduo, o valor de auto merecimento (DAYÉ, 2017). 
Hoje em dia este símbolo ainda é usado em cidades pequenas. Nos grandes 
centros, o tradicional anel de formatura foi modernizado, ou substituído por 
outro adorno que simbolize a escolha e a conquista do estudante. (Fig. 14)

2.3. ARTEFATOS, LINGUAGEM E SEMIÓTICA

Ao adentrar na linguagem do artefato, encontra-se a ciência geral de 
todas as linguagens, a Semiótica. Longe, porém, de pretender fazer uma aná-
lise semiótica da joia, apuram-se aqui as bases fundamentadas por Charles 
Peirce6 e apresentadas por Santaella (1984, 2005), para referência teórica do 
estudo. Por hora, iniciamos com a abordagem de linguagem como sistema 
vivo, de Santaella: 

[...] não apenas a vida é uma espécie de linguagem, mas também 
todos os sistemas e formas de linguagem tendem a se comportar como 
sistemas vivos, ou seja, eles reproduzem, se readaptam, se transformam 

e se regeneram como as coisas vivas. (SANTAELLA, 1984, p. 9)

Esta colocação pode ser reforçada com a visão de Zingale (2016). O autor 
atribui a semiótica como “ciência das transformações”, onde o uso dos signos – 
e aqui podemos considerar os artefatos – modifica o conhecimento, os valores 
e as crenças de uma cultura, ou seja, os signos modificam a vida. Ele ainda 
destaca o termo “antropopoiese”, cunhado pelos antropólogos, para designar 
a incompletude da humanidade, o sentido de inacabado, fazendo-a construir 
“órgãos exossomáticos”, ou seja, órgãos que transcendem o corpo, no caso, 
os próprios artefatos, para completar os seres humanos. Os artefatos são for-
mados pelo ambiente artefatual, composto de objetos e instrumentos, arqui-
tetura e cidades, mídia e ferramentas de comunicação, serviços e sistemas 
organizativos, além de vestuário, alimentos, tecnologia e bens culturais, onde 
se inserem as joias (p. 14).

Para Zingale, o processo de interpretação não está somente na ponta do 
usuário, ele se faz presente também no momento da produção, pois ela se 

6  Charles Sanders Peirce (1893- 1914) é considerado o pai da semiótica. Um dos fundadores 
do Pragmatismo, iniciou em 1867 a publicação de suas pesquisas, entre elas a formulação 
do conceito central da Semiótica: a “relação triádica”. Por ela se considera 1) o produtor, 2) 
o produto e 3) o intérprete na criação do signo. Por este conceito, entende-se o sentido de 
representação, e se estabelece que os signos representam alguma coisa, que tudo é signo e 
logo, tudo é representação. 

apresenta à mente tanto pelo sentido a ser descoberto, como também pelo 
sentido a ser construído. Nossa história confere um contínuo de interpre-
tações. No design, os interpretantes são os artefatos que somos capazes de 
imaginar e produzir (2016, p. 15-16). 

Na interpretação de Zingale (2016), Peirce chama “symbol” para o de-
sign como um “artefato”. Símbolo e artefato são formas de signos conven-
cionais, produtos da cultura e, portanto, dos interpretantes. São elaborados 
pela ideia de conceber, que também quer dizer gerar, compreender, idealizar, 
imaginar, entender, criar, pensar, inventar, projetar. Zingale observa, sobre o 
design, outros dois conceitos: efeito e consequência. Por “efeito”, entende que 
são as respostas que um usuário gera entrando em contato com o artefato. 
Por “consequência”, ele define: “tudo o que acontece uma vez que o artefato 
é imerso na realidade de seus contextos de uso” (ZINGALE, 2016, p. 19). Os 
efeitos no usuário podem se constituir na dimensão da usabilidade, do juízo 
estético ou da empatia emocional, lembrando que o sentido do artefato estará 
nas circunstâncias de uso. Zingale conclui que os artefatos são simultanea-
mente produtores e transmissores de modelos mentais e comportamentais 
(ZINGALE, 2016, p. 20).

Bürdek (2006), também abre a discussão da função comunicativa dos 
produtos, presentes além de suas potencialidades técnicas e práticas: 

As coisas da natureza falam a nós, fazemos com que o artificial fale 
por nós: eles contam como foram constituídos, que tecnologia foi utiliza-
da, de que contexto cultural têm origem. Eles nos contam também algo 
sobre os usuários, suas formas de vida, sobre se pertencem de verdade 
ou fingem pertencer a certos grupos, sobre atitude perante valores. O 
designer necessita, por um lado, entender esta linguagem, por outro deve 
fazer as coisas falarem por si sós. Nas formas dos objetos pode-se ver e 
reconhecer as diversas formas de vida. (KRIPPENDORF Apud. BÜRDEK, 
2006, p. 234)

Krippendorf (2000, p. 89), corrobora com esta percepção ao dizer que ar-
tefatos não existem fora da esfera humana. São elementos construídos, com-
preendidos e reconhecidos quando manipulados pelas pessoas, lembrando 
que as pessoas sempre têm objetivos. Guardar é um meio de se relacionar 
com artefatos. Além de status, os artefatos proporcionam integração social, 
unindo pessoas com um mesmo propósito dedicado ao produto.

2.3.1. SEMIÓTICA E DESIGN

A semiótica preconizada por Charles Peirce é fundamentada na Feno-
menologia – onde definimos que o “Fenômeno” é tudo aquilo que aparece à 
mente, seja real ou não. Na mente ocorre a mediação dos signos, pois tudo 
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o que está no pensamento é passível de algum tipo de corporificação. Para 
Santaella, o signo é considerado pura possibilidade (2005, p. 30). Pelos es-
tudos da semiótica avalia-se as propriedades e comportamentos dos signos, 
o modo como manifestam-se produzindo significação, informação e interpre-
tação. O método semiótico proporciona chegarmos mais facilmente ao signi-
ficado das coisas.

As diversas facetas que a análise semiótica apresenta podem assim 
nos levar a compreender qual é a natureza e quais são os poderes de 
referência dos signos, que informação transmitem, como eles se estru-
turam em sistemas, como funcionam, como são emitidos, produzidos, 
utilizados e que tipos de efeitos são capazes de provocar no receptor. 

(SANTAELLA, 2005, p.4) 

Seguindo os estudos de Peirce, Santaella define signo:

   Signo é qualquer coisa de qualquer espécie (uma palavra, um livro, 
uma biblioteca, um grito, uma pintura, um museu, uma pessoa, uma 
mancha de tinta, um vídeo etc.) que representa uma outra coisa, cha-
mada de objeto do signo, e que produz um efeito interpretativo em uma 
mente real ou potencial, efeito este que é chamado de interpretante do signo 

(SANTAELLA, 2005, p. 8). [...]As marcas deixadas pela história são 
signos, criadas pela técnica e pelo sujeito que as produz. (Idem, p. 5)7

 A autora salienta que as marcas deixadas pela história são signos, 
criados por um emissor, por meio de uma técnica. As joias, no seu caráter 
de durabilidade, são marcas deixadas pela história. E antes disso, na sua 
própria formação, já são signos, ou conjuntos de signos, que representam 
um objeto do signo, e é interpretado por várias mentes. Pignatari (1981) 
considera que na área do desenho industrial o protótipo já é um signo, pois 
o desenho remete a um propósito e o propósito a uma significação. O autor 
argumenta que a informação é transmitida por um código de sinais, atrelado a 
um veículo ou meio apto a transmitir estes sinais (1981, p. 12). Desse modo, 
o produto industrializado é carregado de linguagem. 

 Pignatari (1981, p. 15) acrescenta que as relações só surgem de forma 
sígnica, o que também determina uma linguagem. Ou seja, duas coisas que 
se relacionam criam um vínculo que é expresso pela linguagem, sejam coisas 
da realidade do mundo físico ou do mundo social e cultural. 

 O processo sígnico estabelece-se em três dimensões: da sintaxe, nas 
estruturas e relações das partes do artefato; da semântica, revelando o es-
tado de espírito do artefato; e da pragmática, em como os usuários captam 
o sentido essencial da mensagem. Bürdek (2006), explica a diferença entre 
sintaxe e semântica: na sintaxe, trata-se da composição dos signos, ou seja, 

7 Grifo Nosso. 

uma gramática da configuração. A sintaxe é livre de qualquer significado. 
Somente por meio da referência às funções práticas (funções indicativas) ou 
do contexto social (funções simbólicas), os signos recebem no design seus 
significados. 

Os níveis interpretativos do signo estão relacionados ao caráter icônico, 
simbólico e indicial. Quando tratamos do ícone, tratamos de qualidades pre-
sentes no signo, representativas de novas qualidades, por meio de cadeias 
associativas. A joia costuma ser composta por sinais figurativos ou abstratos 
que levam a significados inferidos pelo intérprete, em razão de seu repertório 
cultural. Observar o índice, o sinal ou registro que nos leva a um objeto, na 
joia, pode surgir desde o material, quando a pedra ou o metal indicia as ja-
zidas naturais. Colocar índices no artefato significa trazer uma ligação exis-
tencial. Por fim, o símbolo emite seu valor representativo conduzindo-nos  a  
referências estipuladas por convenção social. São padrões estéticos vincula-
dos ao coletivo, aos costumes e aos comportamentos sociais. A joalheria utili-
za muito os símbolos religiosos, profissionais ou maternais em seus artefatos 
e é fato que o próprio intérprete, pode, independente da forma, atribuir-lhe 
uma simbologia. 

Nenhum signo pertence exclusivamente a um tipo apenas. Iconici-
dade, indexicalidade e simbolicidade são aspectos presentes em todo e 
qualquer processo sígnico. O que há, nos processos sígnicos, na realida-
de, é a preponderância de um desses aspectos sobre os outros, como são 
os casos da preponderância do ícone na arte, do símbolo em um discurso 
científico, do índice nos sinais de trânsito.  (SANTAELLA, 2005, p.41) 

Com este entendimento, torna-se claro que os produtos de design não se 
restringem aos aspectos técnicos e ergonômicos, ou até mesmo ecológicos; 
design e signo se aproximam à medida que produzem informação.

Dessa forma, se apreendemos que um produto inanimado exerce uma 
função comunicativa, cabe-nos entender esta comunicação considerando-se 
seu emissor (designer), receptor (usuário) e mensagem (produto), onde este 
último caracteriza-se como signo ou uma gestão de signos. Na teoria dos sig-
nos, fundamentada por Peirce, se joia é um objeto que carrega valor, sentido, 
significado, o que ela transmite é uma função do intérprete, pois o “significa-
do é o uso” (PIGNATARI, 1981). 

2.3.2. A LINGUAGEM DO DESIGN

A linguagem não é exclusivamente verbal. No mundo da arte constata-se 
a linguagem da pintura, da escultura, da música. Pode-se estabelecer a lin-
guagem por meio dos cinco sentidos e proclamar a linguagem visual. É por 
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Santaella que é colocado a extensão da linguagem:

[…] nos comunicamos também através da leitura e/ou produção de 
formas, volumes, massas, interações de forças, movimentos: que somos 
também leitores e/ou produtores de dimensões e direções de linhas, tra-
ços, cores...Enfim, também nos comunicamos e nos orientamos através 
de imagens, gráficos, sinais, setas, números, luzes... Através de objetos, 
sons musicais, gestos, expressões, cheiro e tato, através do olhar, do 
sentir e do apalpar.  Somos uma espécie animal tão complexa quanto 
são complexas e plurais as linguagens que nos constituem como seres 
simbólicos, isto é, seres de linguagem. (1984, p. 7)

Como meio de interpretação da realidade, a linguagem assume vários 
aspectos. No que concerne a linguagem do produto, é por meio dela que o 
consumidor estabelece uma identidade com ele. Bürdek (2006, p. 286), cita 
Selle (1973): nos produtos identificam-se sinais tanto dos produtores como 
de seus usuários, o que torna a função social dos artefatos de suma impor-
tância. 

A linguagem atribuída como sistema de signos e sinais, assim como o 
conjunto de símbolos que designa o meio de comunicação atrelado ao arte-
fato, pressupõe a intermediação produto-usuário, com suas características 
prático-funcionais e estético-formais. Dessa forma, Escorel (2000, p.64) colo-
ca os aspectos formais do produto como resultado de relações combinatórias 
e associativas, vinculados aos simbólicos. Ou seja, o produto como um todo 
imprimirá uma significação em razão da soma desses dois aspectos ou eixos 
de significação.

Assim, pode-se entender “linguagem do design” como uma série de 
elementos que, colocados dentro de uma organização específica, criam coi-
sas que tem significado. O designer de joias é um designer capaz de criar 
relações e estruturas entre os signos. Por exemplo, na confecção de um anel, 
a estrutura do aro, a escolha e colocação das pedras, a sequência delas, a 
combinação de cores, a textura como acabamento, todos estes aspectos sin-
tagmáticos dialogarão com o eixo simbólico. 

Esta organização está inserida em um contexto. Diferentes configurações 
contextuais podem mudar seus significados, ainda que não haja nenhuma 
alteração física no produto. Ou seja, o ambiente, a forma em que os elemen-
tos são apresentados, o grupo a que se está relacionado, sua caracterização e 
coerência de valores e propósito, podem conduzir o usuário a novas interpre-
tações. Por outro lado, o repertório e experiência daquele que interage leva a 
diferentes recepções. A linguagem de design é um processo que denota uma 
relação viva e contínua entre o produto e o usuário. 

Cardoso (2013), argumenta que, na sociedade industrial, existe a ten-

dência a construir o sentido do artefato a partir da conjunção de três fatores: 
fabricação (autoria e origem), distribuição (mercado e comércio) e consumo 
(compra e uso), porém, a capacidade das formas de comunicar informações 
à mente humana é muito mais profunda e abrangente. Para o autor, além 
de projetual, o design é também uma área informacional e as informações 
que produz influem diretamente na valoração das experiências, o que ocorre 
todas as vezes que as pessoas utilizam objetos para interagir na ordem social 
ou conceitual. Nas relações entre artefato, usuário e sistema, o design mani-
festa-se como um campo essencialmente híbrido, que opera continuamente 
a junção entre corpo e informação (CARDOSO, 2013, p. 119). Na mesma 
vertente de Pignatari, não existe design sem informação.

São muitos os autores que defendem que a interpretação da linguagem 
do produto vai depender do repertório e critérios subjetivos do usuário, as-
sociados ao contexto de uso, prático, social e cultural (BÜRDEK, 2006; 
KRIPPENDORF, 2000; KARANA, 2014; ZINGALE 2016).

 Concordando com Paula (2012, p. 50), a linguagem é a base de toda 
comunicação, e com isso ocupa lugar de destaque no contexto da cultura.  

2.3.3. A FALA DO ARTEFATO

 Uma vez entendendo uma linguagem e uma língua concernentes aos 
produtos, pode-se averiguar a fala destes. A perspectiva da linguagem da 
joia pode ser fundamentada na semiótica do design, na concepção de que 
produtos falam, e falam não somente sobre seus produtores como também 
sobre seus usuários: seus valores, crenças, desejos e esperanças. 

O conceito “linguagem do produto” consolidou-se nos anos 1980, confe-
rindo ao design o papel de intermediar a relação homem-artefato. Os objetos 
são expressões da cultura que evocam percepções e sentimentos nos indi-
víduos. São manifestações culturais e, segundo Bürdek, todos os tipos de 
manifestações culturais das pessoas, sejam falas, rituais, música, arte, são 
manifestações simbólicas da vida (BÜRDEK, 2006, p. 293). 

Bürdek (2006), defende três funções para o produto: a função estético-
-formal, constituída de elementos formais, ou seja, a estética do conteúdo 
como tamanho, proporção, ritmo, harmonia, também conhecida como a sin-
taxe na semiótica. Nesta função, pode-se apreciar a estética independente de 
seu significado. A segunda função é a indicativa, a função prática, que indica 
ao consumidor como usar o produto. Normalmente o consumidor passa das 
funções estético-formais para as funções indicativas de modo prático. E a 
terceira função é a função simbólica, relativa ao símbolo, pela representação 
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de algo por meio de convenção, como estabelece Peirce. Para Bürdek, 

Estes símbolos são encontrados na religião, na arte e na literatura, 
mas também nas ciências naturais, na lógica e na filosofia da língua e na 
variedade da vida diária: o significado dos símbolos se dá muitas vezes 
de forma associativa e eles não são determinados de forma clara: sua 
interpretação é dependente de cada contexto. (BÜRDEK, 2006, p. 322)

Como convenção, o símbolo só é interpretado em seu contexto sociocul-
tural. Cabe ao designer codificar as informações para que se atribua uma 
conexão com o usuário e este possa decodificá-las. Desta forma, estabelece-
-se uma comunicação. O teor ou taxa de informação é uma propriedade ou 
potencial dos sinais e está intimamente ligado à ideia de seleção, escolha e 
discriminação (PIGNATARI, 1981, p.16). Por este processo tem-se a fala. E 
na fala se pronunciam “tudo o que se sabe sobre ele (o produto), ou se pode 
mencionar - história, processos de fabricação, círculo de usuários, lógica 
das funções, valor econômico” (BÜRDEK, 2006, p. 337). Transmitida pela 
linguagem, a fala chega aos olhos e ouvidos do consumidor processada como 
semântica.   

2.3.4. SEMÂNTICA DO PRODUTO

A Semântica do produto foi preconizada por Klaus Krippendorff e 
Reinhart Butter, Jochen Gros. Michael McCoy, Uri Friedlãnder, HansJürgen 
Lannoch e outros. Na teoria semântica, aquilo que o objeto estabelece advindo 
de seu contexto surge como significado. Krippendorff & Butter definiram a 
expressão “Semântica do Produto” como o estudo das qualidades simbólicas 
das formas feitas pelo homem, no contexto de seu uso e aplicação desses 
conhecimentos para o design industrial (1984, p. 4). Com isso, os autores 
consideram o aspecto comunicacional do produto, o que ele representa para 
o usuário. As formas produzidas pelo homem possuem significados sociais 
de acordo com o contexto em que estão inseridos. Interagindo com o produto, 
o usuário cria uma conexão conceitual formulando seus significados para 
ele. A interação ocorre pelos sentidos e pode se modificar com o passar do 
tempo (MIRA, 2015).

Krippendorff & Butter (1984), explicitam que as funções físicas e fisioló-
gicas do produto, como também psicológicas, sociais e do contexto cultural, 
fazem parte do que é chamado de ambiente simbólico e funcionam pelas 
suas qualidades comunicativas. Assim, o objeto fala por meio de sua forma 
e no contexto de seu uso, interagindo com o usuário que desenvolve uma 
conexão conceitual. Tem-se então o signo, o referente e o link entre objeto e 
consumidor (o interpretante). Um e outro ajustam-se entre si cognitivamente 
e por comportamento. Nas suas palavras, “todas as formas feitas pelo ho-

mem contêm histórias socioculturais, elaboram arquétipos e são carregadas 
de significados que tomam lugar em seus contextos simbólicos de uso” 
(KRIPPENDORFF & BUTTER, 1984, p. 4).

Assim como na língua escrita e falada pode-se construir mensagens 
informativas por meio de seu vocabulário, no design as mensagens são cons-
truídas por sua forma, estilo, experiências pessoais e herança cultural. Com 
este vocabulário, o designer se habilita a desenvolver desejos e necessida-
des do usuário, utilizando um canal por onde figura a intermediação do 
marketing e da produção. A figura a seguir demonstra o processo de comu-
nicação prescrito por Krippendorff & Butter: 

Segundo Krippendorff (2000), o design como criação de coisas deu lugar 
a algo que faz parte da sociedade. Entendendo que os produtos não são só 
coisas, são práticas sociais e símbolos, eles podem ser reconfigurados pelos 
usuários conforme suas realidades, ampliando a (re)projetabilidade do de-
sign. Os consumidores possuem interesses, informações e recursos políticos 
próprios, reagem aos produtos pelo que os produtos significam para eles. 
Nesse momento, o design gera um entendimento de segunda ordem, o que 
significa que os usuários experimentam artefatos projetados de uma deter-
minada maneira e de diferentes formas. E o entendimento de segunda ordem 
pressupõe a formação de redes, com demais usuários, que se comunicam de 
diferentes formas.

O discurso do design compõe narrativas de ficção que podem produzir 
mudanças em nossos mundos. Por meio de habilidades comunicacionais, 
apresentam um caminho de realização de ideias, muitas vezes utilizando 
metáforas. A semântica do produto apresenta técnicas que expressam e ar-
gumentam suas retóricas. 

O design centrado no ser humano deve entender os propósitos do 
designer e como os outros os entendem. E por outros consideram-se os 
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Fig. 16 - Representação do processo de comunicação por Krippendorf & Butter .  
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Krippendorff, K. & Butter, R (1984).
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stakeholders, ou seja, todos que fazem parte do processo de fabricação e 
entrega do produto. Para Krippendorf, os entendimentos de segunda ordem 
retornam ao designer seu papel social, fazendo-o compreender que o produto 
carrega não apenas considerações eficientes como também morais. 
(KRIPPENDORF, 2000, p. 95). Portanto, designers centrados no ser humano 
não podem universalizar suas próprias concepções do que veem e fazem, 
pois os usuários, ao entrarem em contato com seu projeto, irão entendê-lo no 
contexto do seu próprio mundo. Redes de stakeholders fornecem respostas 
sensíveis. O autor conclui que em nossa sociedade a atividade projetual é 
um modo de vida e o design deve, centrado no ser humano, desenvolver um 
discurso retoricamente convincente. 

2.3.5. EXPERIÊNCIA DO PRODUTO

Krippendorff (2007), argumenta que a palavra “experiência” está ligada a 
interação com algo de interesse, que pode ser uma situação, uma atividade 
ou um artefato. A experiência é a forma como os seres humanos experimen-
tam o mundo, agindo sobre ele e criando-o. Para discutir as experiências, 
usamos as palavras. Conhecemos as experiências por meio da linguagem, é 
a forma como vivenciamos a realidade. 

 A experiência com o artefato pode ser demarcada em três estágios: Pri-
meiro, o Reconhecimento, a re-cognição ou cognição de algo, momento em 
que categorizamos os artefatos de acordo com o que eles podem nos permitir 
fazer ou experimentar. Identificamos a forma. Reconhecer algo nos leva a 
nos aproximar, ignorar ou evitar. Se não reconhecemos o artefato, é provável 
que ele não entre em uso. Em seguida vem a Exploração, estágio no qual 
procuramos maneiras de lidar com o artefato. Sucedem-se uma sequência de 
interações em busca de contextos ou resultados desejáveis. O último estágio 
é a Confiança, momento em que dominamos a interface do artefato e proce-
demos naturalmente em função do que desejamos realizar com ele.  “Pode-se 
dizer que o objetivo de todo design centrado no ser humano é a confiança, o 
estágio onde a tecnologia desaparece de nossa atenção, onde não precisamos 
refletir sobre o que algo significa para nós, e onde podemos abordar o que 
realmente importa para nós” (Krippendorff, 2007, p. 10).

Vários outros autores discorrem sobre a experiência com o produto. 
Desmet e Hekkert (2007), avaliam a experiência do usuário com o produto 
sob três pontos de vista: a experiência estética em que o produto encanta o 
usuário, a experiência de significado em que o usuário atribui e identifica 
significados no produto, e a experiência emocional que a nível psicológico 
provocam emoções. Os autores apontam vários teóricos e pesquisadores do 

consumo que vêm investigando o afeto na experiência com o produto desde 
os anos 60, e tomam a atenção de disciplinas como ergonomia, economia, 
engenharia, marketing e consumo. 

Nas relações entre os três níveis de experiência, experiências particulares 
podem ativar outros níveis de experiência. Um significado experimentado 
pode dar origem a respostas emocionais e experiências estéticas e vice-versa. 
Da mesma forma, um produto esteticamente agradável pode ativar uma 
experiência de significado de exclusividade e uma resposta emocional de desejo. 
Estes três níveis conceitualmente distintos estão muito interligados. 

Os significados são relacionais. Podem estar relacionados com o mate-
rial e também com outros determinantes, como preço, anúncios, opiniões 
dos outros e experiências anteriores. O significado também está envolvido 
nas emoções despertadas por uso antecipado. Um usuário pode criar certas 
expectativas sobre adquirir determinado produto, por exemplo, e ser atraído 
por sua exclusividade. A exclusividade desperta a emoção antecipadamente. 

Hekkert & Karana (2014, p. 8), reforçam este entendimento: expressando 
que teoricamente qualquer material pode herdar significados de outros mate-
riais em um determinado contexto. Mesmo assim, há padrões ou regularida-
des nas relações de significado com o material que se revelam por estarem en-
raizadas em experiências sensório-motoras, ou por resultarem de convenções 
aprendidas socialmente. Alguns significados são universais, por conterem re-
ferências enraizadas na experiência corporal e estarem onipresentes em nossa 
linguagem diária e na formação de conceitos. A dupla complementa:

Hekkert e van Dijk (2011) enfatizam que a relação usuário-produto 
faz parte de um contexto mais amplo que consiste em todos os tipos de fa-
tores, por exemplo, padrões sociais, possibilidades tecnológicas e expres-
sões culturais que afetam a maneira como as pessoas percebem, usam, 
experimentam, respondem e se relacionam com os produtos. Os efeitos 
desses fatores contextuais sobre a interação são mediados pelas preocu-
pações do usuário em termos de objetivos (“o que queremos”), padrões 
(“como acreditamos que as coisas deveriam ser”) ou gosto (“o que gosta-
mos”)8 (ORTONY ET AL., 1988 apud HEKKERT & KARANA, 2014, p. 9)

2.3.6. EXPERIÊNCIA ESTÉTICA NOS PRODUTOS

A principal tarefa de nossos sistemas sensoriais, incluindo nosso 
cérebro, é dar sentido ao mundo, identificar as coisas, navegar ao redor, 
em suma, para criar ordem em um ambiente caótico. Por esse motivo, 
“aprendemos” a apreciar esteticamente os recursos, sugestões ou pa-
drões que facilitam essas funções. (HEKKERT & KARANA, 2014, p. 6)

8  Grifo nosso. 
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Na experiência estética, Desmet e Hekkert (2007), consideram o poten-
cial do produto sensibilizar as modalidades sensoriais dos indivíduos. Um 
produto bonito de se ver toca o sistema perceptivo do consumidor. A 
este aspecto, Norman (2008), nomeia de nível visceral de design emocional e 
Crilly, Moultrie e Clarkson (2004) tratam esta categoria de resposta cognitiva 
como ‘Impressão estética’. 

Para Desmet e Hekkert (2007), a experiência de luxo representa um 
símbolo, o valor de um estilo de vida associado ao consumo, onde o consu-
midor gera um apego se a experiência denota um significado profundo por 
ele sustentado. As características do produto e as características do usuá-
rio e o contexto em que se encontram influenciam esta experiência. A ex-
periência de apego é representada por produtos que têm algum significado 
profundo e sustentado para nós. Os autores citam Reinmoeller (2002), para 
dizer que produtos de luxo são aqueles que excedem os produtos padrões 
em aspectos como material, processos, embalagem e contam com uma dis-
tribuição e promoção diferenciadas, tudo com o objetivo de proporcionar 
prazer. (2007, p.5)

No âmbito da estética, na área da psicologia, várias abordagens foram de-
senvolvidas sobre o seu mecanismo: Estética e emoção, teoria da Gestalt, Es-
tética Empírica, Psicanálise da Estética, Psicologia da arte, e a própria Semió-
tica. (PATRICK E PERACCHIO, 2010, apud FERREIRA, 2018). Na perspectiva 
da psicologia do consumidor, aborda Ferreira (2018, p. 75), a palavra estética 
tem sido utilizada largamente para descrever a forma ou a beleza de objetos. 

Bonsiepe (2013) faz uma reflexão sobre o designer como estrategista das 
aparências, construindo fenômenos a ser experimentados com os sentidos, 
sobretudo o sentido da visão, mas também os do tato e da audição. Tendo 
que aparências remetem o tema da estética, o conceito é considerado ambi-
valente, pois, no contexto do design, pode enveredar pelo caminho da liber-
dade ou da manipulação:

Para projetarmos aparências dos produtos e dos artefatos semióti-
cos, inevitavelmente entramos no jogo da sedução, quer dizer, provocar 
uma predisposição positiva; ou também, segundo o contexto, provocar 
predisposições negativas frente ao produto ou a mensagem e seu conteú-
do. Ou seja, dependendo das intenções, o design se inclina a um polo ou 
a outro, tendendo para a autonomia ou para a heteronomia (BONSIEPE, 
2013, p. 22).

2.3.7. METÁFORA

Os artefatos semióticos, na maioria das vezes, fazem uso da metáfora, a 
figura de linguagem que transfere o significado de uma palavra para outra, 

por meio de uma comparação não explícita, e pode também ser aplicada à 

linguagem visual.

Uri Friedlãnder (1981/82) descreve três tipos de metáfora: a metáfora 

histórica, que nos lembra objetos antigos; a metáfora técnica, que inclui ele-

mentos da ciência e da tecnologia; e a metáfora natural, onde formas, movi-

mentos ou acontecimentos da natureza se manifestam. (BÜRDEK, 2006, p. 

335).

Paula (2012, p.54), complementa salientando que no design como lin-

guagem há de se prever algum grau de analogia, ou ainda, há de se operar 

na imagem e nos objetos em alguma instância, por meio de metáforas. O 

autor cita Joly: a imagem ou a metáfora também podem ser um procedi-

mento de expressão muito rico, inesperado, criativo e até cognitivo, quando 

a comparação de dois termos (explícita ou implícita) solicita a imaginação e 

a descoberta de pontos comuns insuspeitados entre eles. (JOLY, 2005, p.22 

apud PAULA, p. 55). 

A joia como elemento de design pressupõe esta analogia. A metáfora his-

tórica é muito utilizada, quando os criadores revisitam estilos de períodos 

antigos, ou referências artísticas. Incorpora-se a metáfora técnica com seus 

encaixes e engastes e a metáfora natural, utilizada não só no desenho, como 

também na sua forma e disposição tridimensional, às vezes propiciando mo-

vimentos que remetem à natureza. 

2.3. DESIGN EMOCIONAL

2.3.1. A PRESENÇA DA EMOÇÃO NA RELAÇÃO PRODUTO-USUÁRIO

As emoções não são um luxo. Elas desempenham uma função na comunicação de signi-
ficados a terceiros e podem ter também o papel de orientação cognitiva.

 (Damásio, 1996, p. 146)

Concordando com Damásio, ao pensar no significado da joia, não há 

como deixar a emoção de fora. O autor, que estudou amplamente o tema das 

emoções e dos sentimentos, categorizou as emoções em primárias, experien-

ciadas na infância, e secundárias, desenvolvidas na vida adulta, a partir das 

emoções primárias. Sua pesquisa define a emoção como uma combinação 

de um processo avaliatório mental, que pode ser simples ou complexo, com 

respostas dispositivas a esse processo, em sua maioria dirigidas ao corpo 

propriamente dito, com respostas físicas do corpo, mas também dirigidas ao 

cérebro, resultando em alterações mentais adicionais. (DAMÁSIO, 1996, p. 156)
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O estado emocional é descrito pelas condições neurais e de percepção/
representação de um corpo, advinda das imagens mentais formadas através 
do processo cognitivo (SILVEIRA & MARIÑO, 2017). Desse modo, os impulsos 
biológicos e as emoções podem influenciar a tomada de decisão, fato também 
aclamado por Norman e que está presente no processo de aquisição de pro-
dutos: “Sem emoções a sua capacidade de formar decisões fica prejudicada. 
A emoção torna você inteligente.” (2008, p. 30). E, se as emoções influenciam 
o pensamento e as escolhas, é necessário estudá-las. 

O sistema afetivo também controla os músculos do corpo e, através de 
neurotransmissores químicos, pode mudar a maneira como o cérebro fun-
ciona, pois quando ele é banhado por estes agentes químicos os neurônios 
transmitem os impulsos neurais de uma célula nervosa para outra (por meio 
de sinapses)  e alguns  neurotransmissores excitam a transmissão, enquanto  
outros inibem. Ao ver, ouvir, sentir, ou de outra forma perceber o meio am-
biente, o sistema afetivo faz o julgamento, alertando outros centros no cérebro, 
e liberando neurotransmissores apropriados para o estado afetivo (NORMAN, 
2008, p. 45).

As emoções originam sentimentos e os sentimentos não são nem intangí-
veis nem ilusórios. Eles são precisamente tão cognitivos como qualquer outra 
percepção (DAMÁSIO, 1996, p. 17). Para Damásio, a essência da emoção é 
como a coleção de mudanças no estado do corpo que são induzidas numa 
infinidade de órgãos por meio das terminações das células nervosas sob o 
controle de um sistema cerebral dedicado, o qual responde ao conteúdo dos 
pensamentos relativos a uma determinada entidade ou acontecimento. Tam-
bém Fogliano (2012), admite que os circuitos cerebrais básicos são mecanis-
mos de resposta: analisam uma situação e respondem:

As novas perspectivas proporcionadas pelos avanços científicos per-
mitem-nos considerar os produtos da arte como capazes de acessar dire-
tamente de imagem, espaço e tempo, de forjar novos caminhos no nexo 
mente/mundo. A experiência da realidade decorre de construtos sociais 
intersubjetivos e pode ser considerada a partir do ponto de vista de que 
ela emerge do acionamento coletivo de sinapses neuronais, dos sistemas 
sensoriais e da consciência, colocando no centro de nossa existência não 
o significante, mas padrões neuronais e a ação no meio ambiente. 
(FOGLIANO, 2012, p. 4)

 Assim, temos o relacionamento entre evento ou fenômeno, processos 
neuronais e emoção acontecendo continuamente. 

Todas as emoções originam sentimentos, se se estiver desperto e atento, 
mas nem todos os sentimentos provêm de emoções (DAMÁSIO, 1996, p. 159). 
Damásio utiliza o termo emoção (emotion) para denotar “um conjunto de 

mudanças que ocorrem quer no corpo quer no cérebro e que normalmente 
é originado por um determinado conteúdo mental. O termo sentimento 
(feeling) denota a percepção dessas mudanças” (1996, p. 273). Uma variedade 
de sentimentos é a que se baseia em emoções que são variantes de emoções 
principais tais como a euforia e o êxtase são variantes da felicidade; a melan-
colia e a ansiedade são variantes da tristeza; o pânico e a timidez são varian-
tes do medo. (1996, p. 168)

Ainda de acordo com Damásio (1996), os sentimentos em relação aos 
objetos são subjetivos, despertados pela percepção do estado corporal do 
próprio objeto e da percepção dos pensamentos que ocorrem durante o pro-
cesso. Os sentimentos associados a emoções convergem a atenção para os 
sinais do corpo; o objeto nos toma a atenção. 

2.3.2. A APREENSÃO DA EMOÇÃO NO DESIGN

Nos tempos mais recentes, o desenvolvimento do design desmembrou a 
usabilidade do produto para uma nova função: o prazer de usar. “A forma 
segue a função”, tanto pregada pelos designers na primeira metade do século 
XX, perde a força no momento que passa a focar o projeto no ser humano, 
abrindo espaço para a sensibilidade emocional dos usuários. No decorrer de 
uma competição de mercado cada vez mais acirrada, os produtos precisavam 
ser mais atraentes, e isso foi exigido dos designers. 

Ao chegar às mãos dos usuários os produtos recebem significados pró-
prios, únicos e pessoais, definidos pela vivência de cada indivíduo. “O sig-
nificado é proveniente do vínculo afetivo do usuário com o produto, que é 
mediado pela relação cognitiva. A este significado é atribuído o valor simbó-
lico e sígnico e, ainda, um valor emocional positivo ou negativo” (SILVEIRA 
& MARIÑO, 2017, p. 9).  Hekkert & Karana (2014, p.7-8) recorrem a vários 
teóricos, Frijda, 1986; Scherer et al., 2001; Ortony et al., 1988; Desmet, 
2008, para afirmar que é a interpretação do objeto, ao invés do próprio ob-
jeto, que causa a emoção. Os autores observam que, como significados são 
as qualidades concedidas a produtos e materiais, estas podem ser passadas 
para outros produtos confeccionados com mesmo material ou de caracterís-
ticas semelhantes. Mesmo assim, há padrões ou regularidades nas relações 
de significado com o material que se revelam por estarem enraizadas em 
experiências sensório-motoras, ou por resultarem de convenções aprendidas 
socialmente.

Ferreira (2018), aponta que se tornou relevante para os projetistas de-
senvolver a estética com o objetivo de compor um significado ao produto, 
significado este que se revela pela percepção do consumidor. Como as emo-
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ções são construções particulares de cada usuário, surge a importância de 
se compreender como a mente inconsciente processa as informações para 
desenvolver produtos que transmitam empatia aos consumidores.

Queiroz, Cardoso e Contijo (2009), corroboram com esse pensamento. Os 
autores atentam que, para atribuir valor agregado aos produtos, é necessário 
se valer das dimensões estética e simbólica, para além de seus aspectos fun-
cionais. O fator emocional, como já anunciado por Norman (2008), tem sido 
reconhecido como aspecto decisivo no momento em que o consumidor realiza 
a opção de compra, muitas vezes sobrepujando os aspectos racionais. À me-
dida que crescem estudos direcionados a esta questão, aumenta o interesse 
de designers pela linguagem e teor simbólico dos produtos. 

Mais uma vez, observando o cenário atual em que vivemos – a globaliza-
ção, a concorrência provocada pelo número cada vez maior de opções para 
um mesmo produto, e uma prática de mudanças acelerada –, faz-se necessá-
rio, na área de desenvolvimento de produtos, impor uma grande proximidade 
entre a percepção do “valor esperado”, ou seja, do que o cliente espera, e o 
“valor entregue”, que é a percepção do que realmente foi oferecido (FERREIRA, 
2018).

Com todas estas considerações, autores são unânimes em relação à im-
portância da comunicação do produto para a realização de empreendimentos 
bem-sucedidos por engenheiros e designers, nas suas criações. Os produtos 
devem ser eficientes em comunicar aquilo que lhes é proposto.  (FERREIRA, 
2018; KRIPPENDORFF 1989; NORMAN, 2008; QUEIROZ; CARDOSO E GON-
TIJO, 2009; SILVEIRA & MARIÑO, 2017). 

2.3.3. AFETO E COGNIÇÃO: A INTERAÇÃO AFETIVA ENTRE USUÁRIO E ARTEFATO

Segundo Norman (2008), nós interagimos com objetos inanimados pela 
sua forma e sua linguagem, quase como um ator social. A interação afetiva 
entre produtos e pessoas é similar à interação entre os seres humanos: 
desenvolvemos carinho, afeto, apego ou desprazer e repúdio, assim como faze-
mos com as pessoas. Na dimensão das coisas inanimadas, se alguma coisa 
interage conosco, interpretamos essa interação. Quanto mais responsiva é 
esta coisa para conosco através das ações de seu corpo, sua linguagem, sua 
alternância e sua capacidade geral de responder, mais a tratamos como um 
ator social (Norman, 2008, p. 163). Nesse sentido, a joia carrega propriedades 
como beleza e valor econômico que a tornam um objeto altamente propício a 
despertar no seu usuário uma resposta emocional. 

Uma vez falando de interação, falamos de experiência. Hekkert & Karana 

(2014), analisam a experiência do usuário com o produto desde o material. 
Para os autores, alguns materiais expressam significados universais, pois 
remetem a referências que estão enraizadas na nossa linguagem diária e na 
formação de conceitos. Assim, é possível prever o significado de alguns ma-
teriais: 

A madeira é literalmente quente ao toque e, portanto, percebida 
como convidativa e aconchegante, enquanto a pedra ou o aço são 
geralmente frios ao toque e, portanto, tendem a ser percebidos como 
mais distantes. Estes últimos materiais são, por outro lado, relativamen-
te pesados e, por isso, também considerados de alta qualidade. De 
forma similar, os materiais leves tendem a ser considerados baratos. Em 
seguida, quando um material é áspero, as pessoas vão percebê-lo como 
mais natural do que quando é liso, e os materiais transparentes são 
mais prováveis, de serem naturalmente vistos como frágil. Finalmente, 
os materiais macios são principalmente considerados como vivos onde 
materiais são considerados mortos. (HEKKERT & KARANA, 2014, p.9).

Assim, materiais duros e duráveis tendem a ser mais caros. Na joalheria, 
metais como o ouro, a prata, a platina, são metais valiosos por suas caracte-
rísticas intrínsecas e raridade no meio ambiente. O ouro, sempre denotando 
riqueza e luxo, e os valores simbólicos atribuídos desde os tempos mais 
remotos. A prata, tão versátil quanto o ouro, com sua cor e brilho se faz mais 
acessível por ter menor preço de mercado. As pedras preciosas têm cores, 
tonalidades, formatos e composições apreciados pelas diferentes culturas, o 
que faz a joia proporcionar uma experiência de valor apenas por suas carac-
terísticas físicas, independentemente de seu valor monetário. 

As experiências que surgem da interação produto-usuário são sempre 
subjetivas e influenciadas por padrões sociais, possibilidades tecnológicas 
e expressões culturais do lugar onde se realizam. Entram em ação a mente 
e o coração do indivíduo, despertando cognição e emoção que se revelam 
por seus objetivos, expectativas, sonhos e desejos. Nesta relação, Desmet e 
Hekkert (2007), e Schifferstein e Hekkert (2008), propõem que ocorra uma 
experiência estética, uma experiência de significado e uma experiência emo-
cional. A experiência estética envolve o grau em que um objeto encanta 
nossos sentidos, uma experiência emocional surge da realização do objetivo 
(por exemplo, feliz) ou da sua violação (por exemplo, triste); e a experiência 
de significado atribui características a objetos, como liso, utilizável ou 
feminino. Ainda que estes aspectos constituam uma única experiência, sua 
distinção é oportuna para uma análise conceitual do fenômeno (HEKKERT & 
KARANA, 2014, p. 6). 

De forma similar, Donald Norman (2008) defende três aspectos do de-
sign que determinam a experiência do usuário: o aspecto visceral, relacio-
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nado às aparências (semelhante à estética), o aspecto comportamental, por 
sua efetividade de uso e desempenho; e o aspecto reflexivo, quando ocorre a 
racionalização e intelectualização do produto. Afirma o autor que estas três 
dimensões combinam emoções e cognições, lembrando que todas as ações 
humanas têm algum grau de emoção, mesmo que inconsciente. O fato de 
tanto as reações viscerais quanto comportamentais serem subconscientes, 
faz com que sejamos inconscientes de nossas verdadeiras reações e suas 
causas (2008, p.105). Nestes dois níveis existe apenas afeto, enquanto no 
nível reflexivo nós raciocinamos, interpretamos, compreendemos. É neste ní-
vel, no nível reflexivo, que estamos vulneráveis às diferenças culturais e in-
dividuais, formando nichos de mercado (como o popular e o sofisticado, por 
exemplo) e a noção de identidade aparece. 

Norman (2008) esclarece que afeto e cognição são sistemas de informações 
diferentes. O sistema cognitivo é regido pela lógica, já o sistema afetivo deter-
mina o que é bom e o que é ruim. A emoção, segundo o autor, é a experiência 
consciente do afeto. A emoção geralmente vem antes, e permite decisões rápi-
das, mas o contrário também pode ocorrer e o afeto surgir da cognição. Assim, 
o componente cognitivo atribui significado, o afetivo, atribui valor. 

Com estas abordagens, faz sentido a colocação de Damásio quando sin-
tetiza: “sentir os estados emocionais, o que equivale a afirmar que se tem 
consciência das emoções, oferece-nos flexibilidade de resposta com base na 
história específica de nossas interações com o meio ambiente” (1996, p. 150). 

2.3.4. PROJETANDO COM DESIGN EMOCIONAL

O designer que se propõe a projetar um produto, considerando as emo-
ções que este irá suscitar no usuário, deve levar em conta tudo o que possa 
marcar este objeto como pessoal. 

Ainda sob as considerações de Norman (2008), irá proporcionar afeto 
positivo tudo o que, ao longo da história, propiciou conforto, proteção, ali-
mento, boa temperatura, satisfação, tranquilidade. Ou seja, produtos que 
evocam à saciedade das necessidades físicas e a proteção ao perigo, tendem 
a trazer a sensação de bem-estar.  Sentimentos de tranquilidade e conforto 
são ativados por 

lugares aquecidos e bem iluminados, clima temperado, sabores e 
odores doces, cores alegres, de matizes intensamente saturados, sons 
“tranquilizadores” e melodias e ritmos simples, música e sons harmonio-
sos, carícias, rostos sorridentes, cadências ritmadas, pessoas “atraen-
tes”, objetos simétricos, objetos lisos e arredondados, sensações, sons e 
formas “sensuais”. (NORMAN, 2008, p. 50).

 Porém, é importante lembrar que o que é atraente para uma cultura 
pode não ser para outra, e o senso estético de uma comunidade pode mudar 
com o passar do tempo. 

O prazer proporcionado por produtos foi muito estudado por Jordan (2000). 
Assim como Norman, ele identifica o prazer fisiológico relacionado ao conforto; 
mas não somente isso, Jordan categoriza demais processos que denotam 
a satisfação com um produto: o prazer social que se traduz em status e inte-
ração social; o prazer psicológico que se dá pela boa usabilidade; e o prazer 
ideológico que ocorre quando o produto representa algum sentido para a 
pessoa. Segundo o autor, os aspectos que proporcionam prazer ou desprazer 
em um produto são a Usabilidade, Estética, Desempenho e Confiabilidade. 

Se, por um lado, o produto tem suas propriedades formais e experien-
ciais, delineando aspectos objetivos e subjetivos do design, por outro, as 
pessoas têm suas propriedades físicas e psicológicas, habilidades, posição 
social, autoimagem e estilo de vida, além de seus conhecimentos, crenças 
ideológicas, valores e aspirações. O design que proporciona prazer ao usuário 
é aquele que faz, por meio do produto, uma conexão a estes elementos, o que 
retoma a importância do conceito de design centrado no ser humano. 

2.3.5. IDENTIFICANDO AS EMOÇÕES, UMA AVALIAÇÃO SEGUNDO DESMET

Emoções positivas como orgulho, contentamento, admiração, desejo, alí-
vio ou esperança, embora pareçam próximas, são essencialmente diferentes 
umas das outras e resultam em reações distintas na relação produto-usuário. 
Por exemplo, uma pessoa fascinada pelo produto reagirá com um determina-
do foco sobre ele, diferente de uma pessoa que sente alegria e pode divertir-se 
em sua interação (DESMET, 2012).

Algumas tipologias existentes de emoções abrangem uma lista de cen-
tenas de palavras devido ao chamado “conhecimento da emoção”, ou seja, o 
conhecimento que as pessoas usam para interpretar suas próprias emoções 
ou as dos outros, para compartilhar e falar sobre reações emocionais a even-
tos passados e presentes. 

Desmet (2012), recorre à teoria do protótipo para atribuir uma certa or-
ganização entre as emoções. A teoria do protótipo apresenta uma estrutura 
em três níveis: o superior (superior), o médio (básico) e o nível inferior (subor-
dinado). O nível superior representa a distinção geral entre emoções agradá-
veis e desagradáveis. O nível básico representa tipos de emoção, como raiva, 
medo, alegria e surpresa. E o nível subordinado representa distinções mais 
sutis, como fúria, irritação, ressentimento e raiva. O nível básico compreende 
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o repertório central de nossas emoções, pois elas são incorporadas na infân-
cia, durante a aprendizagem da linguagem, e são mais frequentemente usa-
das em conversas cotidianas na maioria dos idiomas (DESMET, 2012, p. 2).

Cada emoção básica abrange várias emoções diferentes, ampliando nos-
so repertório de emoções. O autor exemplifica: a emoção básica da alegria 
abrange orgulho, satisfação, alívio e inspiração; e o amor inclui: simpatia, 
admiração, bondade, luxúria e respeito. Claramente diferentes, estas emo-
ções são provocadas por condições distintas, despertando diferentes senti-
mentos, comportamentos ou manifestações.

Realizada uma análise Componencial, as emoções foram consideradas 
diferentes se estiverem associados a (1) avaliações diferentes, (2) diferentes 
níveis de excitação, ou (3) diferentes pensamentos-ação.

A abordagem Componencial da emoção favorece a compreensão de que 
algumas emoções são mais semelhantes do que outras, assim como algumas 
emoções diferem em relação aos três recursos discriminantes, e algumas 
apenas em termos de um ou dois. Por exemplo, amor e simpatia são mais 
semelhantes do que amor e orgulho, porque os dois primeiros estimulam 
um comportamento estimulante (tendência, pensamento-ação), enquanto o 
orgulho não. O relaxamento é mais semelhante ao alívio do que à alegria, 
porque tanto o relaxamento quanto o alívio são acompanhados por um baixo 
nível de ativação (excitação). Nesta proposta de classificação, as emoções fo-
ram colocadas em classes que são semelhantes em relação aos três recursos. 
Essas classes representam tipos de emoção, ou também chamadas “famílias 
de emoção”. Uma família de emoções é “um conjunto de respostas emocio-
nais relacionadas, que são caracterizadas por um tema comum nas variações 
relacionadas a esse tema” (DESMET, 2012, p. 5).

Estudos como este são importantes para uma análise da emoção, en-
quanto componente significativo designado ao artefato.

2.3.6. MEDINDO AS EMOÇÕES

Algumas ferramentas foram desenvolvidas com o propósito de medir as res-
postas emocionais dos usuários quando interagem com produtos. Uma entre 
elas foi criada pelo próprio Desmet (2002), denominada “PrEmo - Product Emo-
tion Measure”, aplicadas à visualidade do produto. Ela abrange 14 emoções, 7 
positivas e 7 negativas, interpretados por bonecos animados, os quais devem 
ser escolhidos pelo participante para representar a emoção sentida pelo produ-
to. Queiroz, Cardoso e Contijo (2009) advertem que o processo atinge respostas 
superficiais, pois não esclarece o que no produto causou tal reação e por quê. 

Outras ferramentas como o método SEQUAM são utilizadas com o 
mesmo propósito. 

Neste método, analisam-se as características físicas do produto e as sen-
sações percebidas pelos usuários. Para a definição da linguagem dos produ-
tos, assessoram recursos como o Focus Group, Escala de Diferencial Semân-
tico, Perfil de personalidade do produto, Painel de tema visual, Personagem 
símbolo (Creating a persona), entre outros, que adotam estratégias como dis-
cussão em grupo, uso de adjetivos, recursos visuais, criação de personagens 
e podem ser averiguados em outro estudo.

Em sua análise sobre aquisição de respostas emocionais, Queiroz, 
Cardoso e Contijo (2009), concluem que informações mais consistentes a 
respeito da linguagem dos produtos podem otimizar os resultados obtidos 
nas pesquisas acerca do design emocional. Ou seja, para os autores, 
adquire-se uma análise mais efetiva sobre a comunicação dos produtos se, 
em paralelo à resposta emocional do consumidor, se averiguasse também a 
linguagem do produto. Este estudo considera tal conclusão relevante e apro-
priada às reflexões aqui desenvolvidas. 

2.4. COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

Se os sonhos têm por função assegurar a continuidade do sono, os objetos 
asseguram a continuidade da vida.

 (Baudrillard, Jean, 1993, p. 105)

Paralelamente ao estudo da experiência com o produto e o design emo-
cional, desenvolveu-se, na década de 1970, o estudo do comportamento do 
consumidor. Segundo Mowen e Minor (2003, p. 3), o comportamento do con-
sumidor é o “estudo dos processos de compra e troca envolvidos na aquisi-
ção e consumo de produtos, serviços, experiências e ideias”. Tais níveis de 
consumo são presentes no contexto da joia e este artefato pode compreender 
essas quatro aparências simultaneamente. 

A joia é um produto que pode conter um serviço se ela for exclusiva, ela-
borada parcialmente ou totalmente para atender requisitos solicitados pelo 
cliente. O processo de compra se traduz em uma experiência, à medida que 
um objeto caro não é comprado com frequência e produz a sensação de aqui-
sição e posse de algo especial. Esta experiência ocorre de diversas formas 
e em diferentes lugares: em uma loja requintada; em um evento de joias, 
design e produtos afins; na residência do cliente; na internet ou nas redes 
sociais. A experiência se dará conforme a marca estabeleceu em oferecer seu 
produto ao cliente, com a distinção de seu atendimento, mais formal ou in-
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formal, mas de uma maneira distinta. E a joia também é ideia no sentido que 
carrega seu valor simbólico. Ela pode ser um casamento ou um aniversário, 
a conquista de um prêmio ou da autonomia e liberdade. Pode ser um produto 
que se coloca no dedo e, simultaneamente, ser o melhor momento na vida 
daquela pessoa.  

A decisão de compra contém diferentes níveis de envolvimento do com-
prador. No caso da joia, o envolvimento é alto porque requer uma avaliação 
do alto preço, da marca, do material, das características tangíveis e intangí-
veis, os sentidos e o desejo do consumidor.  De acordo com Paixão (2013, 
p. 40), a satisfação é o resultado entre a diferença das expectativas do indi-
víduo e o desempenho percebido por ele; se o desempenho atender as expec-
tativas, o resultado será satisfatório.

Os seres humanos têm necessidades básicas e complexas, sendo com-
plexas aquelas relacionadas às nossas crenças e percepção do mundo. As 
necessidades são fisiológicas, de segurança, sociais e de autorrealização. 
Consumir produtos ou serviços é uma forma de saciar estas necessidades, 
constata Paixão (2013, p. 48). Na vertente das crenças e percepções estão 
os produtos de luxo, motivados pelo desejo de status, para transmitir uma 
determinada imagem no seu grupo de convívio, para o seu próprio prazer de 
uso, ou simplesmente como investimento.

2.4.1. DETERMINANTES NO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

Qualquer simples ato de troca ou compra está sob influências do seu 
ambiente e de seus próprios atores, por isso há de considerar aquelas que 
estão presentes em qualquer situação. A cultura é um dos principais fatores 
na determinação dos desejos de um consumidor (KOTLER & KELLER, 2012; 
PAIXÃO, 2013; SOLOMON, 2016). A cultura está inserida em uma sociedade, 
segundo fator determinante no consumo. O fator pessoal e o psicológico são 
o terceiro e quarto determinantes apontados pelos autores. Vamos ver cada 
um deles.

 

Fig. 17 -  Fatores psicológicos.                              
Fonte: Elaborado pela autora.

A cultura envolve valores abstratos, ideias e atitudes, valores mate-
riais e todo o complexo da cultura material. Nascer e crescer em um país 
pressupõe desenvolver uma visão de si mesmo, do seu relacionamento com 
outras pessoas e dos rituais, afirmam Kotler & Keller (2012). Na questão 
da discriminação da cultura, Appadurai (2008, p. 29), entende ser ela um 
sistema de significados localizado e delimitado. Segundo Kopytoff (2008), o 
mundo é totalmente heterogêneo, composto de inúmeras coisas singulares 
e neste contexto a cultura nos favorece, pois estabelece uma ordem cogni-
tiva coletivamente, compartilhada a todos da mesma cultura (KOPYTOFF, 
2008, p. 96). 

Na amplitude da cultura tem-se uma identificação e socialização mais 
específicas a partir da nacionalidade, etnia, religião e regiões geográficas, 
caracterizando o indivíduo por aspectos de idade, nível de renda, nacio-
nalidade, gênero, tipo de família, ocupação (PAIXÃO, 2013, p. 44). Este 
conjunto de caracterizações é chamado de subcultura. Um indivíduo pode 
pertencer a mais de uma subcultura e, controversamente, o padrão geral de 
uma subcultura não atinge de forma igual a todas as pessoas. Por exemplo, 
muitas culturas asiáticas valorizam mais o bem-estar do grupo em razão 
ao bem-estar individual. Como a comunidade é importante, a necessidade 
de pertencer supera as necessidades de estima, mais fortes no ocidente. 
Solomon (2016, p. 22), destaca que as necessidades dos consumidores va-
riam em relação às prioridades, nas diferentes situações de consumo e nos 
diferentes estágios da vida. Sociedades evoluíram, nestas últimas décadas, 
de uma cultura de massa, em que muitos consumidores têm as mesmas 
preferências, para uma cultura diversa, em que a quantidade de opções de 
um determinado produto é descomunal. 

Com isso, Solomon (2016, p. 4), conclui que as motivações de consumo 
são complexas e variadas, sendo que as escolhas dos consumidores estão 
substancialmente relacionadas com o restante de suas vidas.

Ainda sobre a questão dos valores, Kotler & Keller mencionam aqueles 
que se encontram em um nível mais profundo, que influenciam o compor-
tamento do consumidor a longo prazo, denominados “valores centrais”. Por 
meio destes valores o consumidor posiciona-se na compra de um carro, 
uma casa, uma aliança.

São extensas as características evocadas em produtos, marcas e clien-
tes. Estes designam valores aos produtos a partir de suas avaliações entre 
o que é percebido durante a compra e o que é percebido após a compra. Por 
isso, antes mesmo de projetarem seus produtos os fabricantes atribuem 
personalidades às suas marcas, de acordo com o que tem a oferecer e para 
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quem, definindo uma estratégia de Branding. Como exemplo, Kotler & Keller 
citam a marca de roupas Levi´s que sugere os atributos juventude, rebeldia, 
autenticidade e espírito norte-americano, oferecendo uma identidade aos jo-
vens com este perfil (2012, p. 170).

Como já  foi  mencionado,  as  pessoas passam por diferentes está-
gios durante a vida que marcam seus crescimentos e suas fases perante si 
mesmos e perante os outros. Os ciclos de vida que contêm o nascimento, 
a infância, a adolescência, a fase adulta, muitas vezes com o casamento, o 
nascimento e crescimento dos filhos, a maturidade, mudança de carreira 
e a terceira idade, são marcados por comportamentos e ritos de passagem, 
delineados diferentemente por cada cultura e, frequentemente, celebrados 
por uma joia. 

 O fator social é outro aspecto que impulsiona ou freia o consumo. 
Segundo Kotler & Keller (2012, p. 164), a estratificação social é comum à 
maioria das sociedades humanas, presentes mais frequentemente na forma 
de classes sociais, divisões hierarquicamente ordenadas que resultam em 
grupos relativamente homogêneos e duradouros, cujos integrantes possuem 
valores, interesses e comportamentos semelhantes.

 A necessidade de valorização e aprovação social faz muitas vezes o 
consumidor renunciar a desejos pessoais, sucumbindo à pressão dos círcu-
los sociais. 

As classes sociais refletem renda, ocupação, grau de instrução e área 
de residência. Identificam-se em vestuário, padrões de linguagem, preferên-
cias de atividades, lazer etc. Geralmente, as classes mais baixas são mais 
emocionais, tendem a pensar a curto prazo e são mais impulsivas em suas 
decisões. Já as classes mais altas agem na busca de prestígio, são mais 
racionais e exigentes quanto à qualidade, e valorizam o bom gosto (KOTLER 
& KELLER, 2012, p. 44).

Os consumidores são guiados ou influenciados por grupos de referência 
primários, ou seja, os que estão mais próximos ou têm maior frequência no 
convívio como a família, os amigos e colegas de trabalho; e os grupos de 
referência secundários, de menor proximidade, como os grupos religiosos, 
profissionais e associações de classe (PAIXÃO, 2013). Os grupos de referên-
cia expõem seus integrantes a novos comportamentos e estilos de vida, 
assinalam atitudes e autoimagem, além de fazer pressões por aceitação 
social que podem afetar nas escolhas de produto e de marca. As pessoas 
também se deixam influenciar por grupos aos quais não pertencem, como 
os grupos aspiracionais e os dissociativos. Os primeiros são aqueles que a 
pessoa não pertence, mas almeja pertencer; e os últimos, inversamente, são 

aqueles cujos valores ou comportamentos são rejeitados, levando o indiví-
duo ao comportamento oposto (KOTLER & KELLER, 2012). Quanto maior 
a confiança no grupo de referência e menor o conhecimento do produto, 
maior a influência do grupo na pessoa (PAIXÃO, 2013, p. 47).

Entre os grupos primários, o que mais influência é a família, considerada 
família de orientação quando são pais e irmãos, e família de procriação para 
o cônjuge e os filhos. Importante salientar a mudança de comportamento glo-
bal, instituindo famílias homossexuais e de transgêneros, pessoas solitárias 
e filhos que não deixam a casa dos pais. Vale considerar também o poder de 
escolha de crianças e adolescentes e a emancipação dos jovens (geração Y9) 
na compra de produtos. Nos grupos de referência secundários as redes so-
ciais levam às mãos dos consumidores todos os tipos de influencers, entre os 
individuais e os grupais, os líderes de opinião e os consumidores anônimos. 

Neste contexto social e grupal, como o fator pessoal manifesta-se? 
O fator pessoal está ligado ao papel que a sociedade espera que o indivíduo 
desempenhe. E qual é o papel que os indivíduos querem desempenhar? As 
pessoas querem se diferenciar dos demais e construir um discurso próprio 
para as suas personalidades. Entre os aspectos pessoais que vão moldar esta 
personalidade estão: idade, ocupação, circunstâncias econômicas, estágio do 
ciclo de vida, personalidade e autoimagem. Algo bastante pessoal e diferen-
ciador é o estilo de vida, ou seja, suas atividades, interesses e opiniões. De 
forma prática, o estilo de vida é expresso como o indivíduo gasta seu tempo 
ou seu dinheiro. 

A personalidade do consumidor é uma variável fundamental para defi-
nir suas escolhas de compra. Normalmente, as pessoas tendem a escolher 
marcas que expressem a sua personalidade, embora Kotler & Keller (2012), 
destacam que, em alguns casos, a personalidade possa corresponder a sua 
autoimagem ideal (como essa pessoa gostaria de se ver), ou mesmo a sua 
autoimagem de acordo com os outros (como ela pensa que os outros a veem). 
Essas considerações podem aparecer mais no caso de produtos consumidos 
em público, porque estarão à vista das pessoas ao seu redor. De qualquer 
forma, consumidores têm facetas diferentes que se apresentam diante de 
diferentes pessoas. Na visão de Baudrillard (1993), a personalização é um 
conceito ideológico importante de uma sociedade que visa, por meio de obje-
tos e crenças, integrar melhor as pessoas. 

São os fatores pessoais que vão promover a relação produto-usuário, por 
meio de processos psicológicos, da motivação, percepção, aprendizagem e 

9  É chamada a geração nascida entre o início dos anos de 1980 até o final da década 
de 1990, caracterizados por já encontrarem o mundo com internet.
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crenças, finalizando em atitudes, visando atender necessidades também psi-
cológicas, como o reconhecimento e autoestima (KOTLER & KELLER, 2012). 
Os fatores psicológicos são extensos, e foram subdivididos, para estudo, em: 
motivação, percepção, aprendizagem, crenças e valores. Vamos explanar um 
pouco cada um deles. 

De  acordo com Kotler & Keller (2012, p. 173), a motivação  surge  da  
necessidade; a necessidade se torna um motivo quando é forte o bastante 
para fazer a pessoa agir. Uma das teorias mais estudadas em relação à moti-
vação é a teoria de Maslow. Ela determina que as motivações do ser humano 
partem de satisfazer suas necessidades mais básicas e urgentes; uma vez 
saciada esta necessidade, ele busca saciar a próxima, conforme a sequência 
discriminada na pirâmide (Fig. 18):

Para Solomon (2016), a teoria de Maslow é mais apropriada à cultura 
ocidental, sendo possível que pessoas de outras culturas percorram outra 
hierarquia de necessidades. No entanto, outros teóricos estudaram a moti-
vação humana; Kotler & Keller (2012) apontam o próprio Sigmund Freud. 
O psicanalista concluiu que o comportamento das pessoas tem como moti-
vações psicológicas informações inconscientes, nem mesmo o próprio con-
sumidor entenderia suas atitudes. 

Para tanto, técnicas como a chamada laddering são utilizadas para 
identificar motivações declaradas e não declaradas com objetivos de 
marketing. Por meio de entrevistas em profundidade, revelam-se os enca-
deamentos entre os atributos dos produtos, os benefícios esperados e os 
valores pessoais que motivam os clientes de uma empresa a optar por seus 

Fig. 18 - Pirâmide de Maslow. 
Fonte: www.rafaelrez.com

produtos. E, ao optar por um produto, um dos mecanismos mais importan-
tes nessa escolha é a percepção.

No processo de percepção, informações de diferentes modalidades sen-
soriais são integradas a informações mentais já existentes, formando uma 
representação mental significativa. O que faz as pessoas terem diferentes 
percepções sobre o mesmo objeto? A primeira questão abordada é a atenção. 
Nossa atenção é tomada por uma quantidade imensa de estímulos, aqueles 
que serão atendidos terão passado por uma seletividade. 

Quais são os critérios de seleção para nossos sentidos observarem um 
objeto? Como visto, a necessidade; além da previsibilidade, por um lado, 
fazendo nossa mente completar o objeto observado, e a imprevisibilidade 
por outro, quando somos pegos de surpresa. Solomon (2016, p. 10), aponta 
alguns dos fatores e situações que determinam quais produtos chamarão 
nossa atenção ou até mesmo quais nos farão sentir melhor: o modo como 
nos sentimos naquele momento, o modo como nos vemos também naquele 
momento, as coisas que valorizamos, o que gostamos de fazer no tempo livre, 
são alguns exemplos.

Não apenas nossa atenção é seletiva como também nossa retenção é se-
letiva. Lembramos de muitas informações que confirmam nossas crenças e 
atitudes e esquecemos outras que nos são expostas, mas não nos pare-
cem favoráveis. Uma outra questão é chamada de distorção seletiva e ocorre 
quando utilizamos nossas crenças pessoais para interpretar um objeto ou 
informação de modo adaptado aos nossos prejulgamentos. 

No que se refere às modalidades sensoriais, Veelaert et al (2020) destacam 
a percepção humana como um processo inerentemente multissensorial onde 
os sentidos não podem ser isolados. Para a sua compreensão, é necessária 
uma abordagem holística e multimodal. 

A respeito da aprendizagem, seus teóricos acreditam que ela nasce da 
interação entre impulsos, estímulos, sinais, respostas e reforços (KOTLER & 
KELLER, 2012, p. 176). Todos estes elementos conduzem as pessoas a deter-
minada reação. Impulsos são estímulos fortes, incitam a ação. Já os sinais 
são estímulos mais tênues, mas podem determinar como a ação se encami-
nha. O reforço positivo intensifica a tendência a ação. Conforme um estímulo 
é repetido, a reação se repete; se ela perdura, é apreendida. Dessa forma, as 
experiências nos fazem aprender. 

 A aprendizagem ensina a generalizar ou discriminar. Por exemplo, se 
a compra de um determinado eletrodoméstico de uma marca trouxer um 
bom resultado, é provável que outros eletrodomésticos desta marca também 
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o façam. Isto é generalização. Contrariamente, discriminar é reconhecer as 
diferenças. Aprendemos a generalizar e a distinguir processos importantes 
quando temos de fazer escolhas. 

No viés cognitivo, a resposta de uma experiência pode suscitar inferências e 
interpretações. Concluímos se alguma coisa é boa ou ruim e sabemos o por-
quê. Na nossa vida, durante o nosso crescimento, somos constantemente 
tocados por estímulos e associações que resultam em algum tipo de apren-
dizagem. Com os produtos não é diferente. Paixão (2013) acrescenta que os 
valores individuais são o resultado de um conjunto de aprendizagens. As 
atitudes decorrem em função de um ou mais valores. Um valor pessoal pode 
suscitar várias atitudes, assim como as crenças. Sobre crenças, a autora 
discorre: 

Uma crença é o pensamento descritivo que determinada pessoa man-
tém a respeito de alguma coisa. Isso tem como base o conhecimento, a 
opinião ou a fé, e pode ou não conter uma carga emocional. São as crenças 
que estabelecem a imagem das marcas e produtos, (PAIXÃO, 2013, p. 72) e 
são, portanto, proeminentes nas relações comerciais.

As crenças desenvolvem-se diante da história e dos acontecimentos e 
são muito ligadas aos valores culturais. Para Solomon (2016, p. 80), valor 
é uma crença de que uma condição é favorável à sua condição oposta. Se-
gundo Kotler & Keller (2012), crenças e valores centrais são transmitidos 
de pais para filhos e reforçados pelas instituições sociais — escolas, igrejas, 
empresas e governo. Crenças e valores secundários são mais propensos a 
mudar, crenças centrais são mais sólidas. Nem por isso tem-se todas as 
crenças compartilhadas num ato de troca. A moda, a música, o entreteni-
mento, as ideias e atitudes expressam crenças e valores de uma comuni-
dade; são mais voláteis naquilo que representam, mas caminham juntas às 
mais fortes tradições.

Mais profundos, os valores centrais correspondem ao sistema de 
crenças que embasam as atitudes e o comportamento do consumidor. 
Determinam, consciente ou inconscientemente, as escolhas e os desejos 
das pessoas a longo prazo. Mais dinâmicos, explicam as semelhanças e 
diferenças entre as pessoas. Dessas diferenças surgem as preferências 
por determinada marca ou produto, atraindo ou repelindo o olhar dos 
indivíduos. Desta forma, constata-se que as escolhas dos consumidores, 
no que confere a estética, não são tão subjetivas. “Eu gosto” e “não gosto” 
têm razão de ser. 

2.4.2. RELACIONAMENTO PRODUTO E CONSUMIDOR

Com personalidades distintas, consumidores com características em 
comum como região, gênero ou idade, dão início a um relacionamento com 
marcas e produtos adquiridos. A natureza desses relacionamentos pode 
variar, mas os laços construídos entre pessoas e coisas nos ajudam a com-
preender alguns dos possíveis significados que os produtos têm para usuá-
rios, afirma Solomon (2016). O autor complementa que muitos dos signifi-
cados dos produtos estão ocultos sob a embalagem e a propaganda. Kotler 
& Keller (2012), vão mais além em considerar todas as ações de marketing, 
aplicadas à marca, passíveis de mudar a percepção do consumidor frente 
ao produto. E ainda, dentro do contexto de Branding, todos os pontos de 
contato entre a marca e o consumidor dentro da jornada de compra. 

As associações de marca consistem em todos os pensamentos, senti-
mentos, percepções, imagens, experiências, crenças, atitudes etc. que se 
referem a uma marca e estão ligados ao “nó” da marca (KOTLER & KELLER, 
2012, p. 177).

As experiências, conforme estudado no subcapítulo anterior, mudam 
com o tempo. Relações entre pessoas e produtos podem variar como amiza-
de, romances, paixões ou aventuras emocionantes e efêmeras. As pessoas 
se apaixonam por produtos. 

Alguns tipos de relação entre usuário e produto podem ser:

a) Ligação de autoconceito – O produto ajuda a estabelecer a identidade 

do usuário.

b) Ligação nostálgica – O produto serve de elo com um “eu” do passado

c) Interdependência – O produto faz parte da rotina diária do usuário.

d) Amor – O produto promove elos emocionais de afeto, paixão ou algu-

ma outra emoção Intensa. (SOLOMON, 2016, p. 14-16)

Categorias mais completas sobre as relações emocionais com os pro-
dutos foram trabalhadas pela pesquisadora Vera Damásio e se encontram 
descritas no capítulo seguinte. São relações que surgem porque as pessoas 
as buscam nos produtos e estes correspondem suas expectativas mais sub-
jetivas. As necessidades hedônicas são presentes em diferentes períodos e 
culturas, as pessoas procuram por entusiasmo, autoconfiança ou fantasia 
talvez para fugir dos aspectos mundanos ou rotineiros da vida (SOLOMON, 
2016, p. 28). Nessa conjectura, os produtos de luxo são eficientes em pro-
porcionar estas experiências e, como entregam tais emoções, são cultivados 
por um longo período pelos seus usuários.
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2.4.3. UM OLHAR ANTROPOLÓGICO SOBRE O CONSUMO

Do ponto de vista antropológico, uma reflexão sobre o consumo é feita 
pelo aspecto cultural. Como já citado aqui, os valores dos produtos são di-
mensionados pelas pessoas, o que permite Appadurai (2008), destacar que 
objetos não possuem valores intrínsecos, são todos atribuídos pelos seres 
humanos. Segundo o autor, os objetos transitam entre o desejo puro e a 
fruição imediata dos consumidores. Defende que os produtos na verdade 
são mudos e tornam-se “animados” quando movidos por pessoas e pala-
vras. Por isso, os significados das coisas não são determinados em suas 
criações, eles estão vinculados ao seu uso e trajetória, reforçando o pensa-
mento de Hekkert & Karana (2014) e Desmet (2012).  A trajetória das coisas 
é vista como produto do design: passam da produção à troca, distribuição 
e consumo. Inserindo-se no sistema mercantil, se elevam à categoria de 
“mercadoria”. Neste contexto os objetos se movem, entram e saem no mer-
cado de forma reversível ou terminal (APPADURAI, 2010, p. 27).

Uma vez colocado no estado de mercadoria, os objetos são abastecidos 
de padrões e critérios simbólicos, classificatórios e morais. São dispostos 
em cenários de negociação, físicos ou virtuais (lojas, leilões, bazares), onde 
trazem ao ambiente social seus aspectos simbólicos e temporal (APPADURAI, 
2010, p. 31).

Na fruição de desejos e necessidades dos indivíduos de uma comunida-
de surge a demanda, um impulso voraz gerado e regulamentado socialmen-
te, onde duelam e se associam elites políticas e comerciantes. Neste cenário 
estão presentes os bens de luxo, atendendo uma demanda retórica e so-
cial por meio de símbolos materializados. Tais símbolos são eventualmente 
construídos de desvios de mercadorias que passam a constituir uma nova 
estética. Muito comum no mercado das artes e da moda, tais produtos são 
retirados de suas origens e valorizados nestes novos contextos.

A demanda por produtos aparece como uma função social, são práticas 
que apontam para necessidades humanas, mas, na verdade, corresponde a 
uma reação ao desejo de algo que esteja disponível, associado às investidas 
do marketing e da propaganda. O consumo é, portanto, o ponto de con-
vergência entre o envio de mensagens sociais e sua recepção (APPADURAI, 
2010, p. 48). 

Igor Kopytoff (2010) defende uma abordagem biográfica aos produtos. 
Tal biografia desenvolve-se desde seu “nascimento” em seu local de produ-
ção, permeia a relação vendedor-comprador, segue por trajetórias com sta-
tus próprio até o final de sua “vida”. Esta “sociedade” de produtos ou, como 
pode ser dito, “o mundo das coisas”, preza pelo valor econômico, porém se 

vale de significados culturalmente construídos. Conforme o autor, “o mun-
do das coisas se presta a um número infindável de classificações, baseadas 
em características naturais e em percepções idiossincráticas” (KOPYTOFF, 
2010, p.104).
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CAPÍTULO III 
MÉTODO
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3. MÉTODO

3.1. NATUREZA GERAL DO MÉTODO E PROCEDIMENTOS

Esta pesquisa apresentou a motivação de buscar informações junto a 
usuários de joias sobre sua compreensão em relação aos artefatos e, com 
isso, reconheceu-se a natureza essencialmente fenomenológica do trabalho, 
uma vez que o objeto de estudo é o fenômeno da experiência com a aquisição 
e o uso de joias. Creswell, (2010 p.  38) descreve a pesquisa fenomenológica 
como um método e uma filosofia: 

É uma estratégia de investigação em que o pesquisador identifica a 
essência das ciências humanas, com respeito a um fenômeno, descritas 
pelos participantes. O entendimento das experiências vividas distingue a 
fenomenologia como uma filosofia e também como um método, e o proce-
dimento envolve o estudo de um pequeno número de indivíduos por meio 
de um engajamento extensivo e prolongado para desenvolver padrões e 
relações significativas. 

Alinhado a esse contexto, Santos (2018, p. 33) acrescenta que a pesquisa 
fenomenológica busca a compreensão das relações em um sistema, onde se 
pode observar uma estrutura de concepções, crenças e perspectivas especi-
ficadas pelo pesquisador.

Partindo destes interesses, a pesquisa foi concebida em duas fases. A 
primeira constituiu a revisão bibliográfica, levantando-se textos e análises 
que envolvem o tema em questão, apresentada no capítulo anterior. A 
segunda fase correspondeu à pesquisa de campo, utilizando-se entrevistas 
semiestruturadas, técnica qualitativa que permite um levantamento de 
dados em profundidade. 

Segundo Poupart (2008), a entrevista é “uma porta de entrada às reali-
dades sociais”. Em sua abordagem de ordem epistemológica, a exploração 
em profundidade da perspectiva dos atores sociais é considerada indis-
pensável para uma exata apreensão e compreensão das condutas sociais. 
Trata-se de uma ferramenta capaz de elucidar a experiência dos atores, com-
preender e interpretar suas realidades, o sentido que os atores dão às suas 

ações, a construção de sentido e trajetórias sociais. 

A entrevista semiestruturada conta principalmente com perguntas aber-
tas para que o entrevistado fale livremente do tema proposto. Nessa conduta, 
o entrevistador pode acrescentar novas perguntas para alcançar a profundi-
dade desejada nas respostas. Conta também com perguntas fechadas, para 
identificação ou classificação de determinados pontos (GUERRA, 2014).

Segundo Lakatos e Marconi (2010), este tipo de entrevista permite 
conhecer não somente a opinião das pessoas sobre os fatos como também os 
sentimentos ou significados para elas; permite descobrir quais foram, são ou 
seriam as condutas das pessoas, sejam elas passadas, presentes ou plane-
jadas (futuras); e permite descobrir fatores que influenciam os pensamentos, 
sentimentos ou ações das pessoas (GUERRA, 2014). Isso ocorre porque a 
liberdade concedida ao entrevistado abre espaço para particularidades pró-
prias a situações e pessoas, o que uma abordagem padronizada limitaria. 
Nesse espaço, o entrevistador deve se adaptar a cada sujeito (POUPART, 
2008, p. 241).

Com essas premissas, foram conduzidas as entrevistas. Para um melhor 
entendimento, foi proposto que designer e usuário se pronunciassem a res-
peito de uma mesma joia, permitindo uma comparação entre a intenção se-
mântica do criador e a compreensão do usuário. As indagações exploratórias 
nortearam o roteiro de perguntas. Após três entrevistas piloto, ajustes foram 
feitos para se chegar no ideal. O roteiro apresentou perguntas abertas a fim 
de obter mais espontaneidade dos entrevistados. Seguindo as referências de 
Severino (2017, p. 121), em todas as entrevistas o entrevistador manteve-se 
em escuta atenta, em diálogo descontraído, deixando o informante à vontade 
para expressar sem constrangimentos suas representações, intervindo, even-
tualmente, para estimular o depoente. Ao final da entrevista, os participantes 
foram estimulados a comentar sobre características e sentimentos listados, 
apontados por Desmet (2012), verificando-se possíveis significantes que não 
foram espontaneamente apontados. 

Os protocolos éticos da pesquisa foram observados, assegurando o entre-
vistado sobre a confiabilidade no uso das informações dadas, discriminada 
no convite, junto a informações sobre a pesquisa e o tema desenvolvido. Foi 
informado ao participante que ele poderia se retirar da pesquisa a qualquer 
momento, sem justificativa. As entrevistas procederam por meio de videocon-
ferência, gravadas em plataforma online (Zoom). As autorizações foram con-
cedidas durante as gravações; foi também solicitada a assinatura do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, evitando qualquer contrarie-
dade e garantindo a concordância expressa. Foi consultado se o participante 
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permitiria a divulgação de seu nome e marca.  

3.2. PERGUNTA FUNDAMENTAL COMPLETA 

 O que resulta em termos de semântica da joia pertinente aos estilos 
provindos de diferentes regiões do Brasil, de um estudo qualitativo, a partir 
de entrevistas semiestruturadas, de natureza especialmente fenomenológica, 
de caráter comparativo, entre a percepção de um grupo selecionado de usuá-
rios de joias a respeito dos sentidos e significados evocados ou supostamente 
presentes em joias e o discurso oferecido pelos designers de joias criadores 
das peças.  

3.3. ESTRATÉGIA METODOLÓGICA

3.3.1 SUBPROBLEMAS

Os subproblemas foram delimitados segundo o foco da pesquisa e distin-
guidos segundo os grupos estudados. 

a) Subproblema 1

Pesquisa qualitativa com designers e diretores criativos. Pergunta 
central: O que se pode depreender do objeto joia como significado, segundo a 
percepção e intenção de seus criadores? 

b) Subproblema 2 

Pesquisa qualitativa com usuários e consumidores. Pergunta central: O 
que se pode depreender do objeto joia como significado segundo a percepção 
de seus usuários? 

c)  Subproblema 3

Leitura crítica e avaliação comparativa entre os subproblemas 1 e 2. 

3.3.2 DEFINIÇÃO DA AMOSTRA

A escolha dos designers teve como critério o reconhecimento de suas 
criações e suas trajetórias perante industriais e consumidores, além da 
diversidade, para se averiguar e compreender resultados de produtos dife-
rentes, confeccionados em polos de produção regional culturalmente distintos, 
que, eventualmente, podem ter características próprias. Selecionaram-se 
designers das regiões de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, 
Pará e Amazônia, que correspondem a locais que têm um núcleo de produção 

joalheira desenvolvido. As fontes de dados abrangeram seis entrevistas com 
designers/criadores e dez entrevistas com usuários. 

A opção por esse recorte viabilizou a seleção de joias elaboradas com 
tecnologias e expressões culturais diferentes, detectando-se conjuntos de 
significados que são influenciados por estes aspectos. Também favoreceu 
considerar a forma que o produto chega ao usuário, que pode ser distinta em 
algumas regiões por características próprias do mercado ou determinadas 
por estratégias comerciais e de marketing, apresentando o produto dentro de 
um composto de comunicação. 

Inicialmente, a ideia era entrevistar um designer que apresentasse uma 
joia em cada região, e três usuários para cada joia. Entretanto, observadas 
as primeiras entrevistas, verificou-se que os perfis dos produtos projetados 
poderiam ter ligações com outras peças, como é o caso de coleções, ou que 
peças diferentes de um mesmo designer tivessem algum referencial específico 
do criador. Por outro lado, constatou-se que na abordagem aos usuários os 
produtos eram levados de forma múltipla, ou seja, entregues na loja, entre-
gues por correio (no caso de e-commerce) ou em contato direto do vendedor, 
via Whats app. Diante destas considerações, estabeleceu-se uma composição 
diferente de designers, peças e usuários a fim de observar como estas formas 
interferem no processo de recepção dos produtos e como os usuários se com-
portam. Assim, os grupos de entrevistas ficaram da seguinte forma: 

1) Um designer, uma peça, um usuário

2) Um designer, três peças, um usuário para cada peça

3) Um designer, duas peças, um usuário para as duas peças

4) Um designer, uma peça, quatro usuários

Dada a necessidade de confiança ao se falar sobre um assunto de alto 
valor financeiro, o acesso aos usuários foi feito por intermédio dos próprios 
criadores dos objetos. Com pouca disponibilidade de acesso a compradores, 
foram contatadas duas usuárias do círculo familiar e de amizades do criador. 
Sobre essa questão, considerou-se que as interpretações e relações atribuídas 
aos artefatos são inerentes aos indivíduos, independentemente de sua 
relação afetiva com o criador; e que tal afetividade acrescentasse o fator 
significante às interpretações emocionais, e não semânticas. (Gosto desta 
joia porque foi feita pelo meu filho ou pelo meu amigo). 

As joias escolhidas junto aos criadores para serem analisadas tiveram 
como critério a exuberância e o alto índice de venda, objetivando avaliar 
produtos de alta aceitabilidade. Esse índice é determinado pelo próprio 
fabricante, de acordo com seu planejamento no lançamento das coleções e o 
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histórico de vendas. Observa-se que a grandeza deste número se relativiza de 
acordo com as características do produto, tornando desnecessário o pronun-
ciamento de valores numéricos que são confidenciais em algumas empresas. 
Normalmente, a indústria joalheira lança duas coleções anuais, com temas 
e abordagens diferentes, para atender a demanda do varejo. Com este calen-
dário, o consumidor final encontra novidades nas lojas antes do Natal e do 
Dia das Mães, duas datas de alta rotatividade do comércio; e não somente 
as novidades, o consumidor encontra também peças campeãs em vendas de 
coleções passadas, que permanecem atraentes, sendo altamente comerciali-
zadas. 

Desta forma, não foi difícil solicitar aos joalheiros e criadores das peças 
um exemplo de uma joia altamente comercializada, pois todos conhecem 
seus “best sellers” da marca. Neste estudo, entendeu-se que as joias que 
obtiveram alto índice de venda encontraram uma gama de consumidores 
interessados na sua proposta, e é neste encontro, do produto com o usuário, 
que esta pesquisa vai se adentrar.

3.3.3. FORMA DE INVESTIGAÇÃO

Os dados coletados abrangeram categorias conceituais, fatores, contextos, 
experiências, valores individuais e de grupo. Visou-se obter dados que in-
formassem sobre os objetivos de criação e consumo dos artefatos, ou seja, 
o que criadores e consumidores esperam de um determinado produto; que 
padrões de conduta são instituídos e seguidos pela sociedade; e, também, 
os gostos, que, aparentemente, são valores individuais e subjetivos, mas 
também influenciados pela cultura, pela convivência social, pela formação 
do indivíduo e seu contexto familiar. Assim, enquadrou-se tudo o que afeta a 
maneira como as pessoas percebem, usam, experimentam, respondem e se 
relacionam com os produtos (Hekkert & Karana, 2014, p. 9).

Alguns estudos colaboraram na elaboração do roteiro de entrevistas e 
suas interpretações. Para um tipo de interpretação, seguindo as orientações 
de Santaella (2005), lançamos o olhar ao produto pelo eixo sintagmático: 
materiais, dimensões, proporção, as partes que o compõem e a sua organiza-
ção, acabamento etc. Em seguida, aprofundamos os aspectos da linguagem 
visual e háptica: linhas, cores, formas, volumes, movimento, dinâmica etc. 
Por fim, observamos os referenciais de iconicidade, indicialidade e simbolis-
mo, atributos qualitativos e sensoriais da linguagem contidos na peça. 

As orientações de Santaella dialogam com as funções descritas por 
Bürdek (2006) a respeito do produto: a função estético-formal, constituída 
de elementos formais, ou seja, a estética do conteúdo como tamanho, proporção,  

ritmo, harmonia; a função prática, que indica ao consumidor como usar o 
produto; e a função simbólica, relativa à representação. (Ver subcapítulo 2.3).

Por outro lado, pode-se pensar na comunicação do produto pelas 
dimensões sintática, semântica e pragmática descritas por Pignatari (1984) 
e Niemeyer (2007). Niemeyer refere-se à dimensão sintática na estrutura do 
produto e no seu funcionamento técnico. A estrutura consiste das partes e 
do modo como elas estão conectadas umas às outras. Em um produto, a 
sintaxe abrange tanto a análise de sua construção técnica quanto à análise 
de detalhes visuais como juntas, aberturas, orifícios, superposições, texturas, 
desenhos e cores (2007, p. 50).

  A dimensão pragmática ancora um ponto de vista ergonômico ou 
sociológico ao analisar quem usa o produto e em que tipo de situação. Em 
um sentido amplo, a dimensão pragmática inclui todo o ciclo de vida do 
produto, desde o projeto feito pelo designer até o seu descarte (NIEMEYER, 
2007, p. 53). Neste estudo, vamos abordar a pragmática averiguando a rela-
ção do produto com o usuário. 

Quando abordamos a dimensão semântica do produto, a dimensão de 
suas qualidades expressiva e representacional, surgem perguntas como 
“O que o produto representa?”; “Como o objetivo do produto é expresso ou 
representado?”; “A que ambiente o produto parece pertencer?”; “Quais signi-
ficados, sensações, estados de espírito, sentimentos, humores este produto 
emana?” Junto aos sentidos evocados estão as emoções. Para identificá-las, 
tomou-se como base os estudos de Desmet (2012). O autor analisou o prazer 
proporcionado por produtos e categorizou 25 emoções positivas na interação 
produto-usuário. (Tabela 1) 

                               Tabela 1 - As 25 emoções positivas na relação produto-usuário

interesse
inspiração
encantamento
fascinação

empatia
simpatia
bondade
respeito

gratificação 
alívio
relaxamento
satisfação

afeição
amor
admiração
sonho

garantia
coragem
orgulho
confiança

aspiração
luxúria
desejo
devoção

otimismo esperança
antecipação prazer

euforia
alegria
diversão

animação surpresa 
energia

Tabela 1: Fonte: DESMET, 2012, p. 4.
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Emoções são sempre respostas a estímulos que têm alguma relevância 
(ou seja, algo acontece). Cada emoção básica abrange várias emoções dife-
rentes. Por exemplo, a emoção básica da alegria abrange: orgulho, satisfação, 
alívio e inspiração. E o amor inclui: simpatia, admiração, bondade, luxúria e 
respeito. (DESMET, 2012, p. 4)

 O significado de uma joia pode estar vinculado a uma emoção. Assim 
como o anel de casamento simboliza amor e união, o usuário pode atribuir à 
sua joia a emoção despertada por sua interpretação. As pessoas carecem de 
simbolismos que denotem suas identidades e suas vivências. O designer ou 
criador de joias pode desenvolver peças projetadas com atributos como esses. 

No campo do design emocional, Vera Damazio (2005) realizou uma 
vasta pesquisa denominada Artefatos de memória da vida cotidiana: um olhar 
interdisciplinar sobre as coisas que fazem bem lembrar, em que categoriza 
artefatos com relações afetivas, nos quais podem ser incluídas as joias. 
“Estes artefatos demonstram ter o poder de divertir, confortar, fortalecer e 
enternecer seus usuários, entre outras reações positivas e não planejadas 
pelos designers, e ilustram uma das mais bem sucedidas relações entre as 
pessoas e o entorno material.”, diz a autora. E acrescenta:

As coisas que fazem bem lembrar e pelas quais nos afeiçoamos 
retratam as pessoas, as ações, os lugares e os acontecimentos mais 
importantes de nossas vidas, e ordenam nossas experiências, nos-
sos sentimentos, nossas aspirações, nossas ideias acerca de quem 
somos, de onde viemos e dos caminhos que devemos seguir. Mais do 
que qualidade estética ou usabilidade, elas nos fazem refletir sobre o 
que podemos chamar de “sociabilidade” dos artefatos e sobre o envol-
vimento das coisas materiais nos processos de integração social, de 
sociabilização e expressão de consideração, fraternidade e solidarie-
dade, entre outros nobres e sempre bem-vindos sentimentos coletivos 
(DAMAZIO, 2005, p. 222).

Damazio baseia-se em Csikszentmihalyi e Rochberg-Halton (1991) para 
delinear as categorias de significados levantadas pelas justificativas apresen-
tadas pelos entrevistados. Elas estão dispostas nas tabelas 2 e 3.  

Tabela 2 - Categorias de significados não-pessoais

LEMBRANÇAS

Momentos: artefatos que trazem lembranças em geral; 

Recordações: artefatos que trazem lembranças de ocasiões específicas;

Herança: artefatos herdados de membros da família; 

Souvenirs: artefatos que trazem lembranças de um lugar, adquiridos pelo 
próprio entrevistado ou recebidos como presente; 

“Tenho há muito tempo”: artefatos que há muito tempo pertencem aos 
entrevistados ou fazem parte do ambiente em que vivem. 

ASSOCIAÇÕES

Étnicas & religiosas: artefatos associados às origens ou crenças religiosas 
dos entrevistados;

Coleções: artefatos ou conjunto de artefatos estimados como coleção; 

Presentes: artefatos recebidos como presentes.

EXPERIÊNCIA

Contentamento: artefatos associados a sentimentos positivos e explicitados 
de algum modo pelos entrevistados, como: “Isso me faz feliz.”; 

Uso cotidiano: artefatos usados em eventos ou atividades do cotidiano que 
ocorrem regularmente;

Relaxamento: artefatos usados para aliviar tensões e como válvula de 
escape. 

QUALIDADES 
INTRÍNSECAS DOS 
OBJETOS

Artesanais: artefatos confeccionados pelos próprios entrevistados ou por 
algum parente ou conhecido; 

Singulares: artefatos entendidos como únicos no sentido físico, como 
indicaram descrições como: “Eu nunca poderia substituí-lo” ou “Eu nunca 
poderia fazer um de novo”; 

Peculiares fisicamente: artefatos que tiveram algumas de suas 
características físicas destacadas. 

ESTILO Estilo: algum aspecto decorativo, de moda ou de design. 

UTILITÁRIO
Utilitário: artefatos valorizados pela conveniência, pela adequação às 
tarefas para as quais foram planejados, pela economia de tempo, de 
dinheiro ou de energia proporcionadas ou pelo potencial de uso como 
investimento.

VALORES 
PESSOAIS

Encarnação de um ideal: artefatos que incorporam valores pessoais, 
aspirações, metas e empreendimentos que se está sempre tentando 
alcançar; 

Realização: artefatos que incorporam alguma proeza, competência ou 
progresso do entrevistado;  

Personificação: artefatos descritos como se tivessem as qualidades de uma 
pessoa ou representassem uma pessoa.

 Tabela 2: Fonte: Elaborado pela autora a partir de Damazio, 2005, p. 189

Tabela 3 - Categorias de significados pessoais

AUTO-
REFERENCIADAS Quando o artefato faz referência ao usuário.

NÚCLEO FAMILIAR Quando o artefato faz referência aos esposos, filhos, pais, irmãos, avós, 
netos e o núcleo familiar como um todo.

PARENTES
Ancestrais.
Membros da família em geral, incluindo parentes por afinidade, como: 
cunhados, sogros, genros e noras. 

 NÃO-FAMILIARES

Amigos em geral.
Associados, como colegas de trabalho e clientes, entre outras pessoas 
relacionadas a um certo contexto;
Modelos e heróis, ou pessoas públicas ou do círculo de relações mais 
próximos, como professores que admiramos e passamos a ter como ídolos 
e a tomar como exemplos. 

Tabela 3: Fonte: Elaborado pela autora a partir de Damazio, 2005, p. 189



86 87

As tabelas 2 e 3 mostram a extensão de significados que uma joia pode 
carregar, dependendo de seu contexto de uso e relação que tem com o usuá-
rio. A autora distingue a representação do artefato a nível pessoal do nível 
social. A nível pessoal, a relação é do usuário consigo mesmo, refere-se ao 
auto reconhecimento. As joias referenciam conquistas e qualidades pessoais 
adquiridas em âmbito íntimo e privado. Podem ser associados à garra, 
coragem, determinação e capacidade de superar dificuldades. Também 
podem referir-se às vivências excepcionais, ligadas a um acontecimento ou 
a uma pessoa. A representação a nível social é referente ao outro, o artefato 
diz respeito a uma família, escola, comunidade ou religião e remete ao sen-
timento de pertencimento, como ocorre com a aliança de casamento ou de 
formatura. Também se enquadram aqui as joias de reconhecimento como 
anéis episcopais.   

Com as referências de Santaella (2005), Niemeyer (2007), Desmet (2012) 
e Damazio (2005), e, considerando suas concepções na avaliação dos produ-
tos, foram definidas três linhas de investigação para o produto joia:

1. Estético-formal: Descrição do produto em suas qualidades físicas e 
linguagem visual;

2. Semântica: Descrição do significado do produto conforme interpreta-
ção dada a ele;

3. Afetiva: Descrição do significado emocional evocado pelo produto.

3.3.4. INDAGAÇÕES EXPLORATÓRIAS

Algumas indagações foram feitas para a discussão do tema:

Como os fenômenos são metabolizados pelos respondentes? Como são 
assimilados pela tela mental dos designers, criadores e receptores? 

O designer possui um processo criativo sistematizado ou produz a peça 
de forma individual e aleatória? 

Os signos são polissêmicos e comunicam uma legião de significados?

Há muitos significados, um único significado ou significado nenhum? 

As pessoas encontram o artefato como uma obra aberta?

Quais casos têm mais comunicação? 

Quais fatores podem potencializar ou inibir a comunicação?

3.3.5. TRATAMENTO DE DADOS

Após a coleta de dados procedeu-se o seu tratamento com a transcrição 
das entrevistas e organização das informações coletadas. Estas foram sepa-
radas por temas e, posteriormente, selecionadas de acordo com os objetivos 
da análise. Por fim, partiu-se para a categorização, agrupando as informa-
ções por palavras-chave. 

Fig. 18: Fluxo de tratamento de dados. Fonte: Elaborado pela autora.

Todas as entrevistas foram analisadas e avaliadas individualmente. 
No tratamento de dados foram consideradas diferenças de entendimentos 
e graus de abstração das respostas. Após a análise dos dados brutos foi 
utilizada a técnica associativa de dados, selecionando-se fragmentos rele-
vantes, base para a avaliação dos resultados obtidos. Procedendo de acordo 
com Poupart (2008, p. 244), os discursos produzidos pelas entrevistas foram 
analisados tanto à luz dos enfoques dados pelos entrevistados, quanto dos 
enfoques dados pela pesquisadora. Após as avaliações individuais foram con-
siderados os grupos de resultados. Finalmente, os dados foram sintetizados 
da seguinte maneira:

Fig. 19 – Sintetização de dados. Fonte: Elaborada pela autora.

Os resultados estão descritos no próximo capítulo. 

Coleta de Dados Transcrição Organização

Categorização Seleção

Marca

Designer

Região

Peça 

    respostas

Estético-formal

Semântica

Afetiva
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                                  Tabela 5 – Fonte: Elaborada pela autora.

                            Tabela 6 – Cronograma de Trabalho 2022

                               Tabela 6 – Fonte: Elaborada pela autora.

CRONOGRAMA

Atividades
2022

J F M A M J J A S O N D

Revisão e redação final

Depósito da dissertação

Defesa da dissertação

Discussão com a orientadora e complementação e ajustes 
sugeridos pela banca no material apresentado

Apresentação de trabalho no Congresso P&D 2022

3.4. PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

                               Tabela 4 – Cronograma de Trabalho 2020

CRONOGRAMA

Atividades
2020

J F M A M J J A S O N D

Matrícula

Cumprimento de disciplinas e créditos

Cumprimento de disciplina estágio PAE

Revisão bibliográfica, leitura e fichamento de obras

Redação de um primeiro artigo científico, apresentando 
resultados de uma disciplina cursada

Início de trabalho de campo: levantamento parcial de dados
 

Organização e análise de material coletado

Redação do memorial de qualificação

                                          Tabela 4 – Fonte: Elaborada pela autora.

                                          Tabela 5 – Cronograma de Trabalho 2021

CRONOGRAMA

Atividades
2021

J F M A M J J A S O N D

Redação de um segundo artigo científico, apresentando 
alguns elementos do quadro referencial teórico da pesquisa 
em andamento

Redação do memorial de qualificação

Revisão do memorial de qualificação

Depósito do memorial de qualificação

Apresentação oral do exame de qualificação

Discussão com a orientadora e complementação e ajustes 
sugeridos pela banca no material apresentado

 

Participação no Programa de Aperfeiçoamento de Ensino, 
PAE, como monitora de disciplina

Levantamento de dados: entrevistas com designers

Levantamento de dados: entrevista com usuários

Tratamento de dados e avaliação das entrevistas

Análise interpretativa 

Elaboração do texto

Entega à orientadora
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O que se pode depreender do 
objeto joia como significado 
segundo a percepção do 
usuário?

O que se pode depreender do 
cotejamento dos resultados 
dos subproblemas 1 e 2?

O que se pode depreender do 
objeto joia como significado 
segundo a percepção do 
designer, autor do artefato?

Percepções, significados, 
preferências, avaliações, 
apropriações.

Percepções, significados, 
preferências, avaliações, 
apropriações.

Percepções, significados, 
preferências, avaliações, 
apropriações.

Compradores de joias. Produtores e compradores 
de joias.

Produtores de joias.

Entrevistas abertas 
semiestruturadas

Leitura dos resultados 
obtidos nos subproblemas 
1  e 2. 

Entrevistas abertas 
semiestruturadas

Avaliação individual. Levan-
tamento de características 
relatadas. Sistematização de 
informações.

Leitura dos resultados 
obtidos nos subproblemas 
1  e 2.

Avaliação individual. Levan-
tamento de características 
relatadas. Sistematização de 
informações.

Quais percepções e 
apropriações dos usuários são 
compatíveis com as intenções 
do designer?

Leitura dos resultados 
obtidos nos subproblemas 
1  e 2.

O designer possui um pro-
cesso criativo sistematizado 
ou produz suas peças de forma 
individual e aleatória?

Relato e análise de dados 
correspondente aos usuários

Leitura dos resultados 
obtidos nos subproblemas 
1  e 2.

Relato e análise de dados 
correspondentes aos designers

 

O que resulta em termos de semântica 
em joias produzidas em diferentes 
regiões do Brasil, de um estudo 
qualitativo, de natureza fenomenológica 
e caráter comparativo, entre a 
percepção de um grupo selecionado de 
usuários de joias e o discurso oferecido 
pelos criadores das peças.

O que resulta a partir de características da joia 
brasileira e seus atributos pertinentes aos estilos 
provindos de diferentes regiões do país, com 
características geográficas-culturais próprias, 
de um estudo qualitativo, a partir de entrevistas 
semiestruturadas, de natureza especialmente 
fenomenológica, de caráter comparativo, que 
engloba aspectos semióticos, estéticos, funcionais, 
culturais e psicológicos, entre outros, entre a 
percepção de um grupo selecionado de usuários 
de joias a respeito dos sentidos e significados 
evocados ou supostamente presentes em joias, 
manifestados por preferências, avaliações, formas 
de uso e demais aspectos relevantes, e o discurso 
oferecido pelos designers de joias criadores das 
peças em termos de semântica evocada por estes 
objetos eventualmente percebida ou não por seus 
usuários.

O que resulta em termos de semântica 
da joia pertinente aos estilos provindos 
de diferentes regiões do Brasil, de 
um estudo qualitativo, a partir de 
entrevistas semiestruturadas, de natureza 
especialmente fenomenológica, de caráter 
comparativo, entre a percepção de um 
grupo selecionado de usuários de joias 
a respeito dos sentidos e significados 
evocados ou supostamente presentes em 
joias e o discurso oferecido pelos designers 
de joias criadores das peças.

Análise final mais ampla, abrangente e profunda.

Subproblemas

1 32

Problema fundamental

Dados

Fonte de dados

Técnicas de coleta de  de dados

Tratamento de dados

Indagações exploratórias

Análises

sucinto

expandido

completo

3.5. QUADRO SINÓTICO

CAPÍTULO IV 
RESULTADOS

                                  Fig. 20 – Quadro Sinótico. Fonte: Elaborada pela autora.
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4.  RESULTADOS

A seguir apresentamos os resultados obtidos com as entrevistas e a aná-
lise destes resultados. Os dados são dispostos de acordo com o designer/
marca. Inicia-se com a designer Stephanie Wenk, da marca de joias Sauer, 
do Rio de Janeiro, passando para Sheila Dryzun, da Dryzun Joalheiros, de 
São Paulo. Em seguida apresenta-se os resultados obtidos com Felipe Braun, 
da Ourogema, com peças de sua marca própria do Pará; a paranaense Silvia 
Döring com a marca que leva seu nome e Carla Abras, com seu design para 
a marca mineira Manoel Bernardes. 

4.1.  SAUER

A empresa Sauer foi fundada em 1941 por Jules Sauer para o comércio 
de gemas. Ao iniciar sua produção de joias, empregou um estilo próprio pelo 
qual foi reconhecido no meio, no Brasil e no exterior, pelo público e pela mí-
dia, tendo recebido vários prêmios ao longo de sua história. Hoje dirigida pela 
nova geração da família, tem Stephanie Wenk a frente do seu design. O jornal 
Estado de São Paulo publicou uma matéria a seu respeito com os seguintes 
dizeres:

Encontrar o equilíbrio entre o respeito pelo legado e pela his-
tória de uma marca e a força para fazer nascer o novo é o desafio 
das novas gerações no comando das áreas criativas das grifes 
tradicionais. Com a consciência de sua missão na marca de sua 
família, Stephanie Wenk fez essa transição parecer algo suave e 
bem-vindo aos olhos atentos dos clientes, gerando também 
desejo imediato em uma nova legião de jovens consumidoras.1  

Situada no Rio de Janeiro, capital, no bairro de Ipanema, a marca foi 

1  FERRAZ, Alice. A inquieta Stephanie Wenk e sua visão da nova joalheria, O Estado de São 
Paulo, 11 dez 2021. Fonte: https://www.sauer1941.com/institucional/historia
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do palácio. Ficou impressionada pela imagem e a fotografou, pensando que 
poderia criar um par de brincos a partir dela. O olho de Gladys Deacon foi 
pintado a pedido do marido, o duque de Marlborn, pois ela era uma mulher 
considerada muito bonita na época, nos anos 20. Com seus olhos impactan-
tes, atraia muitos artistas. Gladys viveu uma história de amor com momen-
tos trágicos, e Stephanie só veio a conhecê-la depois. (Fig. 22).

O brinco Presence foi criado da junção da imagem do olho com a técnica 
de Pietra Dura, uma antiga técnica de incrustação de pedras, semelhante à 
marchetaria, com um encaixe muito perfeito e a superfície muito polida. Os 
florentinos a chamavam de “pintura em pedra” por ter um jogo de mosai-
co tão preciso, que se assemelhava a uma pintura. Segundo Wenk (WENK, 
2021), havia algum tempo que ela procurava um fornecedor desta técnica, e 
o momento que o encontrou foi muito próximo do registro do olho, de modo 
que o projeto de brinco com o motivo de olho, na técnica manual de Pietra 
Dura, concretizou-se. 

A criação sucedeu-se com a execução e o envio dos desenhos ao fornece-
dor para a confecção da pedra. O que se buscou foi reproduzir a pintura do 
olho no brinco. A cor foi alterada, de azul para verde, seguindo um padrão 
estético no contexto da joalheria. No modelo, considerou-se o conforto e o 
caimento. O desenho foi levemente simplificado para se atingir a técnica de 
forma satisfatória, o que foi fácil, uma vez que o original era muito simples. 

Assim, o brinco Presence foi composto de mosaicos de pedras preciosas, 
diamantes e ouro amarelo 18k. Projetado em grande dimensão, foi constituí-
do por uma parte oval e uma parte redonda, menor, com uma estrela e duas 
pequenas argolas que fazem o jogo, como aponta o desenho da joia (Fig. 23). 
Lembrando que, segundo Pignatari (1981), neste momento o signo do artefa-
to já está constituído, uma vez que ele considera que, no desenho industrial, 
no protótipo do produto, o desenho, o propósito e a significação são demar-
cados, e, portanto, o signo já existe, assim como há signo no produto final, 
potencialmente comunicador de uma linguagem. 

escolhida por utilizar referências visuais contidas em constelações, dimen-
sões esotéricas, referências bibliográficas, movimentos artísticos, estudos 
arquitetônicos e até científicos.2

A entrevista com Stephanie Wenk foi realizada em 15 de janeiro de 2021, 
pela plataforma online Zoom. A diretora criativa tem 35 anos, é carioca, mas 
vive em São Paulo. Na Sauer, ela tem uma equipe de designers que trabalha 
em conjunto e segue seus direcionamentos, executando o desenho artístico e 
técnico dos produtos. A diretora esclarece que em época de criação ela reúne-
-se com a equipe e juntos começam a elaborar a nova coleção. Se está longe, 
ela transmite o briefing à equipe e vai conversando por WhatsApp, e-mail e 
fotos. Acompanha o trabalho à distância e quando tem um número suficiente 
de desenhos, vai para o Rio de Janeiro. 

A peça escolhida para avaliação foi o brinco Presence (Fig. 21), que faz 
parte da Coleção Tarot, uma coleção de joias feitas com o tema das cartas de 
baralho do Tarot. 

Fig. 21 -  Brinco Presence. Fonte: Sauer

4.1.1. O PROCESSO DE PRODUÇÃO SIGNIFICANTE DA JOIA

A diretora de criação Stephanie Wenk (WENK, 2021) relata que o tema da 
coleção surgiu quando ela estava fazendo uma consulta ao baralho e obser-
vou que as composições figurativas contidas nas cartas poderiam propiciar 
uma coleção de joias. Levou a sugestão do tema para a empresa e ela foi 
aprovada. O brinco Presence, entretanto, ainda que fazendo parte da coleção 
por sua característica mística, não surgiu das cartas de baralho.  

Stephanie Wenk conta que visitava o Blenhein Palace, nos arredores da 
Inglaterra, quando viu o olho da socialite Gladys Deacon pintado no teto 

2  Fonte: https://www.sauer1941.com/institucional/historia

Fig. 22- Teto do Palácio de Blenhein e olho sendo pintado

Fonte Stephanie Wenk
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Ainda que o brinco Presence não tenha saído das cartas do Tarot, ele 
faz parte desta coleção e associa-se, em seu lançamento, aos desenhos 
figurativos e metafóricos que ilustram a campanha (Fig. 25). As cartas com 
seus nomes vêm carregadas de referências, sendo que quatro são em traços, 
imagens e cores e seis delas trazem a foto de uma modelo, permeando os 
desenhos que expressam qualidades, impressões, sensações que podem 
excitar o sentido do usuário no seu interior, figuras simbólicas estão presentes: 
animais como o leão, o touro, o gato e personagens mitológicos, alguns meios 
humanos, meio animal. O usuário pode encontrar inúmeras significações em 
seu interpretante quanto maior for seu repertório. Ele pode também conhecer 
os atributos constituídos pelo tarot e a eles se referenciar tomando suas sig-
nificações vinculadas às joias. 

 A figura 26 mostra um anúncio feito exclusivamente para o brinco. 
Ele é uma réplica de uma foto de moda dos anos 60, onde o cabelo, liso, cobre 
todo o rosto da modelo, deixando aparecer somente a orelha. Na foto original, 
a modelo veste uma gargantilha; na foto da Sauer, a modelo veste o brinco 
Presence, formando um complemento à orelha que, centralizada na imagem, 
envolta ao cabelo e ao fundo preto, ganha destaque. 

 A foto é constituída de tal forma a fortalecer seu poder comunicacional. 
Ao inverso das cartas de tarot, ela é simples, imediata e contrastante. Atrai 
o olhar do interlocutor para a orelha e o brinco. A orelha não é mais pura 
orelha, ela tem o brinco. O brinco, por sua vez, está em posição de uso, como 
um soldado está a postos, pronto a olhar e a identificar; ver e escutar. For-
mam o símbolo da atenção, os dois se complementam, os dois formam uma 

Fig. 25 - Imagens referentes ao Tarot usadas na campanha de lançamento, expostas no local do evento. Fonte: Sauer

A parte oval foi inserida numa moldura de ouro. No verso, um forro no 
formato do olho, semelhante à figura 24.

Em relação ao significado que se buscou transmitir, a diretora expressa: 

Eu acho que o olho traz esta simbologia de proteção, eu gosto dele 
por ser bonito, mas tem outros significados também, tem uma história 
de amor, tem uma técnica que está sendo resgatada, além de ser um 
brinco que vá enfeitar muito. Talvez seja uma peça que vai ser um ponto 
de conversa, alguém vai olhar o brinco, vai elogiar e você vai contar sobre 
ele, talvez você vai descobrir uma técnica que não conhecia, uma his-
tória, então eu gosto dessa atribuição de significado de ser não só uma 
peça bonita. (WENK, 2021)  

4.1.2. A COMUNICAÇÃO QUE ENVOLVE O PRODUTO

O lançamento da coleção foi feito com uma campanha incluindo evento 
presencial, mídias sociais (Instagram, Facebook), matérias em revista (em 
destaque na Vogue) e catálogo.

Fig. 23 - Desenhos do brinco Presence e imagem do produto final. Fonte: Sauer.

Fig. 24 -Montagem da joia no forro de ouro para anel semelhante 

ao brinco Presence. Fonte: Sauer. 
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mento da coleção. 

Nota-se que o texto da revista possui um modo particular de apresentar 
pessoas e produtos, mesclando ambos e conferindo um tom de pessoalidade. 
As características dos produtos são expressas por uma certa satisfação do 
produtor e do usuário, uma satisfação “real” e não imaginária, que é percebi-
da pelo leitor quando compactua com a vida da personagem, no caso Sonia 
Vasena: seus gostos, suas escolhas, suas atividades, seu brilho.  

Assim, com esta cobertura de signos, o brinco Presence surge no mercado 
impondo presença, dando seu valor de existência, conferindo personalidade e 
atraindo novos usuários com um pool de sentidos. Sentidos impregnados no 
design, no produto e em suas formas de comunicação. O brinco traz então os 
efeitos de seu signo e gera novos signos.

4.1.3.  AQUISIÇÃO DA PEÇA PELA USUÁRIA

A entrevista com a usuária Brenda Valansi foi realizada em 08 de feve-
reiro de 2021, pela plataforma online Zoom. Brenda tem 42 anos, é natural 
de Petrópolis e vive no Rio de Janeiro, capital. Ela é empresária no ramo de 
eventos, preside a feira ArtRio, que acontece na cidade desde 2011. 

 Brenda adquiriu o brinco Presence em 2017. Ela conta: “Eu mesma 
comprei. Me dei de presente, foi um presente de uma edição da ArtRio bem 
sucedida. Geralmente eu faço isso, me dou um presente” (VALANSI, 2021). 
Brenda explica que comprou a joia depois de tê-la emprestada, pois a Sauer, 
às vezes, empresta uma joia para ela usar no evento. A empresária não lem-
bra do momento da compra. 

O que a fez comprar a joia? Brenda achou a peça extremamente ousada, 
bonita, artística, e, mais que tudo, que poderia servir a ela como um amuleto. 
Não é a primeira vez que ela compra uma joia com o sentido de amuleto. 
Quando isso acontece, ela usa muito a joia por algum tempo, depois um 
pouco menos, que foi o que ocorreu com o brinco Presence. Como amuleto, é 
um brinco de sair, ele faz uso desta forma pois fisicamente é um brinco pesa-
do. Brenda usa outras joias que não as tiras, mas estas são pequenas e não 
incomodam, e ela reitera que o brinco Presence tem o tamanho que deve ter. 

Ela o usa em locais onde acredita que as pessoas vão entender a joia, “o 
pessoal das artes, lugares mais divertidos, mais livres”, descreve. Na visão 
de Niemeyer (2007), são as pessoas que reconhecem o produto e contribuem 
na formação de uma identidade daquela joia. Nem sempre a atribuição da 
identidade é explícita; no caso do brinco, as características expressas por 
este grupo foram “lindo” e “diferente”. (VALANSI, 2021)

coisa só. 

Fig. 26 - À direita: foto de campanha nas mídias sociais. À esquerda: foto de inspiração de Bert Stern 
com Diana Vreeland em 1969 para a revista Vogue. Fonte: Sauer 

A matéria da revista Vogue (ASTUTO, 2017) anuncia a coleção Tarot com o 
lançamento de joias em formato de carta, espadas de esmeralda e diamantes, 
rodas da fortuna em opalas e interpretações de arcanos. Especifica que as peças 
são de alta joalheria e traz várias fotos com uma modelo vestindo as joias. 

 

Fig. 27 - Imagem usada na matéria da revista Vogue. Fonte: Sauer

A modelo é a argentino-polonesa Sonia Vasena, atual rosto da marca de 
cosméticos Sisley. Segundo Stephanie, Sonia foi escolhida para a campanha 
de lançamento por ter “uma delicadeza etérea e, ao mesmo tempo, uma força 
solar que representa muito essas joias” (WENK, 2021). Sonia, que não é ape-
nas modelo, mas também celebridade e influencer, fala da coleção: “Eu sou 
apaixonada pelas coisas que saem do básico. Não gosto de dois brilhantinhos 
na orelha, prefiro joias com personalidade, que têm vida e colorido”. A matéria 
segue falando de Sonia Vasena, suas atividades e intenções, e também de 
um produto de sucesso da marca Sisley. Prossegue retornando às joias com 
Stephanie Wenk pronunciando suas inspirações e influências no desenvolvi-
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Deacon, ficou desconhecida pela usuária, o que nos faz inferir que a simbo-
logia dos artefatos carrega uma força reconhecida pelo ser humano que por 
ela se apropria, integrando-a a sua própria história, independentemente de 
suas raízes. 

Assim, têm–se os valores semânticos atribuídos pela designer: proteção, 
amor, resgate, história, visão, atenção, força, vida, cor e personalidade. E 
têm-se os valores atribuídos pela usuária: proteção, clareza, imponência, 
status intelectual, status financeiro, sentido de arte. Ou seja, uma criação de 
sentidos que é reconhecida e desdobrada em novos sentidos. 

A beleza e elegância do produto cria uma aura. Usando o produto o 
consumidor se insere nessa aura e apropria-se do prazer do belo. Ter e 
usar uma joia geram respostas do sistema afetivo frente à linguagem do 
objeto, uma linguagem simbólica de valores individuais e coletivos, que 
ajuda o usuário a construir sua imagem perante os outros.

A relação de Brenda Valansi com a sua joia é de admiração e respeito, 
confiança e encantamento, fascinação e inspiração. Relações distingui-
das com o objeto que ela expressa em seu meio social. Sua joia tem seu 
lugar próprio, não só em uma caixa especial como no espaço de sua vida. 

Quanto a sua linguagem visual, o que ela remete? No que esta joia se 
apropria dos fundamentos do tarot? O brinco oval com um olho central 
atento, reluzente, mostra seu caráter místico e, por esta razão, pode se 
inserir ao conteúdo do tarot, como o olho que vê, como o olho que prevê. 

O fato de a imagem ser simplesmente transposta do teto do palácio 
para o brinco faz o brinco carregar os signos outrora construídos, signos 
de uma outra época, constituídos em outra dimensão, em um suporte 
estático como é o teto de uma edificação. Mas, se por um lado o objeto é 
simplesmente deslocado para um suporte menor, vestível e carregável, ele 
se recompõe com novas variáveis: um estilo simplificado, uma composição 
que não é pintura, é pedra, e uma circunstância que traz novos aspectos: 
a imagem transita em diferentes lugares, onde o usuário circula, e dialoga 
com a face deste usuário, no caso uma mulher, sua imagem, seus olhos, 
seus cabelos, a roupa que veste, a postura que incorpora. 

O que um olho pode significar? Um olho humano como é figurado 
indica um ser humano, o ser vivo, o estar vivo e presente no aqui e agora. 
Simboliza a observação, que é quase uma ação, e busca a identificação de 
seus observadores videntes, que se reconhecem por terem olhos. 

Nota-se simetria e equilíbrio entre as partes e o desenho centrali-
zado. O contorno na parte oval dá destaque à figura. As cores são con-

Fig. 28 - Sentidos apontados 
por designer e usuária para 
o brinco Presence. Fonte: 
Elaborado pela autora

O significado declarado pela usuária foi: “é um amuleto que traz tanto 
proteção quanto clareza, é um objeto imponente, então traz um certo status, 
tanto intelectual como financeiro, é um objeto artístico por conta do desenho, 
do material e da técnica”. (VALANSI, 2021)

Como amuleto, para a usuária o brinco Presence traz sorte. Na sua inter-
pretação, o olho sempre traz sorte. Portar o brinco significa inserir mais dois 
olhos no seu corpo e mais dois olhos é ter mais visão das coisas, de tudo o 
que acontece. Por isso ela sintetiza: clareza e proteção. No que se refere à pro-
teção, ela acredita que o brinco afasta determinadas pessoas porque é forte, 
e daí ele cumpre seu propósito. Por outro lado, ele aproxima as pessoas que 
se identificam com o brinco e se identificam por ela estar usando o brinco, 
estabelecem uma conexão não apenas com o produto, mas também com o 
hábito de utilizar o produto como um acessório de uma vestimenta.

Brenda declara que o brinco Presence faz parte de sua vida. Foi amor 
à primeira vista. Atuante na área de arte, ela associa o caráter artístico do 
brinco a uma obra de arte e declara que não poderia se desfazer da peça, dar 
a alguém em algum momento, pois ele faz parte da sua coleção pessoal de 
joias diferentes, coleção esta de peças que fazem parte da sua história. O 
brinco remete ao momento de vida que a usuária passava quando o adquiriu, 
por isso, ele toma posse desta significância. 

Ela acrescenta que, nos quatro anos que possui o brinco, tem boas recor-
dações de viagens que o levou, estando com ele em exposições que considera 
maravilhosas, chamando a atenção de pessoas que admira. 

Admiração, confiança, sonho, encantamento, fascinação, inspiração, 
respeito, satisfação, surpresa, simpatia. Estas foram as emoções mais fortes 
que teve diante da joia. 

Brenda conclui que o brinco Presence é surpreendente. “Acho ele ines-
perado, como uma obra de arte mesmo, uma coisa única” (VALANSI, 2021). 
Sente-se grata por poder ter esse brinco e conta que geralmente, quando o 
usa, está se sentindo confiante, ou seja, ele externa um sentimento próprio. 

4.1.4. CONSIDERAÇÕES 

A joia faz parte de um grupo de produtos destinado ao estilo, ou seja, a 
salientar a imagem de uma pessoa. O brinco Presence é enfático nisso. 

Tanto para a designer como para a usuária, essa joia é grande e por isso 
deve ser usada em situações ocasionais. Sua forma é bonita e atraente. Do 
ponto de vista semântico, o sentido de proteção e visão projetado pela designer 
foi assimilado pela usuária. No entanto, a história da dona dos olhos, Gladys 
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tradicional, porém “antenada”, dialogue firmemente com o cliente, marcando 
o resultado de vendas que a empresa veio mantendo por todos esses anos, 
em suas várias lojas físicas e website, razão pela qual foi escolhida para compor 
este estudo. 

Quem responde a esta pesquisa é a designer de joias Sheila Dryzun. 
Sheila foi chamada para fazer a vitrine de uma loja Dryzun. Sua proposta 
foi mostrar a história da joalheria na vitrine, colocando ferramentas e joias 
antigas; como não havia, ela começou a desenhar. Fazia seus desenhos 
intuitivamente e as pessoas foram gostando. Foi assim que se tornou designer 
da Dryzun.  

Responsável por grande parte das peças ícones da empresa e as coleções 
anuais, Sheila foi entrevistada em 24 de agosto de 2021, por meio da plata-
forma de videoconferências Zoom, e respondeu sobre duas peças criadas e 
produzidas nos últimos anos.  Declarou, logo de início: “percebi que eu só 
conseguia desenhar joias se ela tivesse significado, não dá pra desenhar joias 
se não há isso”. 

4.2.1.  O PROCESSO DE PRODUÇÃO SIGNIFICANTE DA JOIA: O BRINCO UNIQUE

O brinco apresentado faz parte da coleção chamada de Unique. O briefing 
pedia uma coleção de joias versáteis, fáceis de usar, em que a usuária pudes-
se ir a qualquer lugar com elas, fáceis de combinar com outras peças ou usar 
sozinhas. Foi desenvolvida uma linha onde a pérola era protagonista, cada 
joia exibia a pérola com suas próprias qualidades de forma, cor e textura, 
diferente do que se costumava praticar: coleções com pérolas de mesma cor, 
ou degradê. Na coleção inteira não havia uma pérola igual a outra, por isso 
a denominação de “Unique”, ou único. As peças, anéis, colares, brincos, não 
se apresentavam em conjuntos, mas eram coordenáveis. 

A coleção Unique parecia ser o caminho certo. Dava muito prazer 
trabalhar com elas (as pérolas) de uma forma inusitada, não clássica. Na 
verdade, o que a gente estava fazendo com essas pérolas era isso. Porque 
a pérola sempre primava pela perfeição, todas iguais, em degradê, e a 
gente foi pelo caminho inverso (DRYZUN, 2021).

A coleção começou com pérolas barrocas, que se caracterizam pela dis-
formidade, acrescentando as lisas, cinzas e brancas, todas diferentes umas 
das outras. (Fig. 29)

trastantes: o olho verde, com o globo ocular branco, destaca-se no fundo 
preto. Em volta do olho, triângulos dourados na forma de estrela também 
contrastam com o fundo. Há uma quase repetição de estrelas: a estrela do 
olho, e a estrela da esfera acima. A textura e o brilho da imagem causam uma 
sensação que mixa a figuração com o real. As duas unidades em conjunto 
são iguais, porém não idênticas, sugerem o par de olhos de uma mesma pes-
soa. Pela repetição e similaridade, há ritmo. Nas diferenças e relações entre 
traços retos e circulares, há dinamismo. Como objeto tridimensional ele tem 
peso e movimento, pois, relata a diretora, na orelha, ele acompanha o movi-
mento da pessoa. No contexto cultural e tecnológico, a técnica fornece uma 
expressão suave, a ponto de parecer pintura. 

No seu aspecto semântico, qualidades figurativas podem remeter a vá-
rias interpretações. A representação do olho pode remeter ao próprio usuário. 
Como qualidades abstratas, o artefato sugere força, elegância, beleza, robus-
tez, pureza, misticismo, magia, tristeza, emoção, vida. No aspecto indicial, a 
imagem remete à pintura do palácio, à história de Gladys Deacon, que neste 
exemplo não foi reconhecida. De qualquer forma, trata-se de uma vinculação 
cultural forte a um personagem.

A história de Gladys Deacon expressa não apenas amor e tragédia, mas 
também resistência, luta, resiliência, inconformidade. Estes conteúdos, 
assim como os levantados no item anterior – proteção, amor, resgate, história, 
visão, atenção, força, vida, cor e personalidade –, caracterizam o simbolismo 
da peça uma vez sendo aceito pelo usuário. Convencionado que o brinco sim-
boliza proteção, assim ele será utilizado, como também será utilizado com as 
qualidades assumidas pela usuária.  

4.2. DRYZUN

 A marca Dryzun foi fundada em 1965 pelos irmãos Tobias e Rubens 
Dryzun e teve sua primeira loja em 1967, no shopping Iguatemi, em São Paulo, 
um dos primeiros shopping centers no Brasil e local de referência da moda 
para paulistanos e turistas. 

Embora tradicional e com identidade na joia clássica, a marca se pro-
clama no seu website3 atual, jovem e dinâmica, haja vista tem criado peças 
irreverentes que conquistaram seus consumidores ao longo destas décadas 
(a exemplo do anel Saturno nos anos de 1980 e o colar Ponto de Luz nos anos 
de 1990) e, mais recentemente, foi ágil em montar parcerias com as “it girls” 
ou influencers Gabriela Pugliesi e Helena Bordon. Talvez esta combinação de 

3  https://www.dryzun.com.br/institucional/quem-somos. Acesso em 26 Ago 2021
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A designer realiza o exercício de sintetizar o desenho. Ela o observa e vai 
retirando elementos, e compara com a linguagem escrita: “escrever retirando 
o que for possível retirar do texto, deixa-lo o mais limpo possível, sem mudar 
o significado do que ele diz. Na joia, o raciocínio é similar. Às vezes é neces-
sário acertar uma curva, algum detalhe, mas vale a pena porque o resultado 
sempre fica mais forte.” (DRYZUN, 2021)

Na concepção de Sheila Dryzun, esse é um tipo de brinco que quando 
as pessoas usam acabam não tirando.  Ele tem a forma de um anzol e pode 
trazer uma sensação de elegância.

O principal nesse brinco é que o design tem uma função que é fi-
car pendurado na orelha, esta é a função do brinco. E ele está numa 
posição que realça o rosto. A pérola tem essa propriedade de dar brilho 
à pele da mulher. O nácar da joia não tem nada em volta. A pérola está 
lá, sozinha, soberana, só com o que ela precisa para estar sendo usada. 
O desenho do brinco é a sua função: a curva que ele faz para entrar na 
orelha. (DRYZUN, 2021)

Toda joia tem uma função. A primeira delas é emocionar, é significar, 
marcar os rituais de passagem, e todos eles têm significado. E a joia tem essa 
função de ser conversation piece, despertar a aproximação entre pessoas, e 
também dizer alguma coisa da pessoa que a está usando, ser algo que a re-
presente. Sheila acrescenta que esse brinco e essa coleção permanecem nas 
vitrines das lojas. Tornou-se um clássico. Sobre o clássico, ela explica:

Nosso consumidor pode ser mais moderno ou mais tradicional, mas 
todos eles têm um pé no clássico. Eles querem uma joia que vai durar, 
que não tenha prazo de validade, que possa acompanhar a pessoa por 
muito tempo. Eu fiz uma coleção que chama “Let it bee”, com abelhi-
nhas. Não posso chamar isso de clássico, mas vai se tornar um clássico 
nosso porque eu vi que agradou, então na verdade os clássicos são aque-
les que ficam, que permanecem. (DRYZUN, 2021)

4.2.2.  COMUNICAÇÃO

 A tradição da Dryzun era lançar três coleções anuais: uma no dia das mães, outra 

para o dia dos namorados e por fim no Natal, e as divulgava por meio de um caprichoso catá-

logo impresso que era enviado pelos correios à sua clientela, prática muito comum entre as 

joalherias. Com o surgimento e difusão das mídias digitais, estas passaram a ser o principal 

meio de comunicação da marca abrangendo o website, o Facebook (Fig. 32) e o Instagram 

(Fig. 33). Sendo o Instagram alimentado constantemente, as joias ganham visibilidade não 

apenas nas datas pontuais como no ano inteiro. 

Fig. 29 - Colar, pulseira, anel e colar da coleção Unique, peças inicialmente feitas com pérolas barrocas. 
Fonte: https://www.helenabordon.com/perolas-da-dryzun-por-helena-bordon/

 

 
Fig. 30 - Brinco Unique. Fonte: https://www.helenabordon.com/perolas-da-dryzun-por-helena-bordon/

Sobre o brinco escolhido, (Fig. 30) a designer declara a praticidade, de-
notando uma composição simples e uma estética que permite a usuária usar 
a toda hora, podendo ser combinada com uma joia mais pesada, como um 
colar. A versatilidade está em ser um complemento para diferentes estilos de 
roupa e situações: “você pode ir para a praia com ele ou você pode ir trabalhar. 
Ele é clássico e é interessante, pois muda conforme a roupa que você está”. 
(DRYZUN, 2021) A coleção abrange peças mais sofisticadas, como o brinco 
e pingentes com diamantes percorrendo a pérola barroca, na forma de uma 
ameba. (Fig. 31)

Quando questionada sobre o significado do brinco, ela citou uma frase 
de Antoine de Saint-Exupéry: “Um desenho só está pronto não quando você 
não pode colocar mais nada, um desenho só está pronto quando você não 
pode retirar mais nada” (DRYZUN, 2021). Para ela, joia tem esse conceito. 

Fig. 31 - Brinco em ouro rosé com diamantes bran-
cos e pérolas barrocas
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4.2.3. AQUISIÇÃO DA PEÇA PELA USUÁRIA

Déa Cecília Lucchi Mônaco é cliente da Dryzun. Há alguns anos fre-
quenta a loja e já adquiriu várias peças da marca. Paulistana, é pedagoga e 
administradora; tem 72 anos e concedeu a entrevista para essa pesquisa em 
8 de agosto de 2021. 

Ao falar de joia, Déa tem por referência a sua mãe que amava joias e 
tinha uma coleção muito especial, peças elaboradas com o detalhamento ca-
racterístico da época. Déa entende que nesse período ela era muito jovem, e 
por isso não soube valorizar tal trabalho, interessando-se por produtos mais 
modernos. No entanto, há alguns anos, Déa se viu apaixonada por joias e 
passou a seguir os passos de sua mãe, adquirindo peças de seu agrado. Uma 
das peças que gosta muito é o brinco da coleção Unique. Ela tem as duas 
versões: uma com pérola lisa, acinzentada, que estava usando no dia da en-
trevista, e outra com a pérola barroca (Fig. 35). 

A cliente afirma que gosta dos dois modelos, mas, às vezes, quando 
coloca o de pérola barroca, acha que fica “demais”. Porém, quando vê uma 
foto dela usando o brinco, percebe o quanto ele é bonito, que se destaca até 
na foto. Então ela usa mais o de pérola redonda, que considera mais deli-
cado, usa bastante, sempre de acordo com a roupa que está. Ela declara 
que trabalha numa região muito simples, então prefere usar joias que não 
chamam atenção. E acrescenta que este é um período de poucas atividades 
sociais devido à pandemia, então tem menos oportunidades para usar suas 
joias. Ainda assim ela sai para jantar, passeia em shopping center, às vezes 
encontra uma amiga, e faz pilates, mas quando está com roupa de ginástica 
prefere usar um brinco pequeno, com uma pérola normal, ou um brilhante 
único, que são mais práticos e não atrapalham os movimentos.

Como Déa adquiriu o brinco? Ela entrou numa loja Dryzun e havia uma 
gerente usando esse brinco. Ela olhou e ficou encantada. Disse: “eu quero 
esse brinco”. O que faz a cliente comprar e usar uma joia é o encantamento 
e normalmente o que a encanta em uma joia é a beleza e o design. No brinco 
Unique ela enxergou “uma beleza clássica, elegante, com um design bastante 
diferente.” “Elegante e com um visual diferente”, resumiu.  

Déa relaciona-se com pessoas e produtos diretamente, sem a influência 
das redes sociais e do website. Ela percorre vitrines com um radar aguçado 
que irá apontar quando houver uma identificação. Este sentido de identi-
dade está na beleza e no design que podem estar configurados de inúmeras 
formas. Sua semântica é construída por esta interpretação. E quanto aos 
significados emocionais?

Fig. 35 - Par de brincos com 
pérola barroca em exposição 
na loja.

A coleção Unique teve Helena Bordon como influencer: Pérolas da Dryzun 
por Helena Bordon. A jovem participou na escolha das peças e fotografou 
com elas. Em seu website encontram-se várias fotos e um pequeno texto em 
que Helena enaltece a pérola como gema exclusivamente feminina. As ima-
gens recorrem ao tom de clássico simultaneamente despojado. (Fig. 34) 

Fig. 34 - Helena Bordon veste a coleção Unique em seu website. Fonte: https://www.helenabordon.
com/perolas-da-dryzun-por-helena-bordon Acesso em 26 Ago 2021

Fig. 32 - Imagem postada no Facebook com colares 
e anéis da coleção sobre um expositor claro e fundo 
marmorizado dando o sentido de requinte.

Fig. 33 - Foto postada no Instagram com modelo usando 
o brinco da coleção na versão da pérola lisa. Sua postura 
com o queixo levemente levantado, os olhos fechados e os 
cabelos soltos e esvoaçantes trazem o sentido de leveza, 
bem-estar, classe e espontaneidade

https://www.helenabordon.com/perolas-da-dryzun-por-helena-bordon
https://www.helenabordon.com/perolas-da-dryzun-por-helena-bordon


108 109

Mesmo com controvérsias, Sheila fez o anel. (Fig. 36) Para a designer, 
os desafios são o que dão entusiasmo para a vida, esta inquietude que a 
gente tem. Esta foi uma joia estranha até para os ourives entenderem o que 
ela queria fazer, mas ela reconhece o gosto pelo desafio também na equipe, 
quando vê brilho nos olhos dos modelistas. 

As referências para o desenho foram as próprias memórias de infância, 
de quando ia ao jardim e as esperanças apareciam, ou mesmo quando entra-
vam na casa. Houve também uma viagem ao México onde ela viu gafanhotos 
muito grandes, com cerca de 20 cm. Eles pousavam na janela, e ela os 
fotografou, registrando seus detalhes. Sheila, entretanto, enfatizou que o que 
prevaleceu foi a imagem que tinha de criança: a joia foi toda feita no senti-
mento, não sentia obrigação de fazer o inseto do jeito que ele é e sim contar 
que é uma esperança. E ela quis fazer esta esperança na posição de quase 
dar o salto. Usou o crisopázio por uma certa “cisma” e pelo tom de verde meio 
“alface”. Cuidou de colocar as antenas para trás para não pegar na roupa ou 
nos óculos, mas admite que não sabe como a joia se comportaria em movi-
mentos como dirigir, pegar o telefone, ou algo que tenha caído. Sheila fez a 
Esperança e ela foi logo embora, foi para a loja e logo saiu. A Esperança como 
anel está pousada na mão. Ela gostaria de fazer outra peça como broche, 
para ficar pousada no ombro.

O que significa a esperança para a designer? Ela exprime que significa 
tudo: desafio, esperança. Conta que uma pessoa do Japão foi ensinada pelo 
pai que medo e esperança eram sentimentos iguais, e exemplifica que, diante 
de um projeto grande, dá um passo a mais, mas sempre com um pé atrás, 
“a gente tem de estar preparada para tudo”, conclui.

 Assim ela declara sobre a peça:

Não é só essa coisa de valor, de status, para mim o que fala mais 
alto são as coisas que não são tocadas, você não pode tocar. O espíri-
to da coisa, o que aquilo emana, o tipo de conversa que essa joia pode 
provocar, uma “Conversation piece”, você está com uma joia e começa 
uma conversa toda por causa dessa joia. Eu gosto de fazer joias assim, 
que despertam conexão entre as pessoas e essa é uma delas. (DRYZUN, 
2021)

O que a joia emana é o composto da semântica e do valor afetivo. Sheila 
revela que sua ambição é fazer joias de estimação e a estimação surge com o 
uso, ou pelo apreço a quem deu a joia. A designer sempre quis fazer uma joia 
que já saísse da loja como uma joia de estimação, compreendida que é algo 
de alto significado porque é para sempre.  E o significado é algo que não se 
explica, se precisar ser explicado é porque sua comunicação não funcionou, 
acrescenta. 

Examinando a tipologia geral de 25 emoções positivas por Desmet (2012), 
a usuária discriminou os sentimentos despertados por este brinco: Confiança, 
Euforia, Fascinação, Inspiração, Alegria, Respeito, Gratidão, Satisfação. Ou 
seja, eleger produtos pelo diferencial de design e beleza podem incluir esta 
gama de significados, como acontece com o brinco Unique. Muitas vezes o 
usuário gosta de um produto e nem sabe o porquê. Por esta investigação 
começamos a desvendar os atributos significativos do artefato e sua relação 
com o usuário. 

4.2.4. O PROCESSO DE PRODUÇÃO SIGNIFICANTE DA JOIA: O ANEL ESPERANÇA

Uma segunda peça criada por Sheila Dryzun e adquirida por Déa Cecília 
Lucchi Mônaco difere dos padrões apresentados para a criação do brinco da 
coleção Unique. É uma peça única projetada livremente pela designer. Sheila 
descreve:

Eu sempre fui fascinada por gafanhotos em geral, grilos, por serem 
mais leves que o ar sem ter asa quase, é uma coisa incrível esse impulso 
deles, e tudo é especial, a cor deles que é incrível, o significado, e um dia 
eu li um conto da Clarice Lispector que chama Esperança, todo dúbio: a 
empregada acha uma esperança na sala e fala “O que faz? Mata a espe-
rança?”, “Deixa a esperança viver?” É cheio de questões. Eu ficava com 
essa ideia de fazer uma joia e um dia eu resolvi fazer um anel Esperança, 
foi com um crisopázio que eu encontrei, foi um daqueles anéis de briga 
na empresa, as pessoas falaram “Ah Sheila, você está doida, isso não” 
Pra mim é uma coisa tão divertida de fazer, tão gostosa, eu queria fazer 
aquilo, colocar aquilo na vitrine, nessa fase da criação você nem quer 
saber se vai vender ou não. (DRYZUN, 2021)

Fig. 36 -  Anel Esperança: em ouro com crizopázio 
e brilhantes.
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to, Fascinação, Inspiração, Alegria, Paixão, Gratidão, Respeito, Satisfação, 
Surpresa e Simpatia. Déa declara que sente respeito pelos criadores e grati-
dão por poder adquirir esta joia. 

4.2.6. COMUNICAÇÃO

4.2.7.  CONSIDERAÇÕES 

Neste subcapítulo verificaram-se duas propostas altamente distintas, 
criadas e executadas em uma joalheria por uma única designer, que reper-
cutiu no desejo de uma mesma cliente. 

A experiência vivida pela usuária nos dois casos apresentou um único 
padrão de conduta na ação de compra de joias: Déa visita a loja, e, com o 
olhar, seleciona aqueles artigos que sugerem beleza (estética visual), design 
(projeto) e identidade (representação). Experimentando as peças, confere se 
elas se adequam ao seu corpo. A principal emoção vivenciada no processo de 
compra é o encantamento, prazer que se perpetua por um bom tempo. Assim 
Desmet (2012, p. 9) descreve o processo de encantamento:

Estar encantado é ser cativado por algo que é experimentado como 
delicioso ou extraordinário. É semelhante à surpresa, mas requer a vio-
lação de uma expectativa ou crença de uma maneira que está além da 
fácil compreensão. As pessoas podem se encantar por um produto que 
desperta a imaginação por causa de uma história associada ao produto, 
ou porque o produto tem uma função “mágica”. Além disso, a atividade 
de usar o produto pode ser encantadora porque envolve experiências 
fortes ou intensas.  

Os significados expressos pela designer e pela usuária, em relação aos 
dois produtos, compreendem os diagramas (Fig. 38 e Fig. 39).

Sheila Dryzun utilizou a linguagem da joalheria, as propriedades dos 

Único post publicado no Instagram, toma 
a esperança em frase de Mario Quintana para 
enaltecer o anel. 

Fig. 37 - Post publicado no Instagram. 
Fonte:  www.instagram.com/dryzun-
joias/ 

Para Sheila Dryzun, o anel Esperança é uma joia para quem não tem 
medo de uma coisa mais exótica, fora do comum. Imaginou que ele iria para 
uma pessoa de personalidade forte, com um lado divertido. Considera uma 
joia bonita, atraente, mas repelente também pois existe um público que não 
gosta de certos animais ou insetos. 

4.2.5. AQUISIÇÃO DA PEÇA PELA USUÁRIA

Mais de um ano após adquirir o brinco Unique, Déa Cecília Lucchi 
Mônaco esteve na loja da Dryzun e se deparou apaixonada por um anel de 
gafanhoto. Em nossa entrevista, ao mencionar a peça, a cliente declarou que 
gosta de joias exóticas. Uma vez estava comprando um anel com estrela do 
mar, mas quando pôs na mão achou muito extravagante e trocou por um 
relógio. Déa conta como adquiriu o anel Esperança:

Às vezes eu passo na loja e como eu gosto muito de uma vendedora 
eu pergunto “Quais as novidades?” e ela me mostra as novidades. 
Quando ela me apresentou o gafanhoto eu me apaixonei pelo gafanhoto 
e pensei: “Esse gafanhoto vai ser meu”. Toda vez que eu lembro dele eu 
ponho, ponho pra passear, pra ir ao shopping.  Outro dia estava na Ofner 
com o anel gafanhoto e uma mulher, uma mocinha, veio me perguntar 
“da onde é esse anel maravilhoso?” Normalmente quando eu uso chama 
atenção, as pessoas acham ele lindo. (MÔNACO, 2021)

 Déa provavelmente não conhece a designação do gafanhoto como es-
perança, pois em todos os momentos se referiu ao anel como gafanhoto. Ao 
ser questionada se o anel despertava esperança, sua resposta foi “não vejo 
associação”. 

A relação de Déa com o produto joia é livre de associações e significados, 
totalmente emocional, calcada no design e na beleza, tanto para um produ-
to mais simples, como o brinco descrito anteriormente, como para uma joia 
bem elaborada. Após a cliente adquirir a joia ela pesquisou sobre o significa-
do do gafanhoto, declarou que viu algo como “mudança” ou “alguma coisa na 
vida”, “algo desse tipo”, e concluiu que não lembrava mais. (MÔNACO, 2021)

O significado da joia para Déa está no prazer da forma e não em sua nar-
rativa, como verifica-se em sua fala:

Eu me sinto bem em ter ele (o anel) na mão. Como eu gosto de usar, 
ele me traz alegria. Traz também autoestima porque é uma coisa diferen-
te, não é uma coisa que todo mundo tem. Eu tenho e me faz muito bem. 
Faz uns dois anos. Ele me traz recordações de alguns encontros que tive 
com ele. (MÔNACO, 2021)

Na tipologia das emoções, a usuária declarou mais emoções relacionadas 
à joia do que à peça anterior: Admiração, Confiança, Sonho, Encantamen-
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Utilizando-se o quadro de categorias apontado por Damázio (2005), 
foram identificados os seguintes significantes: 

Tabela 7 – Categorias das joias Dryzun para a usuária

Brinco Unique Anel Esperança
Contentamento: artefatos associados a 
sentimentos positivos e explicitados de 
algum modo pelos entrevistados, como: 
“Isso me faz feliz”.

Estilo: algum aspecto decorativo, de moda 
ou de design. 

Contentamento: artefatos associados a 
sentimentos positivos e explicitados de 
algum modo pelos entrevistados, como: 
“Isso me faz feliz”.

Estilo: algum aspecto decorativo, de moda 
ou de design. 

Singular: artefatos entendidos como únicos 
no sentido físico.

Os exemplos apresentados aqui mostram experiências pessoais, valores 
individuais e contextos sociais, despertando ou influenciando as criações. Os 
artefatos cumpriram seus objetivos como joia, ainda que com diferenças de 
interpretação no anel Esperança, que tinha mesmo uma proposta díspar à 
suas coleções habituais. “Você espera que o cliente veja o que você está 
vendo: uma joia que vai ao encontro de um desejo.”, relata Sheila Dryzun, e 
ela cumpre o objetivo de satisfazer um desejo, seguindo os propósitos decla-
rados pela marca: ousadia, pioneirismo e requinte. Pelo brinco Unique, no 
entanto, é possível confirmar a afirmação que se segue, publicada no website 
da empresa: “Mais do que enfeitar, as joias Dryzun expõem um jeito leve, 
delicado, irreverente de pensar – criadores e consumidores – interessadas em 
embelezar a existência sempre de uma maneira inédita”.4            

4.3. A MARCA FELIPE BRAUN

Felipe Braun, 34 anos, paraense, iniciou na profissão de designer de 
joias na universidade, onde cursou Bacharelado em Design com aplicação 
em projeto de produto. Felipe tinha facilidade no desenho de peças, teve a 
oportunidade de desenhar uma coleção, e sentiu que os elementos de um 
projeto de joia faziam sentido para ele. Estava decidido em que área do 
design iria atuar. O aluno foi desenvolvendo-se, descobrindo sobre os softwares 
utilizados na joalheria, e aprendendo sobre técnicas de fabricação. Nas ofi-
cinas de ourivesaria aprendeu o que era possível fabricar e o que não era, 
aperfeiçoando seu desenho técnico de joias, aspecto fundamental na concepção 
de uma joia.  

Felipe trabalha para a empresa Ourogema como facilitador do desenho 

4  Fonte: www.dryzun.com.br. Acesso em 26 Ago 2021

Fig. 39 - Sentidos apontados por designer 
e usuária para o anel Esperança. Elaborado 
pela autora.

Tabela 7 – Fonte: Elaborado pela autora

materiais – a maleabilidade do ouro, a cor e o brilho da pérola – para propor 
um objeto em três dimensões, cinético, a ser levado às orelhas, enfeitando e 
iluminando faces femininas, e foi completamente compreendida.  

No caso do anel Esperança, Sheila Dryzun pretendeu fazer uma joia de 
alta expressividade, tanto do ponto de vista estético como do ponto de vista 
semântico. Utilizou diversas referências pessoais – suas lembranças de in-
fância, sua viagem ao México, o conto de Clarice Lispector, para exprimir 
valores intangíveis, percepções, sentimentos, estados de espírito, por meio de 
uma metáfora: o símbolo do gafanhoto. Ainda que a joia tenha ido para uma 
usuária de São Paulo, do mesmo país, cidade e cultura da designer, diferen-
ças de vivência não permitiram a compreensão do gafanhoto como esperança 
por parte de Déa. Ainda assim, ainda que a joia expressasse uma mensagem 
forte, isso não importava para a usuária: a sua leitura de força e exotismo foi 
feita pelos aspectos estéticos: um inseto grande, com pernas e antenas bem 
elaboradas, com uma pedra verde. Foi suficiente para que em sua mão pro-
porcionasse alegria, diferenciação e autoestima.

Fig. 38- Sentidos apontados por 
designer e usuária para o brinco 
Unique.. Elaborado pela autora.
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O Círio de Nossa Senhora de Nazaré é uma celebração religiosa que 
ocorre em Belém (PA), inscrita no Livro das Celebrações, em 2004. Os 
festejos envolvem vários rituais de devoção religiosa e expressões cultu-
rais, e reúnem devotos, turistas e curiosos de todas as partes do Brasil 
e de países estrangeiros. Acontecem em vários municípios paraenses - 
Acará, Curuçá, Parauapebas, São João, entre outros - onde se cultua 
a festividade de Nossa Senhora de Nazaré. Instituída em 1793, é uma 
celebração cujo clímax ocorre na procissão do Círio, no segundo domingo 
de outubro.

No Pará, o Círio é o grande momento anual de demonstração de de-
voção e solidariedade, de reiteração de laços familiares, assim como 
de manifestação social e política. Reconta, por meio de seu cerimonial 
religioso, a lenda que envolve o achado, em 1700, da imagem de Nossa Se-
nhora de Nazaré por um caboclo denominado Plácido. Os elementos sa-
grados e profanos que marcam a festa configuram uma face múltipla, 
a que estão associadas diferentes significações decorrentes da diver-
sidade das formas de inserção no evento, da apropriação simbólica e 
da diferenciação social dos participantes.5 A relevância do Círio de Na-
zaré como manifestação cultural pode ser reconhecida no longo e dinâmi-
co processo que reitera e constrói essa celebração há mais de 200 anos.6 

 JOIAS DE NAZARÉ

A exposição Joias de Nazaré foi criada em 2003 para comemorar o pri-
meiro ano do Museu de Gemas e Joias do Pará, conforme declara a sua 
diretora Anna Cristina Meirelles. O museu, situado no ESJL – Espaço São 
José Liberto, foi inaugurado em 11 de outubro de 2002, junto com o próprio 
Espaço. (AGÊNCIA PARÁ, 2015)

As peças que participam da exposição Joias de Nazaré passam por um 
workshop, onde um palestrante orienta o grupo, propõe o tema principal e 
desse tema os participantes desenvolvem suas linhas. A partir daí levam-se os 
desenhos para uma análise, vê-se se está coerente com a temática, e depois, 
com a peça pronta, passa-se por uma curadoria do instituto, para analisar 
se está bem feito. 

O tema da exposição de 2015 foi “Maria de Nazaré, derramando sua luz 
sobre o mundo”. Para o designer, os temas do evento dão um norte, mas nun-
ca restringem a criação. Para a diretora artística da mostra, designer de joias 
e professora da UEPA – Universidade Estadual do Pará, Rosângela Gouvêa 
Pinto, as temáticas definidas junto ao workshop constituem um estudo que 
proporciona subsídios para os designers buscarem suas próprias inspirações 
e pesquisas. “Durante o estudo, várias palavras e expressões que surgem vão 

5  Grifo nosso.

6  Fonte: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/55

técnico das joias. Além de projetar, interage com os ourives, facilitando a 

produção. O designer também tem uma produção pessoal de peças e participa 

de exposições. Foi escolhido por reconhecimento de pares e indicado pela 

Coordenação de Bacharelado em Design da Universidade Estadual do Pará 

– UEPA. Entrevistado em 4 de agosto de 2021, apresentou para este estudo 

três joias por ele projetadas. 

4.3.1. O PROCESSO DE PRODUÇÃO SIGNIFICANTE DA JOIA

A primeira joia apresentada foi feita para o evento Círio de Nazaré, na 

Exposição “Joias de Nazaré 2015”, que ocorreu no polo joalheiro São José 

Liberto, em Belém do Pará. A peça criada por Felipe foi um bracelete intitu-

lado Passagens e foi escolhido para estampar as imagens de divulgação do 

evento, a exemplo da figura 40. 

A FESTIVIDADE DO CÍRIO DE NAZARÉ

Fig. 41 - Imagem de procissão em reverência a Nossa Senhora de Nazaré, em uma das edições do 
Círio, antes da pandemia. Fonte:  https://g1.globo.com/pa/para/cirio-de-nazare/ - Foto: Thiago 
Gomes/Agif/Estadão Conteúdo.

Fig. 40 - Divulgação do Círio 2015

https://g1.globo.com/pa/para/cirio-de-nazare/
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Eu gosto muito de profusão no meu traço, de desenhar várias coisas. 
Quando penso no Círio, eu penso do geral e depois vou afunilando, disso 
eu vou tirando meus elementos, vou criando minhas coleções. Quando 
eu cheguei no geral, eu pensei, eu vou fazer uma peça que conte todo 
o Círio. Eu gosto muito de cores, eu puxei o vitral e pensei: “vou fazer 
vários vitrais, e de que maneira eu consigo fazer isso?” (BRAUN, 2021)

A resposta para esse questionamento foi um colar com 
várias articulações as quais teriam várias passagens. Porém, 
um colar talvez acumulasse muito peso, por isso a ideia se-
guinte foi o bracelete. Estudou as maneiras de articular e, em 
seguida, vislumbrou as imagens colocadas juntas, lado a lado. 
Chegou na ideia de usar os retângulos como vitrais, unindo-os 
com a técnica de charneira, uma dobradiça que é colocada entre 
as peças. Para dosar o comprimento do bracelete ao tamanho 
do braço, concluiu a terminação em corrente, com elos portu-
gueses, que são mais largos, e, dessa maneira, possibilitam 
ajustar o bracelete ao tamanho necessário.

SIGNIFICAÇÃO

O que conduz a criação de Braun em relação ao Círio de 
Nazaré é a própria fé do povo paraense, os cidadãos que lá 
moram e vivenciam o evento de um modo muito intenso e par-
ticular. O designer conta que é visível a devoção das pessoas na 
procissão, ou nas promessas que são feitas. É notório na época 
do Círio a felicidade expressa pelas pessoas, a alegria e o bom 
humor. Uma joia que represente o Círio, ao seu ver, é uma joia que repre-
sente luz, que represente vida, que explorasse a cor, uma joia de encantar o 
outro só de olhar para ela e ver vida nela mesma. Foi este o significado que 
tentou trazer do espírito que norteia o evento para dentro da joia. 

As imagens colocadas no bracelete são todas da própria semiótica do evento, 
elementos que são reconhecidos como sendo do Círio. Quando se percorrem as 
imagens do Círio, logo encontra-se a imagem de Nossa Senhora com o manto 
grande, e também o anjo, o espírito santo, o sagrado coração, elementos que são 
fortes para os devotos em representação, e frequentemente permeiam joias deste 
imaginário. O lírio simboliza a pureza de Maria. Em várias pinturas clássicas da 
Nossa Senhora ela está segurando o lírio, é uma figura que está sempre presente 
no religioso de Nossa Senhora. São seis as imagens fundamentais deste cenário: 
o Espírito Santo com a pomba branca, a Nossa Senhora com o manto, o Sagrado 
Coração de Maria, o anjo, o lírio e a figura da coroa que é a passagem da Nossa 
Senhora para subir aos céus como rainha. O próprio vitral que serviu de inspira-
ção para Felipe é a coroação de Maria.

Fig. 43 - Imagem do desenho da peça e do vitral 
de referência. Fonte: Felipe Braun

dar origem às peças. São os elementos de criação. O Círio é um fenômeno 
inesgotável, são várias vertentes que servem como fonte de inspiração.” 
(FIUZA, 2015)

CRIAÇÃO DA PEÇA

Felipe Braun fez vários projetos e teve o bracelete Passagens seleciona-
do para a exposição. O conceito aplicado foi gerar uma peça que denotasse 
as etapas mais importantes do Círio de Nazaré, segundo sua consideração. 
Assim, inseriu na peça frontal a figura de Nossa Senhora; de um lado, inse-
riu a figura do anjo, que vem anunciar o nascimento de Jesus para ela, e do 
outro, a figura da coroa, que faz o simbolismo da santa como rainha. Inseriu 
também outros símbolos: o sagrado coração de Maria; o lírio, simbolizando a 
pureza de Maria; e a pomba do espírito santo. (Fig. 42)

Felipe utilizou a técnica de incrustação paraense, que é um tipo de vi-
tral colorido, como uma espécie de resinagem onde o artesão faz um pó de 
um material natural, por exemplo, casca de ovo. Ele tritura e aplica este pó 
na forma de pasta.  Utilizam-se vários materiais naturais para proporcionar 
pigmentação: casca de ovo, tijolo, carvão mineral, pedras preciosas, como pedaços 
de malaquita trituradas, entre outros. A incrustação paraense é também 
chamada de incrustação a frio, técnica concebida pelo mestre ourives e pes-
quisador Paulo Tavares, após quase uma década de pesquisa, no âmbito do 
Polo Joalheiro do Pará (SEBRAE, 2014). O designer concretizou uma versão 
em prata vazada porque com mais volume, mais espessura, ela se tornaria 
mais sofisticada, feita toda manualmente no corte de serra. (Fig. 42)

Braun teve como referência os vitrais religiosos que contam as passagens 
de Maria, a história da santa. Por isso, o nome do bracelete, que pode tam-
bém ser chamado de pulseira, é Passagens. Braun descreve seu processo de 
criação: 

Fig. 42 - Imagem das duas versões do bracelete Passagens de Felipe Braun. Fonte: Felipe Braun.
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De uma forma geral, a maneira de mostrar a joia nas mídias impressas 
e digitais foi sem nenhum tipo de associação, puramente a peça. Eventual-
mente a imagem contava com algum fundo como o manchado em cobre, no 
convite. (Fig. 44) Já na internet era vista no fundo branco. (Fig.46) 

Durante a exposição, a peça foi bem posicionada, colocada em um expo-
sitor que salientava os retângulos. (Fig. 45) 

CONSIDERAÇÕES DO DESIGNER

Na época que a joia foi feita houve uma repercussão muito grande. As 
pessoas gostaram muito do uso da incrustação paraense em uma represen-
tação de vitral colocada em uma pulseira grande, porque geralmente usava-
-se essa técnica em detalhes pequenos como no topo de um anel. Então, fazer 
uma peça com uma quantidade grande dessa técnica foi uma inovação para 
o momento. 

Do ponto de vista formal, Braun declara que hoje ele a faria mais leve e 
eliminaria a corrente pois já há outras opções de fechamento que a deixariam 
mais uniforme. Também a faria em outro sistema: colocaria duas metades 
fixas no formato de um “C” e três peças articulando-as. Para dar maior 
visibilidade, com maior atração ao olhar. Observa-se que, mesmo com essas 
mudanças, o significado da joia permaneceria o mesmo, tendo em vista que 
as imagens dos retângulos não se alterariam, mantendo-se o conteúdo 
comunicativo da peça.

Ao ser questionado a respeito do que é uma joia, Braun relata que vê a 
joia como uma extensão da pessoa, que também cumpre o papel de expres-
sar os seus gostos:

 Quando você está usando um pingente, por exemplo, como o mui-
raquitã, no mínimo você está dizendo para quem te vê que você é ligado 
à regionalidade, que se interessa por cultura; já uma pessoa que usa 
um bracelete da Cartier preza por uma joalheria mais tradicional, mais 
sóbria, que tem o seu requinte. Então a joia fala muito sobre a pessoa 
que a usa. É uma maneira de mostrar para o mundo mais dos gostos 
particulares. (BRAUN, 2021)

AQUISIÇÃO DA PEÇA PELA USUÁRIA

Rejane Amaral, 52 anos, é geóloga e gemóloga, natural e residente em 
Belém do Pará, e adquiriu as duas versões da pulseira Passagens de Felipe 
Braun. Primeiramente, em 2015, viu a versão colorida nas publicações online 
do Polo Joalheiro São José Liberto, que ela acompanha, pois já havia feito 
uma parceria com uma lapidadora do polo e gosta muito dos trabalhos que 

Satisfeito com sua criação, Felipe Braun declara: “ela (a joia) traduziu 
tudo o que se propôs. Ela traduziu o espírito do Círio na peça, ela traduziu o 
meu próprio estilo de trabalhar com muitos elementos, ela se propôs a isso e 
conseguiu alcançar este resultado.”

COMUNICAÇÃO

Fig. 45 - Imagem da sala de exposição e da peça no expositor. 
Fonte: Anderson Silva / Ag. Pará   https://redepara.com.br/
Noticia/117834

Fig. 44 - Convite para exposição na forma de cartão 
postal. Fonte: Anderson Silva / Ag. Pará   

Fig. 46 - Divulgação na internet.                                              
Fonte: http://espacosaojoseliberto.blogspot.com/2015/1
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Rejane revela que a pulseira consegue buscar suas memórias de infância, 
e ela acredita que, se a peça consegue despertar isso nela, também consegue 
despertar isso em outras pessoas. Essa emoção traz à geóloga o sentimento 
de esperança e otimismo, em um aspecto pontual relacionado ao segmento 
de gemas e joias, que o núcleo de joias alcance patamares cada vez maiores, 
e, de uma forma mais ampla, “que as coisas melhorem, que a economia avan-
ce e a gente está conseguindo expandir as nossas raízes”. (AMARALa, 2021) 
Rejane acrescenta que a pulseira eleva sua autoestima, enquanto orgulho de 
adquirir uma peça de personalidade com o seu próprio trabalho, na condição 
de mulher. E orgulho de ser a guardiã de uma joia com tanto significado. 
Acrescenta que, se ela não está bem, gosta de colocá-la e acessar as lem-
branças que ela traz, pois logo a faz querer falar sobre elas e nesse sentido a 
considera divertida. Identifica motivação e inspiração quanto à joia, energia 
muito elevada, paixão e gratidão. Para Rejane, as joias são peças de museu 
que contam histórias de um período, e costumes.  

4.3.2. A SEGUNDA JOIA: O pingente Coruja

Esta peça, explica o designer, foi idealizada para ser colocada à venda 
no Dia das Mães. Foi projetada com o toque afetivo do jargão da mãe coruja. 

A intenção foi fazer uma versão diferente daquilo que se via na internet. 
Assim, Braun desenhou uma coruja maior, abraçando o filhotinho. Usou 
como suporte o chifre de búfalo, material comum no Pará, de cor preta, que, 
após o polimento, destaca a prata. 

Para atingir os propósitos comerciais, a peça precisava ser de fácil pro-
dução, por isso ela foi desenhada plana e sem pedraria, mas apresentava o 
diferencial do contraste. Os pingentes em prata, na maioria das vezes, são 
feitos só na prata, por isso o chifre de búfalo foi uma escolha boa para formar 
o contraste, tendo um resultado excelente nas vendas, revela o designer. 

O direcionamento do projeto partiu do senso comum aplicado à pesquisa 
de mercado. Quando se trata do Dia das Mães, para uma linha comercial, é 
recorrente o uso do coração, de pedras ou a própria lapidação coração, com 
uma cor rosa ou avermelhada, às vezes com frases como “mãe, eu te amo”. 
Felipe não queria utilizar texto, queria uma joia que tivesse o elemento da 
figura materna, por isso optou por colocar não uma coruja mas uma mãe co-
ruja, inserindo a coruja maior e a menor na relação de mãe e filho, apresen-
tando o sentido de cuidar, do afago, que é uma característica forte nas mães. 

Entre diversas opções, decidiu-se pela orientação vertical da placa, após 
tê-las apresentado às pessoas para escolherem. O próprio Felipe escolheu a 

são feitos no local. Rejane estava em trabalho de campo, em Carajás, quando 

viu a pulseira na divulgação do evento. Ela conta que foi uma paixão virtual: 

“Virtualmente eu consegui me apaixonar pela peça e aí eu disse: Eu tenho 

que ter.” (AMARALa, 2021). Então ela ligou para o local, falou com Felipe e 

pediu que ele a reservasse para ela. Na primeira ocasião que teve oportunidade 

de se deslocar e ir à Belém, foi até o polo joalheiro e comprou a pulseira.  

Para Rejane, a pulseira Passagens é uma obra de arte, pois ela comporta 

em painéis bem pequenos imagens muito grandes que estão na Basílica de 

Nazaré. Também chamou sua atenção a combinação de cores que aprecia 

muito. Quando a retirou, constatou que tudo o que tinha pensado a respeito 

da peça estava materializado lá. É uma peça muito representativa de sua 

região, “é uma peça histórica”, diz. 

Rejane conta que usa a pulseira entre os meses de setembro e outubro, 

próximo das festividades. A geóloga gosta de usar adornos, mas normalmen-

te está em trabalho de campo e nesse caso o uso de joias torna-se inapropria-

do. Ela viaja muito e tem medo de perdê-la ou danificá-la, então a mantém 

guardada e a usa quando está de volta a Belém: “Ela sempre serve como uma 

peça que inicia conversas; é bem chamativa, então as pessoas olham, fazem 

perguntas, é excelente para iniciar uma conversa onde quer que eu vá”. 

O aspecto histórico é por ela salientado pelo entendimento que toda a 

tradição do Círio de Nazaré foi inserida em uma peça. Quando as pessoas 

veem a pulseira ficam interessadas na lenda, a pulseira faz com que quem 

não conhece a lenda se interesse a conhecer. Com isso ela conta como a imagem 

da santa foi encontrada no riacho quando Belém tinha apenas algumas 

edificações, e vai contando a história toda de sua região até chegar aos dias 

de hoje. Ela fala também do polo joalheiro, da qualidade da joia paraense e 

seu aspecto bem regional. 

 Quando as pessoas olham a pulseira de Rejane, normalmente acham 

que é uma peça religiosa, porém este não é o enfoque que atraiu a usuária 

que se diz pouco religiosa. Rejane fala com fascínio sobre a lenda do Círio, 

pelo seu viés cultural, e revela que adquire outros adornos que remetem às 

lendas amazônicas como o muiraquitã, que também gera uma conversa em 

torno dela. “Gosto de levar minha regionalidade onde quer que eu vá”, declara.

É perceptível o valor dado à cultura paraense. Expondo suas raízes, a 

joia denota a identidade da usuária, e, usando a joia, a usuária expressa 

a identidade paraense e amazonense. A pulseira comunica o que “a nossa 

Amazônia representa”, diz ela, “com a joia podemos expandir esses mundos, 

expandir esses limites.” (AMARALa, 2021)

Fig. 47 - Pingente Coruja.  
Fonte: Felipe Braun
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homenagem para ela.

Apesar da força maternal que expressa em seu depoimento, este aspecto 
surge menos tradicional e fragilizado quando ela fala espontaneamente: “Eu 
defendo a mulher acima de tudo. Não sou feminista, mas destaco o direito da 
mulher na sociedade e me considero uma mulher empoderada por ter cria-
do meus filhos sozinha, tê-los feito os profissionais brilhantes que são.” 
(FERREIRA, 2021). Marilsa considera o pingente Coruja um amuleto. “É muito 
bom confiar em alguma coisa”, diz. Ela cita que usou muito o pingente no 
último ano, em que teve Covid e quase morreu. Ela ganhou também o 
pingente Muiraquitã que, segundo a lenda amazônica dá sorte, mas acha 
que a coruja tem esse “poder” pela sua relação com seu significado. Já o 
Muiraquitã ela usa como um pingente comum, considera apenas a figura do 
sapo. 

Além de amuleto, Marilsa acredita que o pingente aproxima as pessoas 
vinculadas a ele, como mãe e filho e avô e neto. Às pessoas que perguntam 
o que ele significa, ela responde: proteção e afeto. Um senhor que o viu quis 
encomendar um pingente semelhante para dar para o neto. Sua admiração 
é dupla: pelo o que a peça remete, e por quem a deu. Em sua representação, 
remete à sua vida pessoal: o enfrentamento de dificuldades em criar quatro 
filhos sozinha; por isso, o pingente remete a coragem o que, por associação, 
pode-se pensar que é necessário coragem para proteger. Passa encantamento 
pela delicadeza e boas energias. “A história da coruja mostra uma relação 
amorosa e fiel com os demais. Amor da mãe pelo filho e do filho pela mãe. Foi 
uma surpresa maravilhosa.”, finaliza a mãe.  

4.3.3. A TERCEIRA JOIA: Pingente Coração de Mãe

A terceira joia apresentada mescla as propostas das duas anteriores: é 
um pingente para o Círio, e também para o Dia das Mães. O projeto foi para a 
edição de 2020, realizado virtualmente em função da pandemia de Covid-19. 
Felipe apresentou uma coleção de pingentes, escapulário e pulseira, confor-
me mostra a figura 47, na próxima página.

coruja, tendo como referência a sua mãe, e os padrões que ele sabia que ela 
gostaria. Testou os desenhos de diversas maneiras: com um galho, só a 
coruja, com um ninho, com uma mandala floral ao redor, e o desenho que ele 
mais gostou foi o da figura 46. Sempre que apresentava a peça para alguém 
a pessoa reagia com um tom de fofura. Vendo de perto, a coruja é mais gordinha, 
os traços são mais caricatos, para dar, segundo ele, um tom de leveza. Colo-
cado para venda na loja foi saindo muito rápido. O Dia das Mães é uma data 
comercial, mas, conforme Felipe, projetar para a mãe desperta um sentimen-
to que faz parte de nós. Procura-se agradar a sua própria mãe assim como 
outras, e por aí segue-se o pensamento do perfil das mães: uma mãe antiga 
e uma mãe atual, por exemplo. Uma mãe de agora, de 23 anos, talvez não 
tenha o gosto de uma mãe mais tradicional, esta talvez prefira ganhar uma 
joia que seja mais do seu dia a dia, sem referência ao Dia das Mães, mas que 
seja uma joia que ache bonita e queira usar. 

CONSIDERAÇÕES DO DESIGNER

Felipe considera o pingente uma peça bem resolvida, mas acha que fal-
tou brilho. Hoje, ele colocaria diamantes nos olhos, ou outra pedra a mais 
para trazer uma sutileza à joia e torná-la mais encantadora. Porém ele admi-
te que esta não era a proposta da joia:  

Quando eu a apresentei à minha mãe foi uma comoção grande, eu já 
tinha dado outras peças de presente para ela, mas esta ela gostou muito, 
tanto que ela usa bastante. Como é uma peça mais corriqueira, o cliente 
tende a usar mais vezes, foi bem aceita nesse ponto. (BRAUN, 2021)

AQUISIÇÃO DA PEÇA PELA USUÁRIA

Marilsa Ferreira, 60 anos, é natural de Campo Grande, MS, e reside em 
Marituba, MG. É enfermeira, orientadora social e mãe de Felipe Brawn. Marisa 
ganhou o pingente Coruja no Dia das Mães, há uns oito anos, e ficou emo-
cionada. Desde pequena gosta de coruja, possui em sua casa vários objetos 
com essa forma, em diversos materiais como vidro e madeira. Ela também 
diz ser uma “mãe coruja”, pois tem orgulho de seus filhos pelas batalhas que 
eles venceram. 

Como gosta muito de coruja, Marilsa usa o pingente frequentemente, 
para trabalhar, à noite, e em ocasiões especiais como o Dia das Mães. 
Carrega-o em um cordão “rabo de rato”, usa-o não apenas pela sua forma, 
mas também pelo conforto de não bater em nada, então é uma peça que ela 
põe de manhã e pode ficar com ela o dia inteiro. 

A coruja maior, com a asa na pequena, significa, para ela, proteção, con-
forto, carinho. Marilsa tem muito orgulho de usar o pingente e deste ter sido 
feito pelo filho. Ela entende que, ainda que seja uma peça comercial, foi uma 
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que “coube nela”. A pedra preciosa provoca um ponto de atenção, dá essa 
pregnância, essa peça tem uma pregnância muito grande. (BRAUN, 2021)

AQUISIÇÃO DA PEÇA PELA USUÁRIA

Katrinne da Silva Lopes tem 34 anos, é paraense, e, em 2020, ano em 
que adquiriu o pingente Coração de Mãe, já estava há oito anos morando em 
Saint Malo de Phily, na França. Katrinne é designer industrial de acessórios 
para tablets e smartphones para a indústria; cursou a mesma faculdade que 
Felipe, onde os dois se conheceram.  Por volta do mês de outubro, ela estava 
em busca de um presente:

Eu estava procurando um presente para a minha mãe e eu sei que 
o Braun tem uma capacidade de criação muito grande, sempre achei as 
joias dele muito bonitas, gosto muito do estilo dele, por isso eu pedi o 
seu catálogo de joias. Com o catálogo, pedi o pingente Coração de Mãe, 
assim como meses depois pedi para ele outro pingente para a minha avó, 
nos seus 90 anos. Então, fiz dois pedidos no ano passado e já havia feito 
outros pedidos anteriormente. O Braun é uma pessoa de confiança, para 
quem eu sempre peço projetos e sei que vai ser entregue no prazo e com 
boa qualidade, tenho 100% de confiança no trabalho dele. (LOPES, 2021)

Katrinne estava procurando uma representação para a sua mãe, algo 
que fosse simples e relativamente delicado, e ao ver a peça no catálogo viu 
que ela correspondia ao que procurava, tomando a decisão de compra com-
partilhada com a irmã. Não era uma data especial, mas já fazia tempo que ela 
não via a mãe e quis fazer-lhe um agrado. 

A entrega da peça foi feita pelo próprio Braun. A mãe de Katrinne mora 
em Belém, não muito longe do trabalho dele e, como as famílias se conhecem, 
o designer fez a entrega pessoalmente. Dona Fátima, mãe de Katrinne, decla-
rou que ficou completamente encantada. Guarda com todo carinho e usa de 
vez em quando, só não usa sempre porque tem medo de perdê-la em roubo 
ou assaltos: “Belém não é segura”, disse a senhora, colaborando com esse 
trabalho. 

 Para Katrinne, ver sua mãe feliz com uma peça que ela pôde escolher foi 
sobretudo uma satisfação, resumindo em uma palavra. Ela ficou satisfeita 
com o resultado e com a alegria da mãe, que viu com o pingente ao pescoço. 
Dona Fátima adora joias e foi realmente surpreendida, já que não era uma 
data comemorativa, então não esperava. Ficou muito feliz, colocou na hora 
a peça, fez várias fotos, e as enviou para a filha pelo celular agradecendo o 
presente. 

Sobre o significado da joia, Katrinne declara que fez sua escolha não pela 
mensagem religiosa do pingente, mas pela mensagem de carinho e amor que 
aparenta na peça. “O pingente Coração de Mãe eu escolhi pela minha mãe, 

O tema desta edição foi “Maria, rogai por nós”. Por uma questão estraté-
gica, Felipe quis trabalhar peças leves, mas que tivessem uma sofisticação, 
que tivessem um diferencial. Todas as peças da coleção foram feitas em ouro 
com pedras preciosas: prasiolita verde, diamantes, ametista com um tale 
hexagonal, que é uma lapidação em seis faces, uma lapidação que não se vê 
em todo lugar. O escapulário vem com madrepérolas, dando uma leveza para 
essa peça. 

O pingente Coração de Mãe, também em ouro, tem a gema central em 
formato de coração, que é a granada, cor de vinho, e os detalhes rodinados 
representando as cabeças. O ródio permite o tratamento no metal tornando-o 
claro. A peça é leve, e com um trabalho de arabescos. Felipe Braun gosta de 
trabalhar com curvas, por referências de suntuosos desenhos clássicos que 
expressam nobreza, como as curvas exageradas do rococó ou os arabescos 
do art noveau. Por isso ele criou um pingente de santa com curvas.

Essa joia tem o elemento central do coração, que, para Felipe, tem um 
simbolismo muito forte, associado à mãe, porque Maria é um dos maiores 
exemplos de mãe. Ela fez muito pelo filho, sua história na bíblia é extraor-
dinária. Os elementos da Nossa Senhora com o coração são referências que 
atendem tanto o Círio como o Dia das Mães. Ela traduz a figura de Maria, e 
traduz Maria como mãe. O designer acrescenta:

Quando você dá um pingente desse para alguém a fé da pessoa 
transborda, ela sente que a pessoa a conhece pois deu a ela um presente 

Fig. 48 - Imagens das 
peças apresentadas para 
exposição de joias do 
evento Círio, em 2020.  
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 A joia tem a propriedade de representar, selar, identificar, condecorar 
como nenhum outro artefato. Mesmo um troféu é considerado uma joia. Para 
representar o amor, um homem não daria o celular mais novo para a sua 
esposa. Nas categorias apresentadas por Damázio (2005), podemos identifi-
car os significados na compra de Katrinne (emissor) para Fátima (receptor): 

- Associação do artefato: artefato recebido como presente;

- Experiência: experiência de contentamento explicitada pela entrevista-
da ao declarar que isso a fez feliz; 

- Estilo: valorização ao design;

- Qualidade intrínseca do objeto: projetado por uma pessoa de consi-
deração na família;

- Auto referenciada: referência familiar de mãe e filhas;

- Valor pessoal: personificação representando as filhas. A ideia de que as 
filhas estão próximas ao usar ou manusear o pingente.

Destaca-se aqui a última categoria, de personificação, quando a joia atribui 
uma presença pessoal que não é possível realizar fisicamente. As mesmas 
atribuições acima ocorrem com Marilsa e o pingente corrente, caracterizando 
as duas joias no conceito de maternidade e aproximação entre mãe e filho. 

 Nas categorias emocionais é importante notar que nem sempre as 
emoções pronunciadas seguem as características abordadas por Desmet 
(2002). Para Katrinne, a emoção primordial na compra do pingente foi 
satisfação, que se aproxima da admiração, da confiança, do respeito. A con-
fiança traz relaxamento, bondade e gratidão. Tudo movido por amor. Para 
Fátima, a principal expressão foi felicidade e alegria, que se correlacionam 
com fascinação, energia, inspiração, coragem, orgulho, devoção. O amor, que 
proporciona a iniciativa e completa a ação, é assim definido por Desmet: 
“é a experiência de uma necessidade de ser afetuoso e de cuidar de alguém 
(ou algo).” O amor acompanha sentimentos de atração e afeto, e pode incluir 
sentimentos românticos. “O amor envolve uma atitude acessível, intimidade 
e nutrição para o objeto de amor.” Na sua concepção, os produtos podem 
facilitar o amor interpessoal pois eles podem representar alguém que ama-
mos ou o amor de alguém por nós, por meio deles expressamos nosso amor, 
ou outros expressam seu amor por nós, que é o caso de Katrinne e Fátima, 
Felipe e Marilsa. (2012, p. 9)

Pertinente notar que, entre as três joias, duas eram religiosas, mas 
nenhuma das usuárias teve relações religiosas com seus adornos, do que se 
pode inferir que os símbolos religiosos ultrapassam esta esfera, despertando 

no sentido que ela entendesse a mensagem de ser um presente das filhas 
dela, e que mesmo de longe a gente está com ela.” E a mãe recebeu desta 
forma, achou-o muito bonito e muito representativo no sentido de carinho. 

Ao ser questionada sobre o Círio de Nazaré, Katrinne afirmou que sabia 
que o pingente fazia parte de uma coleção para o evento, mas este não era 
seu interesse. O que atraiu o seu olhar no pingente foi a significação de mãe, 
numa estética que vem ao encontro de quem compra e de quem usa: a flui-
dez das formas na representação de mãe e filho. Ela entende que a ausência 
de formas pontudas sugere uma fluidez no conjunto. 

 No composto das emoções, reforça a significação de carinho, amor, 
laços afetivos. Para ela desperta sobretudo respeito. A filha conta que não 
teve uma infância próxima da mãe, mas no momento que comprou a joia 
pensou no sentimento de proximidade que gostaria de ter tido, além do 
carinho que poderia sentir com a peça. As emoções mais fortes apontadas 
na entrevista são: Admiração, Confiança, Coragem, Fascinação, Energia, 
Inspiração, Bondade, Orgulho, Devoção, Relaxamento, Gratidão e Amor.

4.3.4. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE AS TRÊS PEÇAS

No pingente Coração de Mãe, Felipe Braun parte do tema “Maria, rogai 
por nós” para uma representação afetiva da figura da mãe, uma vez que, 
como ele retratou, “Maria é um dos maiores exemplos de mãe”. A gema cen-
tral e a proximidade das cabeças têm forte apelo, fazendo com que, mesmo 
com o formato do manto e coroa referentes ao Círio, o pingente no seu 
conjunto se afaste da designação de um pingente de santa, que cumpre a 
missão de ser uma imagem de fé a qual o usuário carrega consigo, para uma 
representação estética maior e mais propensa a outras significações. Pelo 
depoimento da consumidora Katrinne e da mãe, a usuária Fátima, que não 
tiveram anteriormente qualquer descrição da peça pelo Felipe, fica claro que 
o objetivo do designer foi atingido ao dar à peça uma conotação religiosa e 
outra materna, simultaneamente. 

O título da peça Coração de Mãe foi muito assertivo. É o que está contido vi-
sual e formalmente no produto, proporcionando todas os desvelamentos possí-
veis a eles. Katrinne encontrou no Coração de Mãe a sua expressão para o cora-
ção de filha, com uma riqueza e profundidade emocional que o pingente Coruja 
não teria como remeter para ela, não apenas pela diferença de material aplicado, 
entre metais e pedras mais simples ou mais requintados, mas principalmente 
na simbologia da coruja, em contraste com o elemento superior da santa Mãe.  
Porém, esta característica emocional em profundidade também ocorreu com 
Marilsa e o pingente Coruja, devido a sua história pessoal. 
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leitura sequencial de signos que se unem em círculo. Aí está a história, aí 
estão seus referentes. 

Nos critérios adotados por Damázio (2005), Rejane aponta algumas 
relações diversas de Katrinne e Marilsa, e outras iguais: 

- Lembranças: artefatos que trazem lembranças de ocasiões específicas;

- Associações étnicas e religiosas: artefatos associados às origens ou 
crenças religiosas dos entrevistados;

- Experiência: experiência de contentamento explicitada pela entrevista-
da ao declarar que isso a fez feliz; 

- Singular: artefatos entendidos como únicos no sentido físico;

- Estilo: valorização ao design; 

- Valor pessoal: Encarnação de um ideal, de aspirações, metas e em-
preendimentos que se deseja alcançar, expressos pela usuária no sentido de 
disseminar a cultura regional e evoluir a criação joalheira local.

No caso de Katrinne, a figura do pingente lhe confere a conotação de 
mãe, e não de santa. A proximidade das cabeças em ródio traz a conotação 
de proximidade, proximidade entre mãe e filha. De certa forma, a relação 
entre santa e mãe colocada por Felipe aponta para uma mãe que é santa e 
uma santa que é mãe: ambas acolhem, protegem e sacrificam-se pelos 
filhos. O ícone religioso poderia afastar quem não penetra neste contento, 
mas como foi visto aqui, o olhar e a interpretação de quem usa tornam-se a 
referência mais apropriada a ela. 

Reunindo as três joias oferecidas por Felipe Braun para este estudo, 
verifica-se a unanimidade na apreciação pelo seu design, que, apesar de 
comporem estéticas bem diversas, resultam de um estilo próprio, identificável 
pelo traço curvo. Nenhuma usuária restringiu-se unicamente ao aspecto 
formal das peças, absorvendo e atribuindo significantes para elas.

outros significados especialmente quando são considerados culturais, como 
é o caso de Rejane. Tanto religiosidade como cultura referem-se a valores 
centrais dos indivíduos, assim exposto por Kotler & Keller (2012), e podem 
mesclar-se. Rituais coletivos estão presentes nas religiões e nas culturas. 
Repetem-se periodicamente cultivando e mantendo vivo algo intrinsecamente 
importante para o ser humano, que engloba desde o Natal aos mundiais de 
futebol. Sobre religiosidade e cultura, Geertz (2008, p. 71) defende que as 
atividades religiosas dependem de ânimo e motivação, uma “tendência 
persistente, uma inclinação crônica para executar certos tipos de atos e 
experimentar certas espécies de sentimento em determinadas situações.”

Geertz (2008, p. 67) não difere dos demais autores aqui citados quando 
fala de cultura: “um padrão de significados transmitido historicamente, 
incorporado em símbolos, um sistema de concepções herdadas, expressas 
em formas simbólicas por meio das quais os homens comunicam, perpetuam 
e desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em relação à vida.” 
A dimensão cultural da análise religiosa está nas formas simbólicas, o tom, o 
caráter e a qualidade da sua vida, seu estilo; disposições morais e estéticas, 
visão de mundo. “Os símbolos religiosos formulam uma congruência básica 
entre um estilo de vida particular e uma metafísica específica (implícita, no 
mais das vezes) e, ao fazê-lo, sustentam cada uma delas com a autoridade 
emprestada do outro.” 

Assim, “Os atos culturais, a construção, apreensão e utilização 
de formas simbólicas, são acontecimentos sociais como quaisquer outros; 
são tão públicos como o casamento e tão observáveis como a agricultura.” 
(GEERTZ, 2008, p. 68) Isto explica como um evento religioso e tão devocional 
como o Círio pode inserir-se na cultura e fazer parte da vida de cidadãos 
céticos, como é o caso de Rejane. 

A intenção de Braun de representar o Círio com seus símbolos mais uti-
lizados na pulseira Passagens foi de evidente leitura para Rejane, que é da 
região. Possivelmente aqueles que não conhecem esta tradição e seus símbolos 
não teriam este entendimento, precisando que sejam informados sobre os 
ícones, o que a usuária costuma fazer quando usa a pulseira. 

As características subjetivas expressas pela cor e pelo desenho, no 
sentido de vida, luz e alegria, foram compreendidas pela usuária, ainda que 
não tivessem sido pronunciadas exatamente dessa forma. Rejane lê uma 
história em sua pulseira, e a história é viva no momento que expressa uma 
sucessão de fatos e acontecimentos. O pronunciamento de otimismo e espe-
rança remete a um futuro, que se desdobrará a partir de um passado e um 
presente. A disposição dos quadros, lado a lado, na pulseira propiciam uma 
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valor empregado no material, abrindo um risco contínuo e preocupante de 
assaltos, e pela liberdade criativa, que a possibilita de fazer peças maiores, 
com maior volume, que é de sua preferência, com materiais diferentes dos só 
usados em joalheria.

Para a designer e empresária, a marca Silvia Döring tem como caracte-
rísticas a confecção de peças com significado, com um desenho bem limpo 
e atemporal. Ela define sua joia como “peças contemporâneas, que não se-
guem um modismo, mas estão sempre atuais.” Durante a entrevista, Silvia 
usou muito a expressão “acessório” para se referir a suas peças, evitando 
qualquer tipo de equívoco frente à denominação da palavra joia, ainda que, 
para ela, “joia é qualquer adorno feito de qualquer material que embeleze al-
guém. Pode ser madeira, pode ser ouro, pode ser de plástico, ou de resina. Se 
é uma peça que você põe e te enfeita é uma joia.” (DÖRING, 2021) 

Silvia Döring gostava de desenhar desde criança. Cursou Desenho 
Industrial e ao se formar descobriu que gostava da área de joias. Foi então 
para São Paulo, estudar ourivesaria, escultura em cera, que é uma técnica de 
fazer joias em série, e design de joias. De volta a Curitiba, começou a produzir 
suas próprias peças até que foi descoberta por Marcelo Bergerson, proprietário 
das Joalherias Bergerson, e lá passou oito anos, projetando, comprando e 
aprendendo com os proprietários sobre joalheria e governança. “Foi sensa-
cional, aprendi com o Sr. Marcelo e o Sr. Moisés, que era o dono, hoje já 
falecido, a gente ia às feiras junto, foi uma escola que em oito anos eu aprendi 
o que levaria sozinha, vinte, para aprender”, contou Silvia. 

Silvia Döring, curitibana, 49 anos, foi entrevistada em 3 de setembro de 
2021. Para este estudo apresentou sua marca registrada e, também, cam-
peão de vendas: o anel Bubble.

Fig. 50 - Peças inspiradas na obra de Burle Marx, 
com banho em ouro e pedra natural quartzo 
fumê. Referência dos azulejos da década de 
60, utilizados em Brasília. Lançados em 2021. 
A própria designer posa com as peças. Fonte: 
https://www.silviaDöring.com.br/

Fig. 51 - Anel Bubble 
folheado a ouro com 
quartzo fumé rutilado.  
Fonte: https://www.
silviadoring.com.br/

Das semelhanças nos significantes dos pingentes que evidenciam a 
possibilidade de se falar o mesmo, com desenhos e materiais diferentes, à 
complexidade de uma história secular e sagrada, dentro de uma única pulsei-
ra, as peças apresentadas e suas interpretações demonstram a amplitude 
de comunicação dos artefatos joalheiros. De uma forma geral, o designer 
construiu peças que comunicam, expondo-as para o mundo, numa região de 
características muito próprias em estilo de vida e comportamento. Colocou 
à venda objetos que falam, arriscando-se a imprevisível incompreensão da 
linguagem. Utilizou a metáfora da imagem, dos símbolos consolidados – mãe 
e filho, coruja, ícones do Círio – para tocar os indivíduos consumidores e se 
fazer entender. 

4.4. SILVIA DÖRING

A marca de joias folheadas Silvia Döring foi fundada pela designer de 
mesmo nome em 2007, em Curitiba, Paraná, e hoje conta com três lojas 
físicas na mesma cidade e uma online. Silvia explica que ao abrir sua empre-
sa optou pelas joias folheadas em lugar do ouro, por dois motivos: pelo alto 

Fig. 49 - Sentidos apontados por designer e usuárias para as três peças: pulseira Passagens, pingente 
Coruja e pingente Coração de Mãe. Fonte: Elaborado pela autora. 



132 133

exemplo, além de ser mais cara é indisponível no tamanho das 
bolas que são 15mm. Silvia chegou nesta medida por uma ra-
zão estética, ela não gosta de nada muito discreto. Sua primeira 
linha teve dois tamanhos, 13 e 15 mm. Passados uns dois, três 
anos, ela pôde ver que as maiores vendiam mais, então eliminou 
as pequenas. Geralmente as pessoas gostam de combinar mais 
de uma bola, mas, no caso de uma única, ela precisa ser uma 
bola maior para ficar vistosa.

Um aspecto importante no design do Bubble é que quando ele é 
colocado no dedo não se vê nenhuma armação. A usuária tem uma 
pedra brasileira na mão sem nada que a segure aparentemente. 

Sobre o significado dos Bubbles, Silvia Döring declara: “Para 
mim este anel expressa tudo, ele representa 30% da minha venda há mais de 
10 anos. Os Bubbles são o que eu sou, é minha marca registrada, eu sou a 
menina das bolas.” Na sua concepção ele representa para as pessoas uma 
forma de liberdade de expressão. Com 15 cores, 20 cores, as pessoas montam 
seus anéis do jeito que elas querem, e elas amam essa possibilidade de criar 
a sua própria joia: “Por mais que a cliente tenha comprado os anéis na loja, 
quando ela abre sua caixinha com seis, sete cores, na hora de usar, que ela 
vai montar, é como se ela estivesse criando o seu próprio anel e isso é sensa-
cional.” (DÖRING, 2021)

Outro fator importante é que a maioria das pessoas acredita no poder 
das pedras, elas creem que o quartzo verde melhora a saúde, o quartzo rosa é 
para trazer amor e a ametista traz proteção, então os anéis acabam tomando 
esses sentidos e atraindo a atenção dos consumidores que gostam de usar 
várias pedras pelo poder que é dito elas terem. 

4.4.2. COMUNICAÇÃO

Em consulta realizada no Google em 9 de setembro de 2021 para 
a expressão “anel Bubble”, o sistema 
apresentou aproximadamente 862.000 
resultados onde o site de Silvia Döring 
aparece, organicamente, no topo dos si-
tes relacionados. Algumas imagens apre-
sentadas são notoriamente anéis de Silvia 
Döring. (Fig. 53)

 A divulgação dos anéis Bubbles, 
Fig 53 -Pesquisa realizada no Google para o termo 
“anel Bubble”

4.4.1. O PROCESSO DE PRODUÇÃO SIGNIFICANTE DA JOIA

A primeira loja Silvia Döring foi aberta em novembro de 2007. Logo em 
seguida, em maio de 2008, os anéis Bubbles foram lançados e, desde então, 
eles não saíram de linha porque essa é a peça mais vendida da marca e, até 
hoje, são muitas as pessoas que vão às lojas a procura deles. Silvia re-
gistrou o produto e abriu um quiosque no Shopping Mueller, especialmente 
para a sua comercialização. O quiosque chama “Bubbles by Silvia Döring”. 

Os anéis são confeccionados em duas etapas: primeiro é produzido um 
aro com um pino fundido, depois ele é levado à montagem com a bola. As 
bolas são feitas de pedras naturais brasileiras como quartzo azul, quartzo 
verde, quartzo rosa, os quartzos de uma maneira geral. Há duas edições 
limitadas feitas com cristal não natural. Os aros em latão recebem o banho 
de ouro ou de ródio, ou de ródio negro. O ouro é o metal dourado; o ródio é o 
metal prateado, que é mais nobre que a prata; e o ródio negro é o ródio com 
uma pigmentação para deixá-lo mais escuro.

Quando Silvia criou este anel havia resolvido fazer um solitário com pe-
dras brasileiras. Como sempre gostou de pedras, ela quis fazer um anel que 
as valorizasse, que enaltecesse a beleza das nossas pedras. Seu raciocínio foi: 
‘Por que não fazer um solitário como o de pérola, mas com pedra?” (DÖRING, 
2021). Assim surgiu a ideia. E apareceu um diferencial: Silvia imaginou fazer 
peças que as pessoas tivessem a opção de fazer combinações diferentes com 
3 ou 4 anéis. A cliente compra 3 anéis diferentes e pode combinar 2 ou 3 
anéis, com um quarto anel ela pode fazer mais combinações. A sua intenção 
era fazer uma joia que fosse lúdica, que a cliente pudesse montar da maneira 
que ela quisesse. Assim sua primeira coleção de anéis Bubbles esgotou-se 
muito rápido. Ela a refez, e a nova se esgotou de novo, até que “virou uma 
febre, as pessoas têm fascínio pelas pedras”, diz Silvia, de seu sucesso. 

As escolhas das pedras são feitas a partir da disponibilidade e da viabili-
dade. Na prática, ela considera a beleza, a cor e o valor. Na natureza, as pe-
dras são encontradas em diferentes tonalidades. O quartzo apresenta essa 
propriedade e tem um custo baixo, é possível encontrar quartzos fumê mais 
claros e mais escuros, assim como quartzos rosa ou verde. Assim Silvia vai 
construindo sua paleta de cores nos anéis. “Todas as pedras que são viáveis 
de fazer, eu faço. Eu falo para o lapidário: Tudo o que você achar de diferen-
te me manda que eu quero ter novidades” (DÖRING, 2021). As duas edições 
limitadas com cristais foram feitas para atender clientes que têm todas as 
coleções de pedra com outras cores. 

O custo da pedra é importante para não desconfigurar o padrão da coleção.  
Tem pedras de alto custo que não entram em sua coleção. A granada, por 

Fig. 52 - Composição de três anéis Bubbles 
folheados a ouro com quartzo fumé rutilado 
em diferentes tonalidades.  Fonte: https://
www.silviadoring.com.br/
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São mulheres independentes financeiramente, que gostam 
de moda, de estar bem vestidas, mas são pessoas que não 
costumam seguir tendências, têm personalidade, buscam 
peças bonitas e atemporais. 

Nos meios digitais da marca ela publica fotos das 
peças e de modelos. A própria Silvia aparece como modelo 
de suas peças, o que traz a sua personalidade à marca, o 
que é muito comum no segmento de moda, vestuário, joias 
e acessórios, quando o designer ou artista assina suas pe-
ças. Assim, o composto de comunicação formado por con-
teúdos e aparências físicas e digitas juntam-se às histórias relacionadas às 
novas joias. Entretanto, Silvia admite que, ao longo do tempo, as clientes 
não demonstram interesse na história da peça e compram porque a acharam 
bonita. Ela complementa:  

Mas isso melhorou, como eu venho desde sempre contando as his-
tórias, os clientes vêm se acostumando a reconhecer. Então, hoje, tem 
muita gente que quer saber as histórias, e eu sempre tenho o livro do que 
vai ser feito, com ilustrações. Então, tem muita gente que dá mais valor 
por saber da história toda. (DÖRING, 2021). 

Completando os programas de comunicação, Silvia Döring realiza várias 
ações de relacionamento, que são contadas por suas clientes. São encontros 
na loja física onde ela as convida para comparecer com seus pets, produz 
maquiagens, realiza fotos, as presenteia. Durante a pandemia, enviou para a 
casa da clientela uma máscara com uma pequena bola ao canto. 

4.4.3. AQUISIÇÃO DA PEÇA PELA USUÁRIA

MAURA BARCELOS

Maura Regina Calderari Barcelos, 50 anos, natural e residente em Curitiba, 
é neuropsicopedagoga. Concedeu sua entrevista em 27 de setembro de 2021. 

Maura ganhou um anel Bubble de presente, gostou tanto que a partir 
daí passou a colecioná-los. Gosta muito de pedras preciosas, que também as 
coleciona, destacando a pedra do sol e a pedra da lua entre suas preferidas. 
Sua atração pelos anéis Bubbles surgiu na identificação com referências pes-
soais como o formato, ela adora o redondo e acredita que isso veio da sua avó 
que usava muitas pérolas redondas. As pedras do sol e da lua não são todas 
redondas, são lapidadas de forma diferente, ou seja, oitavadas, mas o brilho 
delas, em sua impressão, é fantástico. 

Esta fascinação pelas pedras independe do formato, são intrínsecas a 

Fig 56 - Livro de referências das 
pedras para os anéis Bubbles.
Fonte: Silvia Döring

Fig. 57 - Maura Barcelos.       
Fonte: Foto da autora.  

inicialmente, era por meio de revistas impressas curitibanas e revistas de 
clubes. Hoje ela se concentra no meio online: Instagram, Facebook e website. 
Eventualmente é impresso um pequeno folder com a descrição de cada anel. 

A seguir têm-se dois exemplos da campanha “Pedra do Mês”, apresen-
tando a pedra que corresponde ao mês e seus “poderes” ou significados sim-
bólicos. 

 

Quando os anéis Bubbles são lançados, eles são tematizados em uma 
nova coleção como a coleção Arco Iris ou a Bouquet, esta última com referên-
cias a flores. Silvia costuma fazer um pequeno coquetel na loja e um lança-
mento online por meio de influenciadoras, não uma em especial, mas várias, 
que representem o perfil de suas clientes: faixa etária que vai dos 30 aos 60 
anos, a maioria profissionais liberais, como arquitetas, advogadas ou médicas. 

Fig. 54 - Imagem publicada no Facebook e Instagram. 
Texto que o acompanha: O momento da pedra do mês 
chegou. Descubra como esse quartzo pode enriquecer seu 
dia a dia! O quartzo azul encanta tanto os olhos quanto 
a alma, estando diretamente ligado a organização dos 
pensamentos e a retenção de conhecimento. Favorece 
muito a meditação e é uma fonte poderosa de intensidade 
criativa, além de auxiliar na diplomacia e despertar paz 
e a segurança necessárias para preservar uma mente 
saudável. Quando usado como joia, o quartzo azul 
equilibra a mente, fortalece seus dons pessoais e desperta 
a sua espiritualidade. Entre em contato por WhatsApp 
pelo link na bio e garanta seu Bubble de quartzo azul 
para ter todos os poderes dessa pedra pertinho de você! 

Fonte: https://www.instagram.com/silviadoring/

Fig. 55 - Imagem publicada no Facebook e Instagram. 
Texto que o acompanha: Começando o ano com uma 
nova tradição. A pedra desse mês é o Quartzo Verde. 
A própria cor desse cristal já demonstra um de seus 
maiores poderes: calma. A energia curativa do verde 
penetra as células e, assim, começa a fortalecer a 
saúde. O quartzo verde também tem o poder de cura e 
de harmonização entre mente e corpo, sendo ideal para 
quem quer combater insônia, acalmar os pensamentos, 
melhorar o metabolismo e equilibrar as emoções. Entre 
em nosso site e garanta seu Bubble de quartzo verde 
para ter todos os poderes dessa pedra pertinho de você! 

Fonte: https://www.instagram.com/ silviadoring/
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ÉRIKA CAMPOS

Érika Campos, 49 anos, é fonoaudióloga. Nascida em São Paulo, reside 
em Curitiba e atende crianças com necessidades especiais.  Com 60 a 70 
anéis Bubbles, a cliente teve seu primeiro anel como presente. Na época, ela 
tinha uma amiga que usava e achava-o lindo. Quando ganhou, ficou encan-
tada, colocou no dedo, fotografou, mas o anel ficou largo e foi à loja para tro-
car. Trocou pelo mesmo modelo, e comprou mais dois. “Foi um caminho sem 
volta”, diz Érika, e desde então é fiel à marca Silvia Döring, com os Bubbles 
e demais peças.  Ela ressalta não só o design, mas também a qualidade e a 
durabilidade das peças produzidas pela empresa. 

A gente compra porque a gente fica louca. O que me faz ficar louca? 
A loja dela é muito bonita, tem uma apresentação, e quando você coloca 
o anel no dedo, ou o colar no pescoço, enfim, você pode estar com jeans, 
com tênis e uma camiseta, já muda o seu visual. As mães dos pacien-
tes falam “Cacá e seus anéis”, já virou uma marca minha, eu me sinto 
cuidada. O atendimento da loja, a gente tira fotos, se olha, se vê de um 
jeito diferente com essas peças. Dá um empoderamento. O cuidado que 
a Silvia tem, o carinho, é muito bacana. (CAMPOS, 2021)

Na percepção de Érika, os anéis tornaram-se parte de sua identidade. 
Ela acorda e já coloca os Bubbles, sempre no mesmo dedo anelar do lado 
esquerdo. Três anéis. “É simples, requintado e tem a possibilidade de 
mudança com as cores, então não enjoa”, ela diz.  Fato importante que justi-
fica o acúmulo de tantos anéis. Mesmo usando as mesmas bolinhas, quando 
se coloca em outras disposições já é um outro anel. Compara com o cabelo 
que às vezes está crespo, às vezes está liso, às vezes tem outra cor e é o mes-
mo cabelo; por isso não enjoa. E ela usa peças de seis, sete, anos atrás. Em 
sua caixa encontra tamanhos, cores, brilhos, todos diferentes, além do metal 
prateado ou dourado, e tudo fica perfeito.

Érika também ministra aulas, ensina o que utiliza com as crianças: a expres-
são gestual. Em suas aulas expõe para profissionais a função da mão que auxilia 
na comunicação e, para ela, os anéis agregam. Mestranda com o tema da comu-
nicação gestual, ela expõe seu ponto de vista sobre a comunicação do adorno: 

É uma cobra com os movimentos gestuais. Encanta. As danças 
mais sensuais como o flamenco fascinam porque têm o movimento de 
mão. O Bubble passa um grande poder frente à comunicação, porque 
a pessoa transmite uma comunicação não apenas pela postura gestual 
como também pela demonstração de um sinal, como se estivesse sinali-
zando para as pessoas por meio de um design, por meio de cores. Para 
mim ele é um plus frente à mensagem verbal. Isto é expressão mesmo. 
Você passa mensagem com um brilho. (CAMPOS, 2021)

Os gestos e acessórios expressam algo que não se consegue oralizar, 

sua natureza, pois aprecia também pedras naturais brutas, “tem sempre 
uma que brilha mais”, diz.  As referências nas pérolas são marcantes para 
ela. Tem várias joias com pérolas e gosta muito de bolas.

Os Bubbles, de certa forma, vieram agregar estas duas qualidades de 
material e formato. Além do prazer da estética e da identificação, ela aponta 
a versatilidade como característica muito importante para se adquirir e usar 
os anéis. Assim ela fala em seu depoimento:

Eu acho que esse anel te dá várias possibilidades, pode ser tanto 

prático como esportivo, independente da roupa que você vai usar ele 

combina. Acho que ele é uma peça contemporânea, se encaixa em qual-

quer momento, qualquer tempo, qualquer lugar, seja dia, seja sol, seja 

chuva, roupa de inverno, roupa de verão, não só os Bubbles, que eu não 

tenho exclusivamente eles, como outras peças da marca. [...]Indepen-

dente de como, elas sempre chamam atenção. Eu os ponho de manhã 

e quando chego em casa a primeira coisa que faço é tirar. (BARCELOS, 

2021)

A cliente de Silvia Döring destaca que os anéis chamam muita atenção. 
Ela mistura as bolas com outras peças, todas da marca. Escolhe comprar 
peças que podem ser usadas com outras, então “é quase humanamente im-
possível não usar os Bubbles”, declara. O que as pessoas dizem? A primeira 
coisa que perguntam é “Isto é joia?” Maura responde que sim. Em seu 
conceito, joia é um objeto precioso, que tem um valor muito grande, inde-
pendentemente de ser valioso monetariamente. Ela entende que as pessoas 
perguntam sobre o valor financeiro, “É valioso? É joia?” E para ela é. “Já 
aconteceu de estar no mercado e perguntarem, de estar no salão e perguntarem, 
e uma conhecida muito próxima perguntar, aí as respostas que eu dou são 
diferentes”, conta. Maura tem um brinco de pérola falsa que era de sua avó 
que ela considera uma joia. 

Então os significados atribuídos a estes anéis estão relacionados às pro-
priedades identificadas nas pedras no âmbito comum, embora ela não lembre 
muito bem deles. Ela acredita em energia, em vibração, em luz, por isso são 
fascinantes. “É uma questão espiritualista”, diz. 

Sobre os sentimentos da lista de Desmet, a usuária destacou: Encan-
tamento, Alegria, Amor, Energia, Fascinação, Satisfação, Devoção. Por fim, 
Maura acrescenta que a originalidade é tudo. Acredita que os anéis Bubbles 
são atemporais e jamais vai deixar de usá-los. Sobre o que faria com eles em 
um futuro, ela responde que “deixaria para o filho lembrar dela e destinar da 
melhor forma possível.”

Fig. 58 - Érika Campos        
Fonte: Foto da autora.  
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Por fim, ela declara que os anéis são divertidos, pois são muitas sequên-
cias que se podem fazer com as bolas. O diferencial é o quanto pode-se mu-
dar. Em uma frase, Érika pronuncia o significado dos Bubbles para ela: “É o 
estilo da minha vida”. 

MARISTELA B. A. AMARAL

Maristela B. A. Amaral, 59 anos, é curitibana e super-
visora de RH. Conheceu os Bubbles visitando a loja de 
Silvia Döring no shopping center. Foi atraída pelo design 
da criadora e comprou um par de brincos. Maristela é vai-
dosa e alérgica a alguns materiais, principalmente metal, e 
se adaptou muito bem ao brinco. Em uma ocasião essa loja fechou e foi aber-
ta outra próxima ao local de trabalho de Maristela, o que fez o seu consumo 
crescer.

Então um dia ela comprou não um, mas dois Bubbles, porque é assim 
que é vendido na loja, com o estímulo a combinações. De pouco em pouco, foi 
adquirindo muito, usando sempre dois anéis em um mesmo dedo porque é 
discreta e seu trabalho é um local tradicional; mas em algum evento, chega a 
usar em mais de um dedo. Maristela combina Bubbles de metal e pedra fosca 
de forma harmônica. Usa na mão direita; na esquerda, só a aliança, e não sai 
de casa sem um anel. Hoje ela tem 54 anéis e usa no mínimo três. Gosta do 
colorido, está sempre variando, combinando com a roupa que usa ou outro 
acessório. “Dá pra brincar bastante”, diz. Para ela, já virou um estilo: “Eu fico 
feliz de estar usando, tem uma questão de apresentação também, é como se 
fosse utilizar uma marca registrada”.

Maristela explica que a questão da apresentação não é para agradar o 
outro, é para agradar a si mesma. Gosta da moda, dos detalhes, do diferente. 
É uma satisfação e uma conquista, diz a cliente que entende que mesmo 
não sendo uma joia de ouro, é um artefato que dá para passar de geração a 
geração: “Eu só tenho um filho homem, mas tenho sobrinhas que já foram 
“mordidas” pelos Bubbles. A gente vai espalhando aquela ideia que é uma 
coisa especial e que é bom você usar para você se sentir bem.”

Ao se referir ao aspecto da energia das pedras, Maristela se expressa de 
forma muito particular. Ela chega a acreditar que existe uma energia, apesar 
de não ser ligada a questões místicas. Pensa em todo o processo produtivo 
para chegar a isso, e a pedra é um mineral, é algo da natureza, e o metal 
também. Nas suas propriedades, no brilho e no acetinado, na delicadeza das 
pedras, ela imagina que, talvez, inconscientemente, seja energia. 

E nesse contexto da energia ela acredita que os anéis proporcionam oti-

Fig. 59 - Maristela Amaral. 
Fonte: Foto da autora.  

então quando alguém usa tantas bolinhas coloridas no dedo, está transmi-
tindo uma mensagem. “Como usando o preto passa sofisticação ou o ver-
melho: ´Nossa ela está encapetada`. Quando estou mais romântica, vou de 
rosa.” (CAMPOS, 2021)

A mensagem do Bubble é de empoderamento, de fortalecimento. Para 
Érika, o mundo é visual e quando se está com uma peça diferente, as pessoas 
respeitam mais. Elas notam a imagem de poder e cuidado. É um símbolo de 
status.  Ele cumpre a função de marcar. Como representação de alegria, traz 
boas recordações pois nos bons momentos de Érika ela usava os anéis; ele 
marca Natal, Reveillon, datas comemorativas, celebrações; porém nem todos 
ficam bem com Bubbles, pois eles salientam o que a pessoa tem por dentro. 
A alegria, segundo ela, depende da pessoa, depende do seu estado de espírito 
e como vai usar essa ferramenta. “É como estar com uma bola e não saber o 
que fazer com ela”. (Diz isso fazendo uma analogia, pega uma bola de uns 
12 cm e a lança de um lado para outro). 

Outro aspecto comentado pela usuária é a bondade. A cliente associa o 
uso dos anéis como um ato de carinho que é oferecido aos outros: 

É como uma mesa, você está preparando um café para uma amiga; 
é diferente por em uma xicrinha, numa toalha, o pãozinho numa cesta, 
ao invés de um copo e o pão em um saco; é o mesmo pão, mas você usa 
de um modo diferente e é uma oferta diferente para aquela pessoa. [...] 
Você se torna mais agradável quando vê alguma coisa colorida na tua 
mão. É um convite. (CAMPOS, 2021)

Fortalece a imagem dos anéis, a imagem da marca e da criadora, conti-
nua em seu depoimento. “Ah, de onde é esse anel? Ah, é da Silvia Döring”. 
Tem uma marca. A aparência da Silvia dá força para essa marca, a sua apa-
rência, as suas lojas, os locais onde elas estão. Quando ela faz uma inaugu-
ração, oferece um coquetel requintado. Suas ações associam-se a imagem de 
uma mulher forte, poderosa, requintada, de um lugar bom. “Isso conta, você 
está carregando uma marca. É uma bola e um aro, mas ela se supera.”

A cliente conta dos eventos, dos presentes, da atenção. Tudo visto como 
cuidado e carinho pessoal da dona da marca e sua equipe. Na loja há mui-
tas gavetas com os Bubbles. “As vendedoras abrem aquelas gavetas e você 
vê todas aquelas bolinhas coloridas, você fica enlouquecida. Parece doce.”  
Érika usa muito a expressão “enlouquecida”. Ela fala sobre a fascinação 
pelos anéis: “Fascina não só os outros como a gente também. Por que a gente 
enche as bandejas de Bubbles? Porque aquilo é fascinante. Como consumi-
dora você tem a peça e volta à loja porque está fascinada”. Érika escolhe os 
modelos pela cor, são muitos tons diferentes em cada cor, e também pelas 
pedras que aprecia. 
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versas que teve com sua família. Silvia Döring abriu um espaço com a 
assinatura dela e um dia Maria Celeste foi conhecê-lo, a convite de uma 
amiga. Na loja, apaixonou-se pelo ambiente, pelo design e pelos Bubbles. 
Foi nesse dia, em 2013, que comprou seu primeiro Bubble. Hoje tem 42. 
A usuária considera uma paixão inocente, que não faz mal às pessoas. 

Maria Celeste gosta muito de anéis grandes, identifica-se com estas 
peças, mas só pôde usá-las depois que deixou de ser repórter de TV pois 
nesse período tinha de expressar sobriedade. 

A jornalista vê os Bubbles como bolas esculpidas e a possibilidade de 
usar uma, duas, ou quatro formam o conjunto da obra. Pensa que tudo que 
é genial parte de uma ideia muito simples. Sente-se atraída pela cor e pela 
forma, que é uma forma tradicional, mas não totalmente redonda, tem uma 
facetagem, e isso diferencia a peça.  Sob seu olhar, vários Bubbles são uma 
escultura e ela torna-se co-criadora dessa escultura quando a monta em sua 
mão. Sua personalidade é agregada à joia pela maneira que a usa. Maria 
Celeste relata que hoje tem arcabouço para entender por que gosta ou não 
gosta de algo, e a estética de Silvia Döring conversa com ela. Maria Celeste vê 
beleza em seu trabalho e encontra-se em sua proposta. Pessoas que a veem 
com os Bubbles os acham muito interessantes. Os que não conhecem como 
funcionam pensam que é uma peça só; Maria Celeste tira-os para mostrar e 
coloca-os na própria mão, sempre causando algum impacto. 

Para a jornalista, os Bubbles despertam esperança porque a forma que se 
apresentam ao mundo, na mão das pessoas, é uma mensagem que se passa, 
e se a pessoa está bem, porque não tem como não estar bem usando um anel 
destes, a mensagem é de que é possível o mundo ser bom, e que tudo vai 
melhorar. Eles despertam otimismo nesse sentido. 

Eles geram aproximação pela identificação, especialmente entre mulheres. 
Como costuma presentear a mãe e as irmãs com Bubbles, os anéis criam 
uma identidade entre elas, a “Família Bubbles”. 

Fig. 60 - Maria Celeste Corrêa. 
Fonte: Imagens captadas pela 
autora.  

mismo pela energia que eles transmitem. Mas não sorte. A cliente não 
acredita em amuletos, e sim no trabalho e no resultado das coisas que se faz. 
Entende que a energia positiva de estar bem é o que transmite a positivida-
de, não através das coisas. Porém às vezes, quando não se sente bem, quer 
enfeitar-se para sentir-se melhor. 

Um dos aspectos que mais lhe atraem na escolha dos Bubbles é a cor. 
As mais intensas a encantam, outras a repelem; outras, como o preto, não a 
agradam unicamente, mas usa para contrastar o colorido. Sabe que tem de 
dosar determinadas cores, senão fica marcada como a “mulher do vermelho” 
ou “a mulher do verde”. Por isso, ela vai variando. As cores dos anéis, para a 
usuária, são como flores. 

Esta constante combinação é divertida para ela, que compara com um 
“joguinho”. Ela faz, tira, faz de novo, muito rápido. Maristela gosta de pensar 
o que vai ser com os Bubbles. Ela coloca, se não gosta, troca. É seu mundo 
de possibilidades. E o resultado eleva sua autoestima, por si mesma e pela 
percepção dos outros. Seus anéis lhe proporcionam empoderamento. Sente 
orgulho e satisfação. É fiel à marca que usa há cerca de treze anos, à qual 
diz ter-se encontrado.

Maristela entende que o acessório é um luxo, por isso, quando compra 
mais uma peça, está se presenteando. Sobre a caracterização do produto, a 
usuária criou o termo acessório-joia: 

Na minha cabeça quando se fala de joia é no conceito clássico. Se 
eu ganhasse uma joia rara, de milhões, eu não teria como usar. Por isso 
eu não me sinto desmerecida com este acessório-joia que me deixa feliz e 
que eu posso usar. [...] uma joia de alto valor financeiro vai ficar no cofre. 
E quando eu vou a um evento mais requintado como um casamento, eu 
tenho acessórios mais requintados e ela (Silvia Döring) tem acessórios 
mais requintados que servem para estas ocasiões. Pode ser que eu vá a 
um casamento cheia de Bubbles em todas as mãos. É um acessório-joia.
(AMARALb, 2021)

 Maristela encerra: “O acessório é um acabamento. A cereja do bolo.”

MARIA CELESTE

 A gaúcha Maria Celeste Corrêa, 60 anos, é jornalista e reside em 
Curitiba. Concedeu sua entrevista em 22 de outubro de 2021. Ela gos-
ta de saber de onde vêm os produtos que adquire e tem preferência por 
produtos locais. Importa-se se a peça foi feita com trabalho escravo ou 
semiescravo, por isso, verifica a sua origem. Maria Celeste acompanhou 
a criação de Silvia para as joalherias e considerou-a um trabalho que 
denota seu estudo, que traduz o que ela é. Um trabalho que deve trazer 
os livros que ela leu, os filmes que assistiu, as coisas que gosta, as con-
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Verificando a coincidência na raiz das palavras “acessório” e “acessível”, 
tomaram-se suas etimologias para averiguar possíveis relações. “Acessível” 
vem do latim accessus, que significa aproximação, entrada. Já “acessório”, 
com raiz também no latim, vem de “accesourus”, que significa ir para apro-
ximar-se, colocar-se ao lado de, e com esta acepção adquiriu o sentido de 
“suplemento de alguma coisa”.8

Na compreensão das quatro clientes entrevistadas, o produto em questão 
foi visto como esse suplemento que enaltece a aparência da roupa, dando 
expressão ao conjunto visual feminino. Diferente da joia, que é bela por si 
mesma, e não tem a função de combinar, mas sim, como todos os adornos, 
enfeitar. 

As quatro clientes também entendem seus anéis como acessórios não 
vinculados a um período, como é na moda, mas atemporais.  No site Steal 
the look Giulia Coronato9 comenta acessórios atemporais citando brincos de 
argola, pérolas e correntinhas além de chapéus, lenços e óculos clássicos. A 
comparação não é apropriada, uma vez que mistura categorias de produtos 
(cintos, chapéus, óculos) com materiais (pérolas) e formatos (argola, corren-
tinha). Porém, sinaliza aquilo que tem estado presente, até o momento, como 
elementos utilizados no corpo para enfeitar. 

À parte, os produtos como lenços, cintos, chapéus e óculos, que têm de-
terminadas funções, destaca-se o brinco de argola – forma básica explorada 
desde os primórdios da joalheria e do ornamento que, porém, dependendo 
do modo em que é aplicada (desenho, material e acabamento), repercute um 
tempo. Mesmo sendo uma forma clássica, a argola pode ser configurada em 
incomensuráveis peças distintas. O mesmo pode ser dito à pérola, que na 
sua forma de esfera, tem sido aplicada em joias, relógios, óculos, chapéus, 
especiais vestimentas; sendo mais comum em joias. O que a torna atempo-
ral, mais que sua diversidade de tipos e aplicações, é sua natureza, recoberta 
de nácar, de beleza única e rara, que a fez compor joias das mais valiosas e 
tornar-se símbolo de riqueza desde a Antiguidade. (PEZZOLO, 2004) De qual-
quer forma, mesmo atemporais, os fabricos com pérolas marcam os períodos 
em que foram feitos: Idade Média, Renascença, Modernidade, anos 1960, 
etc.; e suas regiões. 

Os anéis de Silvia Döring podem ser caracterizados nesse sentido: o uso 
de um elemento básico, a esfera, com uma ampla diversidade de pedras, 

8  Fontes: “acessório”, in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2021, 
https://dicionario.priberam.org/acess%C3%B3rio [consultado em 31-10-2021].

9  CORONATO, Giulia. https://stealthelook.com.br/os-acessorios-atemporais-que-nunca-
vao-sair-de-moda/ 16 01 2020 Acesso em 30 Out 2021

Entre vários sentimentos despertados pelos Bubbles, ela destaca o sentido 
de empoderamento. A peça diz um pouco do que é a usuária ou aquilo que 
lhe é caro7 como a beleza que admira. As belezas da natureza, das formas de 
alguém, do padrão estético de um tecido, a trama, o que é feito pelas rendeiras, 
remetem-lhe ao empoderamento e à admiração.

O anel também transmite a sensação de energia porque passa uma 
dinâmica, que tem força, mas não é pesada. É força, mas não é peso, é força 
no sentido de como se apresenta. Ela não acredita que a pedra transmita a 
energia do amor, por exemplo, mas considera a oportunidade de ter perto de 
si algo da natureza tão bonito e que com a criação intelectual e artística de 
Silvia Döring, ganhou outro valor.

Maria Celeste afirma que sempre são uma surpresa as novidades que ela 
gera a partir dessa peça. E, também, uma das coisas que gera em quem a vê: 
admiração, interesse e surpresa. Afirma que sempre tem muito boas recor-
dações com eles, e salientou os sentimentos de autoestima, sonho, encanta-
mento, fascinação, inspiração, orgulho, gratidão, e satisfação completa.

Como as demais clientes, Maria Celeste acredita que os anéis são atem-
porais e que, com toda certeza vai usar para o resto da vida. Passaria para 
suas netas se vier a ter ou para a sobrinha neta que já tem. 

A usuária mostra um anel com duas bolas pequenas de outro fornecedor 
e destaca: “veja como eu já perseguia essa forma”. Ela conta que ao ver os 
Bubbles na loja de Silvia Döring pensou: “nossa, isso existe! Alguém fez aqui-
lo que eu queria!”. (CORRÊA, 2021)

4.4.4 CONSIDERAÇÕES

Ao lançar a sua marca, Silvia Döring optou por trabalhar com joias fo-
lheadas em virtude do menor custo do material, proporcionando maior liber-
dade de criação, sendo possível desenvolver desenhos com mais volume, e 
obter maior giro comercial por estabelecer preços mais acessíveis. 

O termo usado para sua joia, o acessório, visa identificá-la como um 
acessório de moda, ou acessório de vestimenta, e, desta forma, ela posiciona 
o produto para além de um simples adorno, tornando-o um complemento 
que tem papel importante no visual feminino.  Além disso, ela afasta sua 
linha da noção de bijuterias e das próprias joias folheadas que são muito 
marcadas por joias leves para o dia a dia. 

7  A entrevistada usa o termo “caro” diversas vezes, mas não no sentido financeiro, e sim 
para especificar algo especial, importante.

Fig. 61 -  “As peças de Silvia 
Döring reúnem elegância, 
modernidade e extremo bom 
gosto. O design criativo, 
permeado de arrojo e 
delicadeza nos conduz a 
uma experiência única.” Em 
publicação de celebração 
de 10 anos da marca. Fonte: 
Maria Celeste Corrêa

https://stealthelook.com.br/author/giulia-coronato/


144 145

A diversão não está só na combinação, ela começa na aquisição, no pra-
zer de adquirir e acumular. Baudrillard (1993) aponta o colecionismo par-
tindo da posse, em que se estabelece um jogo. Nele a singularidade do ser 
deslumbra a possibilidade de série. Possuir, segundo o autor, confunde dois 
sentidos: o tato e a visão. Manipulamos e olhamos, e assim adquirimos uma 
percepção. Aquilo que possuímos é personalizado e contabilizado e represen-
ta não imagens reais, mas aquelas que desejamos. Assim fala Baudrillard: “O 
objeto torna-se amado. O colecionador torna-se fanático [...] Colecionamos 
sempre a nós mesmos”. (BAUDRILLARD, 1993 p.96)

Talvez o que dá o sentido de infinitude no colecionismo, e em especial 
nos Bubbles, é que o objeto está sempre correspondendo a um desejo. O ser 
humano está em constante mutação e constante desejo de satisfação. As-
sim, o desejo não cessa, ele se refaz em vista de saciar alguma necessidade 
interna. Como diz Baudrillard, “o objeto é aquilo que melhor se deixa perso-
nalizar” (1993, p. 149) e as clientes de Silvia Döring encontram nos Bubbles 
a imagem daquilo que almejam. Tanto, que não imaginam que pararão um 
dia de usá-los, os entendem como objetos de valor, o que de fato são, pois 
correspondem ao seu ser e à sua forma de ser, são belos e atemporais, como 
assim é a joia.  

O que os Bubbles trazem, em reflexão sobre as joias de uso 
diário, não foi revelado nas outras entrevistas: a importância e a 
participação do objeto no comportamento do ser humano. Os seres 
tomam determinados objetos, e no caso, aqui, a joia, como suporte 
para uma rede de hábitos. Baudrillard (1993) questiona o inverso, 
se talvez não haja hábito que não gire ao redor de um objeto. A vida 
humana registra-se no relacionamento constante entre a coisa físi-
ca e o movimento da mente. 

No comparativo entre o propósito da criadora e o entendimento 
das clientes, constatou-se que os significados foram compreendidos 
e desdobrados em demais sentidos, de acordo com a interpretação 
de cada cliente. Abaixo o diagrama de significados em resumo das 
quatro clientes.  

 

Fig. 62 -  Sentidos apontados por 
designer e as 4 usuárias para o anel 
Bubble. Elaborado pela autora.

minerais de alta durabilidade. Marcam um período contemporâneo, onde a 
postura e o comportamento da mulher expressam uma autonomia, antes 
definitivamente rara. A atemporalidade também é definida por estas mulhe-
res consumidoras que desejam a continuidade de seus adornos, símbolos 
de pontos importantes nas suas personalidades, definidos pelo sentido de 
presença e poder.    

Estes significados, presença e poder, estão relacionados a quem assi-
na a marca, a própria Silvia Döring, evidenciados nas conversas quando as 
clientes falam não apenas da peça, mas também da criadora, com expressões 
como: “Ela faz;” “Ela abriu;” “A Silvia é...”. Repercute, portanto, a personali-
dade de quem assina.  

Dito isto, pode-se verificar que a comunicação da marca é eficiente em 
seu propósito, quando as clientes compreendem a função e o desempenho do 
produto. Quanto à comunicação do produto, para as clientes, o anel Bubble 
aparentemente não traz significado semântico por si só. Os significados são 
percebidos e atribuídos conforme o uso. 

Como citado anteriormente, em seu depoimento, a designer Silvia Döring 
afirma que sempre busca algum tipo de expressão nas suas coleções, tanto 
as temáticas, como as dos Bubbles, mas admite que, por mais que faça o 
storytelling das peças, a maioria compra porque achou bonito, sem mos-
trar interesse em saber da história. Para a designer, que vem desde o início 
contando as histórias dos produtos, os clientes vêm se acostumando a reco-
nhecê-las e hoje já há muitos consumidores que dão valor ao saber dessas 
histórias.  Mas este não é o caso das quatro clientes entrevistadas. Nenhuma 
expressou algum tipo de ligação semântica divulgada pela marca, seja em 
seus anúncios, seja no discurso das vendedoras. O encantamento se deu 
visualmente, pelo efeito da combinação dos anéis. Somente uma cliente fez 
referências a significados e propriedades atribuídos às pedras. As demais 
entendiam haver algum tipo de energia, mas sem efeitos específicos. 

Os significados atribuídos a partir do uso tiveram o empoderamento de 
forma muito expressiva, conferindo uma marca própria à usuária, que se tor-
na única à medida que as combinações são feitas nos dedos. Este arranjo de 
possibilidades vem sobretudo com a cor, com suas diferentes nuances, cap-
tam o olhar e despertam sensações prazerosas em cada uma delas. As dife-
renças tonais foram expressas por duas usuárias nos comparativos “é como 
flores”, e “parecem doces”, no aspecto das inúmeras cores, da pregnância, da 
atratividade. A escolha diária dos Bubbles proporciona um arrebate ao tédio, 
de forma leve, divertida, e implementa na usuária aquilo que ela quer dizer 
ao mundo, a sua singularidade. 
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Em relação ao conceito, pensou nos aspectos relevantes em voga sobre 
o Japão. Há uma questão de tradição, mas há também uma questão de tec-
nologia e é preciso avaliar. A primeira ideia que lhe veio foi o jardim de areia, 
mas Carla quis sair disso e tentar surpreender. O objetivo era transmitir uma 
cultura milenar representando seu espírito em uma peça. Ela partiu para o 
origami e envolveu-se com a arte da dobradura, que no Japão é praticada 
desde cedo. Era pedido, também, que as peças tivessem volume. Daí surgiu 
o conceito de Niwa, um jardim feito com dobras. A princípio, a peça inicial 
foi um pouco literal: o jardim era um jardim. Porém o jardim era um símbolo 
forte, e a partir do primeiro modelo ela foi fazendo outros. 

A grande pergunta foi “Como fazer isso ficar factível?”, pois as peças 
precisavam ter volume, mas não podiam ser pesadas. Na época a equipe de 
desenvolvimento estava descobrindo as possibilidades do corte a laser que, 
numa chapa fina de ouro, fazia os recortes que eram usados em joias leves 
e baratas. A técnica de recorte a laser era vista por muitas joalherias em um 
contexto popular, havendo uma noção de desmerecimento no uso da joalhe-
ria. Por serem os materiais muito finos, estas peças tornam-se frágeis, 
podendo danificar-se com facilidade. No entanto, a equipe da Manoel 
Bernardes descobriu algumas técnicas na montagem que deixavam a joia 
rígida. 

As formas foram testadas por Carla em folhas de alu-
mínio, e as aprovadas foram enviadas para a indústria como 
modelos. Ela recortava as pequenas folhas, montava e fazia as 
dobras, uma indo para a frente, outra para traz, outra indo 
para o lado.  A aprovação se deu em reunião com os direto-
res e o gerente comercial, onde ela apresentou os croquis de 
forma digital. 

A coleção Niwa se formou com a criação de modelos pla-
nificados, ou seja, sem as dobras, unidades que seriam repli-
cadas e montadas manualmente na fábrica após o corte no 
fornecedor. Isso permitia fazer peças finais que não fossem 
exatamente iguais umas das outras, adquirindo um caráter 
de exclusividade, mas em escala industrial, ainda que em 
uma proporção menor. 

Ainda sobre a forma, Carla diz que toda criação é um 
“3D visual”. Para ela, o design não pode acabar naquela vista de cima, como 
o anel, que se vê no dedo e olhando para baixo não há mais nada. Ela pro-
põe uma joia que se possa descobrir os detalhes, que seja toda pensada, que 
esteja sempre encantando. Carla Abras afirma que as joias devem ter movi-

Fig. 63 - Brinco da coleção  
Niwa. Fonte: Manoel 
Bernardes.

4.5. MANOEL BERNARDES

A Manoel Bernardes é uma marca mineira de joias fundada em 1973. 
Dirigida pela família Bernardes, tem sua trajetória marcada pelo fundador 
de mesmo nome, reconhecido pedrista que atuou fortemente no comércio de 
pedras preciosas. Como indústria e varejo de joias, a Manoel Bernardes está 
presente hoje em cinco lojas próprias, todas em Minas Gerais, e tem seus 
produtos distribuídos por meio de representantes em todo o Brasil. 

Em entrevista para este trabalho, o diretor de criação e presidente da 
empresa Manoel Bernardes falou sobre a marca que leva seu nome e a do 
pai. Seu DNA é marcado pela cor e movimento, lapidações inovadoras e 
técnicas apuradas – três diretrizes aplicadas às confecções dos produtos. 
A cor é praticada pelo uso de pedras preciosas genuinamente brasileiras, e 
as técnicas apuradas com a associação da tecnologia ao fazer manual. Com 
isso, os Bernardes seguem o propósito de promover o desenvolvimento cole-
tivo da indústria joalheira e do design de joias nacional. A marca busca uma 
estética contemporânea utilizando a pedra brasileira. 

Para este estudo, foi escolhida uma peça da coleção Niwa, desenvolvida 
em 2008, com design da profissional Carla Abras, uma das designers de joias 
que trabalham para a empresa. Quando perguntado a Bernardes sobre o 
resultado desta coleção, como resposta obtive “foi uma surpresa”. 

4.5.1 O PROCESSO DE PRODUÇÃO SIGNIFICANTE DA JOIA

A escolha do tema “Niwa”, que significa “jardim” em japonês, deu-se com 
o estudo de tendências do setor e o interesse em trabalhar com a delicadeza e 
profundidade da cultura japonesa. Na época, foram lançadas várias coleções 
além da Niwa, todas tendo o Japão como referente, em suas várias expressões 
artísticas como a gravura, a caligrafia, o origami, os arranjos florais.  

Para falar de Niwa, a designer Carla Abras foi entrevistada em 8 de 
novembro de 2021. A profissional de 50 anos é designer de produtos e desde 
os anos 2000 atua exclusivamente como designer de joias.  É nascida no Rio 
de Janeiro e mora em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Carla conta do processo de criação. Ela recebeu de Manoel painéis com re-
ferências das pesquisas feitas sobre tendências e diretrizes. Juntos, realizaram 
um brainstorming. Daí, ela partiu para os rascunhos, desenhando o que vinha 
à cabeça. Desenhava enquanto pesquisava, fazendo uma imersão aos trabalhos 
de artistas japoneses. Para chegar em 50 propostas, concluiu cerca de 200 dese-
nhos. No final, devia apresentar 80. A indústria pediu algumas variações, umas 
com pedras coloridas, outras só com ouro, outras com ouro com diamante. 
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lugar. Você põe a joia e se sente plena, ultrapassa a questão da beleza e 
do poder. Há uma conexão direta com essa energia. (ABRAS, 2021)

Carla acrescenta que tudo que se busca na vida é refletido no produto, e 
que nos dias de hoje, e cada vez mais, o consumidor vai querer a experiência 
do encantamento, do “friozinho na barriga” em adquirir uma joia com alma. 
O brinco Niwa segue essa linha pois “é uma peça que realmente surpreende. 
Traz a surpresa de ser uma peça leve, bela e até robusta. É uma coleção inu-
sitada, porque até hoje eu nunca vi algo parecido, de alguém chegar e fazer 
um ‘origami” com uma joia [...] e o maior desafio foi colocar isso factível numa 
indústria comercial.” (ABRAS, 2021)

4.5.2. COMUNICAÇÃO DA COLEÇÃO

A comunicação das coleções da Manoel Bernardes começa com a equipe 
de vendedores, para incentivá-los a contar o storytelling das peças. Para isto 
é feito um book com as coleções e seus conceitos.

O book referente à coleção Niwa introduz o vendedor ao universo da 
criação: “Criar é imaginar um mundo novo, combinando referencias e objetos 
conhecidos. A todo momento, criadores, marcas e consumidores precisam 
recriar seu estilo, definindo uma identidade própria no universo de informa-
ções disponíveis.” (MANOEL BERNARDES, 2008) 

Textos curtos esclarecem que a busca de referências na cultura e na 
moda propicia adequar uma linguagem a um ambiente que é urbano e ca-
sual, tomando a joia como um produto indispensável no dia a dia. O book 
possui 20 páginas, e dá início com uma frase de Charles Baudelaire:

Lá, onde tudo é paz e rigor

Luxo, beleza e langor

   (Manoel Bernardes, 2008)

O texto fala de rupturas estéticas alicerçadas em culturas milenares, 
carregadas de simbolismo. “O orientalismo traz em si promessas misteriosas, 
capazes de inebriar nossos sentidos.”  Usa os termos sensível, delicado, 
impactante, beleza e harmonia. 

Para o consumidor e usuário, é feito uma revista Life Style, que é distri-
buída para todos os clientes das lojas. (Fig. 64) Paralelamente, a divulgação 
é feita no site e nas mídias sociais. 

mento, beleza, caimento, ergonomia, e tudo isso é design. 

A criação começou com as peças icônicas, como a árvore de cerejeira 
toda completa em um colar exuberante. Da versão máxima, saiam as famí-
lias10, e Carla atendia a necessidade comercial de adequar as peças seguintes 
a diferentes faixas de preço. (Fig. 64) Com esta descrição, Carla salienta a 
diferença entre o designer e o artista, o quanto o designer está totalmente 
voltado para o usuário, atrelado a questões técnicas e de mercado. 

 

Ao  falar de significado, a designer fala também de emoção. Conta que 
quando recebeu o briefing sentiu euforia, e ela acredita que o mesmo deve 
acontecer com o cliente: “Eu acho que o designer tem de fazer a pessoa olhar 
a peça e dizer ‘Oh!’. Se fez isso, o trabalho está pronto” (ABRAS, 2021). Ela 
acredita no fator surpresa e este fator é o encantamento, que está relacionado 
ao fascínio: 

O que faz as pessoas serem tão fascinadas pela joia? Tem várias ex-
plicações. Umas vão se identificar pelo poder. Lá dentro delas tem o poder, 
elas vão colocar aquilo e vão se sentir empoderadas. Outras, realmente 
pela beleza, colocam a joia e se sentem uma rainha, mas acho que as pes-
soas não conseguem perceber é que essa identificação vem da natureza, 
querendo ou não, o ouro, as pedras, tudo isso vem da terra e nós somos 
partes integrantes dessa natureza. Quando você vê uma pedra, vê uma 
joia, você não sabe, mas ali você se identifica porque você veio do mesmo 

10  A designer utiliza o termo “família” para designar uma série de peças semelhantes porém 
diferentes, confeccionadas com os mesmos padrões e materiais, sendo variações de um 
mesmo desenho.

Fig. 64 - Desenhos técnicos da coleção Niwa. Fonte: Manoel Bernardes.
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Ele é um brinco grande, que chama atenção, e na hora que eu pus 
na orelha é como eu não estivesse usando nada. E eu tenho pavor da-
quelas peças que você fica pesada, você fica doida para chegar em casa 
para arrancar da orelha. Então me chamou muita atenção esse corte a 
laser, essa profusão de folhinhas e flores juntas, parecia que eu estava 
com um jardim. O miolo são as florzinhas cravejadas em brilhante e as 
laterais as folhinhas. Eu fiquei encantada, encantada.  (ROHLFS, 2021)

Regina relatou que seu marido gosta de presenteá-la com joias, mas 
como já trabalhou na área, conhece bem sobre corte, molde, solda. Suas 
pesquisas com sua sócia, quando fabricava bijuterias, eram em torno da 
joalheria, formando esse olhar aguçado para uma peça joalheira. E pelo seu 
nível de exigência constatou que a peça exibia uma qualidade ímpar. A 
técnica do corte a laser proporciona uma joia muito leve, que além de trazer 
leveza à usuária, corresponde a um ótimo custo-benefício pelo peso do ouro, 
chamando atenção de quem compra. 

Depois a vendedora ligou-lhe para saber se havia gostado do brinco e ela 
disse que ficou apaixonada. Regina conta que é boa usuária de joias, compra 
de várias marcas, e vê o mercado muito massificado; percorre a cidade e 
percebe as mesmas peças em uso pelas pessoas. A usuária também percebe 
o diferencial da Manoel Bernardes no design, e declara que seu olhar é mais 
para essa joia diferenciada, e diz que a joia grande é uma característica da 
mulher latina, a brasileira quer extravagância.

Regina expressa que, mesmo como presente de aniversário, o brinco 
Niwa foi uma homenagem ao seu casamento, ao tempo que estão juntos, e 
gera a esperança que vão permanecer unidos. Também aproxima as pessoas 
porque elas reparam, elogiam, lembram que foi o marido que comprou. Traz 
a recordação de um dia feliz, o dia que ela o ganhou e todos ficaram encan-
tados. E eleva sua autoestima porque sempre ouve que está linda quando o 
usa. E não somente por isso, por lhe trazer um sentido de empoderamento, 
com a confiança (autoconfiança) de saber que está de acordo com aquele 
ambiente, ou seja, que está compatível com um ambiente de capricho.

Ela também comenta o quanto admira a peça, dizendo que há poucas 
joias em sua posse que considera o trabalho “lindo demais”. É um trabalho 
que Regina admira porque entende a minuciosidade com que foi feito.

O brinco Niwa é um brinco solene, então não o usa no dia a dia. Usa-o 
em festas, encontros, casamentos, danças, e nesse sentido a remete a diver-
são.  Inclusive, ela conta que quando tem uma festa para ir, geralmente as 
mulheres pensam em qual roupa vão colocar, ela pensa em qual brinco vai 
usar. E, escolhendo o brinco, ele a inspira nas outras peças. O brinco tam-

A Revista de lifestyle apresenta 15 matérias com um fio condutor, que 

é o tema da coleção, para que o cliente deguste e entenda o storytelling. 

Uma história é contada para esclarecer ao cliente o valor daquilo que ele 

está pagando. A empresa percebe o consumidor em um contínuo movimento 

entre o pertencer e diferenciar-se. Este apresenta um comportamento muito 

expressivo em seguir padrões e referências das outras pessoas, de seus grupos 

sociais ou dos que ele almeja pertencer, como foi referido anteriormente por 

Kotler (2012). Em seus canais de comunicação, a marca busca estimular o 

usuário a inventar o seu próprio estilo, fugindo da padronização e buscan-

do autenticidade, originalidade, legitimidade. Manoel Bernardes acrescenta 

que, para fortalecer o conceito da marca, a indústria produz joias que não 

vendem muito, mas contribuem com a sua evolução. Utilizam a própria joia 

para falar de joia. E sobre joia ele declara: “As joias devem ser percebidas 

como formas simbólicas de uma linguagem não-verbal, visual, e como instru-

mentos de expressão, conhecimento e informações relativas a uma época”. 

(BERNARDES, 2021) 

4.5.3. AQUISIÇÃO DA PEÇA PELA USUÁRIA

Regina Rohlfs, 60 anos, belo-horizontina, é artista plástica. Ganhou o 

brinco da coleção Niwa como presente de aniversário de seu marido. Regina 

foi empresária, proprietária de uma indústria de bijuterias e, como consumi-

dora, acompanha o trabalho dos designers, declarando com isso que nunca 

viu nada parecido com aquele brinco. Assim foram suas palavras, logo ao 

início da entrevista:

Fig. 65- Imagens da revista lifestyle 
da marca Manoel Bernardes. A 
modelo usa o brinco Niwa. Fonte: 
Manoel Bernardes.
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mim foi muito especial. Então ele captou a minha essência. (ROHLFS, 2021)

Regina descreve sua essência como uma “essência pura infantilizada”, 
que está dentro dela, uma mulher de 60 anos. Para explicar o que é essência, 
ela conta uma história:

Um casal aqui em Belo Horizonte tinha uma condição muito boa. 
O marido falou para a esposa: Oh, meu bem, vou trocar seu carro. Que 
carro que você quer? Eu quero uma BMW modelo “tal”. Ela sempre pedia 
para ele trocar por uma BMW. Ele foi trocar o carro, mas antes passou 
na loja da Mercedes. O vendedor insistiu e conseguiu vender para ele a 
Mercedes. Ele chegou com o carro e ela disse: eu quero o divórcio. “Mas 
por quê, eu estou te dando uma Mercedes?” perguntou o marido. Por 
isso, ela respondeu. `Você nunca me escutou. Você nunca me escutou 
depois de tantos anos de casados. (ROHLFS, 2021)

4.5.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE O BRINCO NIWA

É impressionante a interpretação de Regina para o brinco Niwa 
como jardim, sem ter essa indicação dada pelo marido ou expressões 
da marca. Ela poderia entender o aspecto formal como uma árvore, 
conforme descreveu a designer para algumas versões do brinco, ou 
como um arranjo ou um buquê. No entanto, nas suas próprias pala-
vras, a profusão de folhas com as flores no centro deu-lhe o sentido de 
algo amplo, que se expande, fortalecido pelo aspecto tridimensional, em 
todas as direções, como pôde ser visto, durante a entrevista por meio 
do vídeo. 

Este exemplo mostrou que o uso de referências e a imersão em um 
tema, ainda que distante de nossa cultura, propicia a criação estético-
-formal, não tão literal como questionada pela designer, mas em uma 
interpretação pessoal de aspectos objetivos e subjetivos de uma cultura, 
tanto que Regina não atribuiu referência à cultura japonesa, mas per-
cebeu seus atributos. 

A frase de Baudelaire traz a simultaneidade dos aparentemente 
opostos paz e rigor, que tanto reina na cultura oriental. A paz vem da 
tranquilidade da imagem, a profusão de folhas, com a leveza da peça. 
A leveza física propicia uma leveza emocional, de estar bem, estar leve, 
flutuar seria o auge da leveza. E Regina expressa o encantamento de 
colocar solenemente uma joia daquele volume, sem qualquer peso em acrés-
cimo. Uma experiência que, provavelmente, nunca desfrutara. Daí, a sur-
presa. A designer queria surpreender, e atingiu seu propósito. Novamente 
Baudelaire: Luxo, beleza e langor. O requinte, o esplendor, a suntuosidade 
do luxo; a fruição da beleza, a volúpia em três dimensões. E uma forma prá-

bém a inspira em arte, por trabalhar com arte. 

Sobre o encantamento, ela fala:

Ele me remete a um jardim, a um pequeno jardim, então ele me 
deixa muito encantada, as florzinhas são mini rosas. Fico encantada 
com este trabalho, com o que me remete, com o que me faz lembrar. É 
um encantamento que continua. Eu o vejo como uma peça atemporal.  
(ROHLFS, 2021)

Como o encantamento, a fascinação também é presente. Quando ela 
compra uma joia, há vários desses sentimentos. 

Os momentos em que o marido a presenteia transmitem-lhe alegria. Nos 
39 anos de casados, o marido e companheiro escolheu presenteá-la em datas 
comemorativas, como no nascimento de um filho, Dia das Mães, aniversá-
rios. Então, as peças são parte de sua história como mulher, como mãe e 
como esposa. Isso é muito significativo para a usuária, que conta que teve 
de se desfazer de suas joias em um momento de falência para se reerguer 
e sustentar a casa. Vender suas joias significou perder sua história.  “Esse 
brinco conta um pedaço da minha história. Tenho várias peças da Manoel 
Bernardes que fazem parte da minha história”, revela.

Então o brinco Niwa remete bondade, amor, carinho, paixão e orgulho, 
no sentido do empoderamento, que é um sentimento humano presente na 
mulher, especialmente a que gosta de joia. Mas ela defende a simplicidade no 
uso, porque a ostentação “é o que faz mal”, diz.  Mais uma vez, em função da 
leveza, o brinco lhe traz relaxamento, não fica preocupada quanto ao seu uso. 

E sente-se grata pela forma em que foi presenteada, satisfeita por ter sido 
lembrada, e realmente surpresa, porque já ganhou algumas joias de presente 
que não eram o seu perfil, e acabou trocando.  Quando viu o brinco, viu que 
o marido acertou e ela não iria trocar, sentiu-se surpreendida. O brinco Niwa 
era diferente do que havia no mercado como argolas de brilhante, todas cra-
vejadas, pesadas, e brincos mais compactos. 

Regina considera o brinco simpático, pois não ostenta enquanto brilho. 
Diz que sente muitos sentimentos agradáveis, tanto que ele é o primeiro a ser 
escolhido para ir a um evento, mas não sente devoção, pois não tem devoção 
a nada. “A devoção te prende, te limita.”, explica.  

Para Regina o significado mais forte no brinco é o amor e o carinho que 
seu marido tem por ela, e o quanto ele a valoriza. Em sua declaração: 

Esse presente, esse brinco, o Werner (o marido) captou uma essên-
cia minha. É difícil às vezes para o homem, captar isso porque nós somos 
muito diferentes. A minha alegria foi dele ter acertado o presente e de 
pensar “isso parece com a Regina, ela vai gostar demais disso”, isso para 

Fig. 66 - Sentidos apontados por 
designer e usuária para o brinco 
Niwa. Elaborado pela autora.  
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A totalidade dos dados obtidos geraram os quadros a seguir: 

 O quadro compõe uma síntese dos resultados obtidos, facilitando a 
identificação de relações feitas entre grupos de entrevista. A seguir algumas 
considerações a respeito dos dados coletados nas entrevistas. 

4.6.1. ASPECTOS RELEVANTES NOS RESULTADOS

Um aspecto relevante surge entre as usuárias Déa e Rejane, ambas 
relatam apaixonar-se pelos produtos e sentirem a necessidade de adquiri-los. 
Conforme dito por Norman (2008, p. 98), “Sim, nós amamos curvas sensuais, 
superfícies lisas, e objetos sólidos e robustos”. Nós nos apaixonamos por pro-
dutos. Completado por Solomon (2016, p. 14-16), relações entre produtos e 
usuários podem ser de amor: “O produto promove elos emocionais de afeto, 
paixão ou alguma outra emoção Intensa”, em que Desmet (2012), esclarece 
que podemos adorar produtos simplesmente por serem bonitos ou, em alguma 
medida, forneçam estimulação sensorial prazerosa. 

A designer Carla Abras declarou o quanto a paixão é presente na criação 
das joias e naquelas às quais elas são dirigidas: as usuárias.  Regina também 
expressa seu amor pela joia, seu conteúdo de significação, a relação com sua 
vida pessoal e a dor na perda. Outras usuárias falam de amor: Maura, Marilsa, 
Katrinne, não especificamente pela beleza da joia, mas pela representatividade 
do amor entre as pessoas, pelo seu significado. 

 Uma avaliação que atravessou os grupos foi a noção de “obra de arte”, 
que aparece no brinco Presence, da Sauer, na pulseira Passagens, de Felipe 
Braun, e no anel Bubble, por Maria Celeste, uma de suas usuárias. Este 
estudo não permeou este conceito, mas considera-se importante notar tal 
concepção. 

Outro atributo designado para a joia foi o de “amuleto”, para duas peças: 

tica de mostrar que delicadeza pode ser impactante. 

Do ponto de vista semântico, a usuária trouxe o jardim, a minuciosidade, 
a beleza, a leveza, a solenidade e a história. Do ponto de vista afetivo, 
foram muitas sensações:  amor, carinho, paixão, inspiração, bondade, ale-
gria. Também empoderamento, autoconfiança, autovalorização, diversão, fascina-
ção, história, orgulho, relaxamento, gratidão, surpresa, simpatia. 

Regina recebeu o brinco como uma homenagem a sua pessoa como 
mulher, mãe e esposa, mas sobretudo por sua própria essência, sua indivi-
dualidade. Onde talvez possa se encontrar um lado infantil em uma mulher 
de 60 anos, também possa se ver simplicidade numa peça engendrada, as-
sim como pode-se ver leveza na robustez. 

4.6. CONSIDERAÇÕES GERAIS

 Avaliamos agora os cinco conjuntos de entrevistas observando simila-
ridades entre elas, oposições, questões que se repetem ou que são exclusivas. 
Categorizamos as respostas das usuárias dentro dos critérios adotados.  

Anel Bubbles

Paraná

Anel em latão folheado a ouro 
com pedra redonda lapidada de 

12 mm de diâmetro

Contemporâneo, versátil, pregnante, 
precioso, energia, vibração

Encantamento, alegria, amor, energia, 
fascinação, satisfação, devoção

Enfeite, simplicidade e requinte, mu-
dança, expressão, mensagem, poder, 

status, marca, doce, estilo

Cuidado, empoderamento, alegria, cari-
nho, bondade, fascinação, diversão

Marca, algo especial, possibilidade
Satisfação, conquista, bem-estar, autoesti-
ma, orgulho, empoderamento, inspiração, 

leveza, harmonia

Escultura, co-criação, identidade, 
beleza, modernidade, arrojo

Esperança e otimismo, empoderamento, 
força e leveza, surpresa, auto estima, so-
nho encantamento fascinação inspiração 

orgulho e gratidão satisfação 

Brinco Niwa

Minas Gerais

Brinco em ouro com diamantes. 
Recorte à laser.

Jardim, a minuciosidade, a beleza, a 
leveza, 

Amor, carinho, paixão, inspiração, bonda-
de, alegria, empoderamento, autoconfian-
ça, autovalorização, diversão, fascinação, 
história, orgulho, relaxamento, gratidão, 

surpresa, simpatia. 

                                               Tabela 8 – Quadro de respostas das usuárias 

Peça
Respostas usuários - Linhas de investigação

Estético-formal Semântica Afetiva

Brinco 

Presence

Rio de Janeiro

Mosaicos de pedras preciosas, 
diamantes e ouro amarelo 18k. 
constituído por uma parte oval, 

grande, e uma parte redonda me-
nor, com duas argolinhas que fa-
zem o jogo e uma estrela. A parte 

oval foi inserida numa moldura 
de ouro. No verso, um forro no 

formato do olho, que comporta o 
olho na parte frontal. Simetria e 

equilíbrio, ritmo e equilíbrio

Amuleto, ousadia, beleza, obra de 
arte, status financeiro, status intelec-

tual, própria história

Proteção, clareza, imponência. 

Admiração, confiança, sonho, encanta-
mento, fascinação, inspiração, respeito, 
satisfação, surpresa, simpatia, gratidão.

Brinco Unique

São Paulo

Brinco em ouro na forma de anzol 
com uma única pérola nas ver-

sões lisa ou barroca

Joia versátil, fácil de usar, adaptável 
a diversos ambientes, beleza, visual 
diferente, classe, leveza e elegância; 

delicadeza.

Confiança, Euforia, Fascinação, Inspiração, 
Alegria, Respeito, Gratidão, Satisfação.

Anel Esperança

São Paulo

Anel em ouro amarelo com criso-
pásio e diamantes

Gafanhoto, exclusividade, beleza, 
destaque, exotismo.

Admiração, Confiança, Sonho, Encanta-
mento, Fascinação, Inspiração, Alegria, 
Paixão, Gratidão, Respeito, Satisfação, 

Surpresa e Simpatia.

Pulseira 

Passagens 

Pará

Pulseira em prata com encrusta-
ção paraense colorida. 

Obra de arte, representação da Ama-
zônia, representação da história e 

cultura paraense, peace conversation, 
tradição do Círio de Nazaré, memórias 

de infância

Esperança e otimismo, autoestima, orgu-
lho, personalidade, diversão. Motivação/

inspiração, energia, paixão, gratidão.

Pingente

Coruja

Pará

Pingente em prata com base em 
chifre de búfalo

Amuleto, proteção, empoderamento, 
delicadeza, aproximação

Proteção, conforto, carinho, orgulho, con-
fiança, empoderamento, boas energias, 

afeto, coragem, aproximação. 

Pingente 

Cor. de Mãe

Pará

Pingente em ouro com Granada e 
detalhes rodinados

Carinho e amor, aproximação, laços 
afetivos, fluidez Carinho, amor, alegria, feliz, aproximação

Tabela 8 – Fonte: Elaborado pela autora
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expectativas dos designers, manifestando-se em um grau de subjetividade no 
sentido de onde surgem as inferências, porém assertivo no sentido da certeza 
de seus significados. Isso ocorre porque cada usuário irá trazer de sua história 
e de sua experiência uma associação própria, a que os designers não têm 
como prever. O olho do brinco Presence poderia, e pode, significar uma 
amplitude de sentidos pela representação do órgão visual. O olho traz a quali-
dade de ver, na concepção de percepção e, de agudeza, argúcia, discernimen-
to, engenho, esperteza, lucidez, lume, olho-vivo, perspicácia ou sagacidade. 

Mas para Brenda seu sentido é de proteção, como um olho que não só vê, 
mas precavê, assiste, atenta, cuida e assegura. Ao usar os brincos, a usuária 
está sob os olhos de um ser ali construído, misterioso e onipresente. 

Já no pingente Coruja, ainda que Marilsa sinta-se homenageada pelo sím-
bolo que gosta, a coruja, e Felipe sabe disso, ele o tomou pelo sentido de “mãe-
-coruja”. Ainda que Marilsa entenda seu pingente como único e exclusivo, que 
conversa com ela, e ela sabe que não é, pois, foi feito para uma diversidade de 
mães, ela sobrepõe este significado como única mãe do designer e inspiradora 
da peça. À coruja foram designadas várias simbologias, por diferentes povos 
em diferentes períodos. A ela foram atribuídos, inclusive, maus agouros, e 
ainda hoje encontra-se em dicionários o significado de mulher feia e velha. 

No entanto a coruja de Felipe Braun revelou o sentido de mãe coruja de forma 
muito rápida, ao colocá-la junto ao filhote. 

O exemplo da coruja traz a interpretação do símbolo muito simples, 
porém, seu principal elemento figurativo é a asa da coruja-mãe que repousa 
na coruja-filho. Com essa representação, Felipe quis transmitir a sensação 
de afago, interpretada pela mãe como proteção. Embora afago e proteção não 
sejam palavras tão díspares, à vista do quadro de emoções encontram-se 
caminhos diferentes. Afago irradia para carinho, o que muito foi observado 
no pingente Coração de Mãe, enquanto proteção caminha para abrigo, 
defesa, amparo, cuidado, guarda. Para Marilsa, proteção é um sentido mais 
próximo, porque vai além do carinho, manifestação que ocorre naturalmente 
quando se gosta de alguém. Proteção, entretanto, é um dever de mãe, é um 
sentimento amoroso e social, mais facilmente associado pela usuária por sua 
história de vida. 

A seguir conferem-se os sentidos evocados pelos dois pingentes associa-
dos à figura materna: 

 

o brinco Presence, e o pingente Coruja. No primeiro caso, foi de intenção da 
designer atribuir este sentido ao brinco, o que não é muito comum, geral-
mente amuletos são colocados ao pescoço. No entanto, os olhos do brinco 
são muito marcantes, cumprindo muito bem essa função. Faz-se notar que, 
ainda que a usuária tenha abrigado este conceito por influência da comu-
nicação da marca, é fundamental que ela o tenha assimilado, tratando a 
peça dessa forma por todo o tempo que a possui, mostrando correspondência 
entre propósito da designer e interpretação da usuária. Caso diferente do 
pingente Coruja, em que não houve a intenção de remeter a ideia de amuleto 
pelo designer, mas a usuária a atribuiu devido ao conteúdo significativo e 
emocional que a peça representa, visto que é necessária uma conexão entre 
produto e usuário para gerar tal tipo de relação e vínculo. Tanto que Marilsa 
não acredita na sorte do Muiraquitã, um amuleto por convenção. 

Na maioria das vezes, a repercussão no público, em torno da usuária, 
consolidou a satisfação das usuárias e o orgulho em possuir a peça.  Jordan 
aponta que se um produto acabou sendo particularmente prazeroso, os 
usuários muitas vezes experimentam sensações de orgulho por ter escolhido 
comprá-lo. Às vezes esse sentimento de orgulho aumenta se o produto for 
altamente avaliado por seus pares. (1998, p. 28) Para Norman (2008, p. 250), 
tornar uma coisa pessoal significa manifestar um sentido de propriedade, de 
orgulho. Segundo Desmet (2012), orgulho “é a experiência de uma agradável 
sensação de valor próprio ou realização”, que se assemelha ao amor-próprio 
e a autoadmiração. Por isso, o orgulho implica em ter um toque individua-
lista, que Brenda expressa ao comparar o brinco a uma obra de arte, e Déa 
se glamouriza ao ser notada em uma cafeteria. Déa usa suas joias não tanto 
pela intenção de chamar a atenção, mas principalmente pela identificação 
com uma imagem que considera bonita e quer unir-se a ela. 

Dessa forma, o brinco Presence e o anel Esperança tornam-se conversation 
piece, desejo e intenção das designers Stephanie Wenk e Sheila Dryzun. 
Traduzido como “um objeto incomum que faz com que as pessoas comecem 
uma conversa”, a joia torna-se personagem quando se insere desta forma 
na vida social das pessoas. Também conversation piece é o anel Bubble, e a 
pulseira Passagens com sua propriedade de levar um vitral ao pulso. Como 
dito por Appadurai, objetos são mudos, mas tornam-se animados quando 
movidos por pessoas e palavras, o que complementa sua fala sobre desejo 
e fruição: “objetos econômicos existem no espaço entre o desejo puro e a 
fruição imediata, com alguma distância entre eles e a pessoa que o deseja” 
(2008, p. 15). No momento do conversation piece, esta distância se reduz, e 
aproximam-se o desejo e a fruição. 

A compreensão de símbolos nos exemplos estudados pareceu ir além das 
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e no conjunto do brinco Niwa, tudo a encantou, todo o diferencial do design. 
Regina deslumbrou-se ao colocar o jardim em suas orelhas, mesmo sem sa-
ber de onde é este jardim e o que ele representa. Ela ficou impressionada com 
a leveza, no sentido prático e figurado da palavra, maravilhou-se com a deli-
cadeza das folhas, mas não mencionou suas dobras, sem chegar no universo 
das dobraduras e todas as referências orientais. Mesmo assim, incorporou 
o entendimento do jardim, o simbolismo de um lugar bonito, cheio de flores, 
leve, prazeroso. 

Por fim, o anel Bubble que surgiu de um solitário, curiosamente foi criado 
para não andar só, mas combinado com outras de suas unidades. Nenhuma 
das usuárias entrevistadas o usam separadamente, o anel está sempre jun-
to a outras versões dos Bubbles ou outros anéis da marca. Por ter o critério 
de co-criação na forma de combiná-los, a significação torna-se pessoal e 
momentânea, de acordo com as cores que foram escolhidas. Assim, a simbo-
logia das pedras com os quais são feitos, no exemplo constituído pelas quatro 
clientes, pouco foi notada nas peças, assim como outras significações atri-
buídas às coleções não foram relatadas nos depoimentos. No entanto, eles 
carregam valores de sentimento em alta proporção, o que lhes trás o sentido, 
antes de tudo, de empoderamento. 

O empoderamento é uma qualidade que a joia proporciona. Segundo a 
designer Carla Abras, as pessoas têm esse sentido dentro de si e, ao colocar 
uma joia que é um objeto de valor, este sentido ascende-se. É um atributo 
que fascina. Também fascina a beleza, a joia empresta a sua beleza a quem a 
carrega. E há um valor intrínseco, uma identidade com a natureza que apa-
rece no uso da joia. Diz ela: 

As pessoas não conseguem perceber é que essa identificação vem 
da natureza, querendo ou não, o ouro, as pedras, tudo isso vem da terra 
e nós somos partes integrantes dessa natureza. Quando você vê uma 
pedra, vê uma joia, você não sabe, mas ali você se identifica porque 
você veio do mesmo lugar. Você põe a joia e se sente plena, ultrapassa a 
questão da beleza e do poder. Há uma conexão direta com essa energia. 
(ABRAS, 2021)

Esta mesma percepção foi revelada por Maristela, uma das clientes de 
Silvia Doring: 

Eu não sou ligada nessas questões místicas, mas quando eu penso 
em todo o processo produtivo para chegar a isso, e a pedra é um mineral, 
é uma coisa da natureza, e o metal também, [...] essa coisa da delicadeza 
da pedra, chego a imaginar que talvez, inconscientemente, seja energia.
(AMARALb, 2021)

Assim, simbolismos convencionais atribuídos às pedras pouco foram 

 

Na pulseira Passagens, a simbologia é toda atribuída aos elementos do 
Círio, o que torna o produto específico quanto à significação. De certa forma, 
de fácil interpretação para os familiarizados ao evento, traz a leitura de suas 
particularidades instituídas por convenção. Porém, mesmo aos que não com-
partilharam da cultura local do Pará, os elementos simbólicos do manto, da 
santa, da coroa, do lírio, do coração e da pomba são referidos nos registros 
e na história católica. São imagens com traços soltos, curvos, coloridos, de 
fácil atração independente de suas convenções.

As peças da Dryzun encantam a cliente Déa. Joia para ela é algo que a 
completa, a enfeita, e a deixa mais vibrante, por isso traz-lhe alegria. Não 
importa o significado, importa a forma, o desenho, o exotismo e sua estética. 
O anel Esperança parte do simbolismo convencionado ao gafanhoto, porém 
não houve essa leitura para ela. Não importa, o seu gafanhoto era perfeito, 
e ela o queria em sua mão. O mesmo para o brinco Unique, que, na forma 
assemelhada a um anzol, não foi feita essa associação. Mas, sendo um 
brinco discreto e bonito, acendeu os olhos da usuária, apaixonada por joias 
modernas. 

Se, para Déa, o significado é dispensável, para Regina não o é. A beleza 
por si só não é suficiente para encantá-la, é preciso ver o conjunto da obra, 

Fig. 67 - Comparativo 
de significados para os 
pingentes Coruja e Coração 
de Mãe. Fonte: Elaborado 
pela autora. 
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                                                  Tabela 9 - Quadro de emoções

                                     Fonte: Elaborado pela autora

motivos de atração para essas quatro usuárias, entretanto, suas cores, 
brilho, translucidez, texturas, formaram um arsenal fascinante que as fizeram 
colecionar e usar estas peças. 

Também é notório no grupo de joias analisadas a presença destacada da 
linguagem metafórica. Os símbolos são constituídos por metáforas. As usuá-
rias descobrem mensagens ocultas em formas e aparências. Quando criam 
suas próprias metáforas para designar suas joias, apontam para o referente 
como significado: os anéis são flores, ou flores são as metáforas dos anéis?          

A relação produto-usuário, no caso deste grupo de joias, parece ser 
pouco mediada por ações de comunicação, embora não disponhamos de ins-
trumentos para medi-la, e tampouco ser este objetivo da pesquisa. Mas, de 
uma maneira geral, a comunicação estabelecida pelas marcas para divulgar 
seus produtos tiveram pequena influência na interpretação deles. Inclusive, 
na maioria dos casos aqui mencionados, os clientes chegaram ao produto 
por meios diferentes de anúncios: entrando nas próprias lojas e com o 
auxílio de vendedoras, as quais realizam a comunicação direta. Nas descri-
ções das usuárias, algumas receberam suas joias de presente, e os compra-
dores chegaram aos produtos por indicações pessoais. 

A fascinação, o encantamento e a inspiração foram os sentimentos mais 
citados pelas usuárias de todas as joias deste estudo. Para Desmet (2012), 
Fascinação é a experiência de uma necessidade de explorar algo. É uma 
emoção impulsionada por uma inquietação onde deseja-se aumentar a 
compreensão do objeto de fascínio e estimular a atenção concentrada e o 
comportamento exploratório. Já estar encantado é ser cativado por algo que 
proporciona uma experiência deliciosa ou extraordinária.  As pessoas podem 
fascinar-se e encantar-se por produtos que têm uma história para contar 
ou que revelam algum tipo de magia. Ou, de outra forma, se o propósito ou 
significado do produto não seja diretamente claro, podem encantar-se ou 
fascinar-se pela riqueza ou complexidade do produto, como também pelas 
experiências sensoriais com seu uso, às vezes fortes ou intensas. 

Quanto à inspiração, as usuárias declaram inspirar-se na vestimenta ou 
na criação de seus próprios trabalhos. Um trabalho criativo, como é o caso da 
joia, facilmente inspira pessoas que têm esta habilidade de criar a quererem 
desenvolver seus pensamentos. O sentimento inspirador vem com a motivação 
e o entusiasmo. A joia pode ser inspiradora pela sua beleza e criatividade, e 
nesse sentido simbolizar atividades inspiradoras. 

Outros sentimentos citados com frequência foram alegria, energia ou 
força, satisfação, orgulho e confiança. Os dois quadros a seguir mostram a 
relação de sentimentos pronunciados e suas proporções.

Silvia Doring
Maura encantamento alegria amor energia / força fascinação satisfação 
Erica encantamento alegria energia / força fascinação satisfação 
Maristela
Celeste encantamento energia / força fascinação satisfação 
Sauer encantamento fascinação
Dryzun fascinação satisfação
Unique alegria fascinação satisfação
Esperança encantamento alegria
Felipe Braun
Passagens energia / força
Coruja encantamento amor energia / força
Coração de mãe encantamento alegria amor energia / força fascinação satisfação
Manoel Bernardes encantamento alegria amor fascinação
Silvia Doring
Maura diversão bem-estar auto-estima orgulho
Erica carinho bondade diversão auto-estima orgulho
Maristela auto-estima
Celeste
Sauer
Dryzun
Unique
Esperança
Felipe Braun
Passagens diversão auto-estima orgulho
Coruja carinho orgulho
Coração de mãe carinho bondade orgulho
Manoel Bernardes carinho bondade diversão auto-estima orgulho
Silvia Doring
Maura esperança e otimismo surpresa gratidão devoção empoderamento
Erica esperança e otimismo cuidado empoderamento
Maristela empoderamento
Celeste cuidado
Sauer surpresa gratidão
Dryzun
Unique gratidão
Esperança surpresa gratidão
Felipe Braun
Passagens esperança gratidão
Coruja empoderamento
Coração de mãe devoção
Manoel Bernardes surpresa gratidão empoderamento
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Silvia Doring
Maura harmonia
Erica respeito
Maristela
Celeste
Sauer admiração/respeito simpatia sonho proteção
Dryzun
Unique respeito
Esperança respeito simpatia sonho
Felipe Braun
Passagens admiração
Coruja proteção
Coração de mãe
Manoel Bernardes simpatia
Silvia Doring
Maura
Erica felicidade
Maristela
Celeste
Sauer confiança
Dryzun
Unique confiança
Esperança confiança
Felipe Braun
Passagens coragem afeto confiança
Coruja coragem afeto confiança
Coração de mãe relaxamento felicidade confiança
Manoel Bernardes relaxamento confiança
Silvia Doring
Maura leveza
Erica leveza
Maristela inspiração
Celeste inspiração
Sauer inspiração

Dryzun
Unique euforia inspiração
Esperança paixão inspiração
Felipe Braun
Passagens paixão motivação inspiração
Coruja
Coração de mãe inspiração

Manoel Bernardes paixão inspiração leveza

CAPÍTULO V 
CONSIDERAÇÕES FINAIS, LIMITES E 

ABRANGÊNCIAS

     Tabela 9 - Quadro de emoções

Fonte: Elaborado pela autora
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS, LIMITES E ABRANGÊNCIAS

Transcorremos o percurso desta pesquisa ao longo de 21 meses, a partir 
da definição do tema e a acepção do objeto de estudo. Adentramos em conceitos 
e questões em torno do artefato joia, tomando por base oito exemplos, em 
vista dos significados irradiados por suas qualidades estéticas. Buscamos 
encontrar o significado destas joias, seja pelo que foi criado por seus autores, 
seja pelo criado pelas usuárias. Respondemos algumas perguntas e abrimos 
outras. Com relação às inferências colocadas no início, podemos atentar: 

1. Foi possível observar os fenômenos metabolizados, descritos pelos res-
pondentes, percorrendo como eles foram assimilados pelos criadores e recep-
tores;

2. Identificou-se, no processo criativo do designer, como o significado 
toma corpo, construindo-se individualmente junto ao objeto; 

3. Identificou-se, junto aos usuários, que os signos são polissêmicos, ou 
seja, comunicam uma série de significados e estão abertos a uma legião de 
outros; 

4. Não tivemos nenhum exemplo sem nenhum significado. Mesmo o anel 
Bubble, mais direcionado para a sua forma unitária de aro e bola, já nasceu 
com várias intenções. O que ocorre em todos os exemplos é a existência de 
um significado que se desdobra em outros. 

Pode-se dizer que as pessoas encontram o artefato como uma obra aberta. 
Por mais finita que seja a peça, como o anel Esperança, por exemplo, na 
reprodução fiel do gafanhoto, sua interpretação é aberta ao interpretan-
te. À exceção do anel Bubble, que tem uma forma mais abstrata, todos os 
exemplos apontados foram figurativos, sendo que essa não foi uma premissa 
para a escolha das peças. Por isso, pode-se lançar novas perguntas: São as 
imagens figurativas mais atraentes no campo da joia? Imagens figurativas 
são mais comunicativas ou potencializam a comunicação? Inversamente, 
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pelo usuário; e do marketing, como case de branding, em que a marca é 
incorporada à própria vida do usuário. 

Por fim, também surge como possibilidade de case a criação da Manoel 
Bernardes, a partir do exemplo do brinco Niwa. O que é exatamente a iden-
tidade de um produto e a identidade de uma marca? Como desenvolver um 
design de joias genuíno e criativo? Quais as premissas para isso? Em que 
medida é passível à indústria apropriar-se de técnicas artesanais? Podemos 
falar de um modelo misto? Quais técnicas merecem aprofundamento de 
estudo que favoreçam empresas e designers do setor? 

Como dito no início desta dissertação, são poucos os estudos que 
dispomos, sobretudo no Brasil, no campo da joalheria, e é este um campo 
promissor ao designer, ao industrial e ao comerciante. Espera-se, com esta 
pesquisa, inspirar novas investigações e aprofundamentos, que proporcione 
o registro cultural relacionado à joia e traga repertório para novos talentos. 

Além dos ganhos, devemos considerar também as perdas. Este Mestrado 
teve início ao surgir da pandemia do Coronavírus, em março de 2020, limi-
tando movimentos e aproximações sociais. Era previsto realizar as entre-
vistas presencialmente, com os designers e usuários em frente ao produto, 
tornando a experiência mais vívida e apropriada à proposta do estudo, cen-
trada no significado. Porém, isso não foi possível. Também não foi possível 
percorrer lojas em busca de compradores para alinhar um número maior de 
usuários por joia analisada. No entanto, ressalta-se que não houve nenhum 
interesse quantitativo nesta proposição, tendo sido o universo de dados 
limitado ao que se depreendesse do fenômeno de recepção da joia e, 
portanto, sem interesse para proporções quantitativas de respostas adquiridas 
na pesquisa. Assim, esta pesquisa não se ateve ao quanto as intenções do 
designer foram ou não compreendidas, e sim, como estas se deram e como 
ocorreram estas interpretações. Entende-se que, para um estudo que preveja 
algum resultado de proporção, seria necessário uma amostra muito maior e 
tempo de execução superior ao de um Mestrado. 

Considerados os fatores acima, acredita-se que as respostas de uma única 
usuária para uma joia foram satisfatórias para a compreensão do fenômeno 
de aquisição e relacionamento com o produto joia. Observou-se, no caso do 
anel Bubble, com a coleta de dados de quatro usuárias, a repetição de um 
comportamento similar, tendo o acréscimo de interpretações a cada usuária. 

Com relação às interpretações das usuárias, notou-se, no geral, que as 
mesmas foram similares às intencionadas pelos designers, o que nos infere 
dizer, por estes exemplos, que a joia é um meio de expressão forte e relevante e 
que, diante dos dados coletados, a comunicação assertiva do produto con-

imagens abstratas tendem a se manter no campo da abstração, sendo mais 
fortes na combinação de cores e formas?

Pelos exemplos comentados aqui, verifica-se que atributos da linguagem 
da joia (forma, textura, brilho, gemas e composição de gemas, tamanho, 
proporção, etc.) constroem sua significação. Por exemplo, a ausência de 
brilho no brinco Niwa remete à suavidade. 

O estudo das oito joias distintas foi suficiente para abrir a questão sobre 
os significados de determinadas joias e suas relações com aspectos influen-
ciadores de suas interpretações. A revisão teórica proporcionou ampliar 
conhecimentos de como são construídos tais significados perante os dois 
protagonistas da pesquisa: o emissor e o receptor; criador e usuário, apon-
tando um norte sobre o processo de interação entre produtos e usuários 
dentro do contexto e das características da joia, direcionando-nos a olhar e 
compreender essas experiências. 

Ao longo da pesquisa, foi possível identificar indicadores de escolhas, 
fazendo-se compreender como o consumidor opta pela joia e como o usuário 
relaciona-se com ela. Os oito exemplos constituíram uma abordagem pano-
râmica sobre tais questões, apontando recortes para novas pesquisas, tais 
como a joia religiosa, raízes, significações e ressignificações, quando identifi-
camos, no estudo, o consumo de duas joias religiosas por usuários distintos, 
sem a conotação religiosa. 

Identificamos a transposição de construções arquitetônicas, de interiores, 
para o artefato joia, nos exemplos do brinco Presence e da pulseira Passagens. 
Como se dá a leitura deste deslocamento das paredes para o corpo da pessoa? 
No que se transformam estes elementos quando postos em joias? Um estudo 
que deve aprofundar a linguagem arquitetônica e aproximá-la à linguagem 
da joia. E, mencionando elementos, a exemplo do brinco Presence, quais 
significados são atribuídos e interpretados pelo elemento olho, o órgão de 
visão dos seres vivos, na arte e no design? Uma pesquisa a percorrer a história 
da arte e do design.

Mantendo o olhar na contemporaneidade, por que a pérola ainda é proe-
minente na cultura atual e globalizada? A exemplo do brinco Unique, por 
que é este um campeão de vendas? Esta pesquisa respondeu rapidamente 
essa escolha, mas vale um estudo aprofundando da história e dos atributos 
da pérola. Do anel de pérola, surge um novo produto joalheiro? Seria o anel 
Bubble um remix do solitário de pérola? Pelos dados coletados a facetagem, 
característica nas pedras do anel Bubble, mantém a pedra como bola, mas 
distancia-o da lisura da pérola. A “febre” contínua e não sazonal indicia, 
entre outros, ao estudo por dois vieses: do design, da co-criação e apropriação 
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tribui para uma melhor aproximação entre produto e usuário. Em relação 
aos projetos, podemos retomar Norman (2008) e seus aspectos de design 
determinantes na experiência do usuário. Ao que parece, todos os oito pro-
jetos aqui apresentados foram concretizados para o nível reflexivo. Projetar 
para o nível reflexivo significa recorrer à ação do pensamento, de sua inter-
pretação quanto à mensagem dentro de um contexto cultural, proporcio-
nando uma experiência. O autor salienta que “se você projeta para o nível 
reflexivo, para o sofisticado, seu design pode rapidamente se tornar datado, 
porque esse nível é sensível a diferenças culturais, a tendências na moda, 
e à flutuação contínua.” (2008, p. 89) A joia é um artefato particularmente 
datado e atemporal. REFERÊNCIAS 
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ANEXO I - TRANSCRIÇÃO 

DAS ENTREVISTAS

Marca: Sauer

Nome:  Stephanie Wenk     Idade: 35

Natural de: Rio de Janeiro     Residente em: São Paulo

Profissão: diretora criativa      data: 15/01/2021

Histórico

Eu cursei 3 anos de Psicologia na PUC, eu sempre fui ligada em moda, em design, eu sempre 
consumi muito joia, você sabe né, o Daniel é meu padrasto, eu cresci vendo catálogos de 
joias, livros, eu ia também no atelier, isso sempre me fascinou, eu sempre tive uma ligação 
com a estética, e aí comecei a trabalhar com moda, trabalhei na Slander, na Schutz, fazendo 
sapatos, criando temas de coleções, direcionando materiais, modelos. Na Schultz eu sem-
pre tive vontade de trabalhar na época era Amsterdam Sauer, e eu sabia que eu tinha como 
contribuir em alguma forma. Eu não tenho formação acadêmica em joalheria, nem em de-
sign, mas eu sempre tive dentro de mim essa coisa do produto, do design. Eu não desenho 
a joia propriamente dita, eu vou direcionando, dando as ideias, e a minha equipe que tra-
balha junto comigo que desenha propriamente a joia a partir dos inputs que eu vou dando. 

A peça

Essa peça é chamada Presence, ela é da coleção Tarot, que é de 2017, que foi uma coleção 
muito mística e teve um sucesso comercial muito grande, e eu gosto dessa peça porque 
ela é uma pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer, com muitas gemas e 
diamantes, ela tem uma ténica italiana que chama Pietra Dura, que a gente gosta de fazer 
este resgate de técnicas antigas que estavam por vezes esquecidas, esta é uma técnica que 
surgiu em Roma no sec. XVI, e teve seu apogeu em Florença após o Renascimento, depois 
os indianos usaram esta técnica também, você encontra no Taj Mahal, e outros lugares, 
porque foi uma técnica muito utilizada em arte decorativa, em mesas e coisas deste tipo. 

História do olho

Eu gosto muito dela por este regate e essas técnicas manuais   porque a joalheria é muito 
sobre isso. Ela é uma técnica de encrustração de pedras, como se fosse uma marchetaria, 
ela tem um encaixe muito perfeito, muito polido, que ela realmente parece uma pintura. Os 
florenças tinham uma expressão que chamava “pintura em pedra”, a superfície é muito lisa, 
é um jogo de mosaicos muito perfeito. O motivo do olho a gente tirou do teto do Blenhein 
Palace, nos arredores da Inglaterra que é o olho desta socialite que é a Gladys Dieckmann, 
que casou com um duque, ela teve uma vida até bem trágica, o pai matou a mãe, ela foi 
morar num orfanato, depois o pai recuperou as filhas, ela era muito bonita, foi considerada 
uma das mulheres mais bonitas da época dela, ela casou nos anos 20, e ela realmente teve 
uma beleza excepcional, vários pintores ficaram loucos por ela, Degas. Durante esta história 
de amor, o marido dela, duque de Marlborn pintou os olhos dela no teto do palácio, porque 
ela tinha olhos muito impactantes e eu vi e achei incrível “nossa, isso dá um brinco maravi-
lhoso”, dá uma joia incrível, e depois que eu fui descobrir a história toda que estava por trás 
do olho pintado no teto do palácio. 

Uma coisa que acontece muito na Sauer é o “olhar para cima”, eu gosto muito disso como 
simbologia. O olhar sabe coisas que a gente não entende, ou a ciência, ou coisas mnísticas, 
muitas das nossas coleções tem esse exercício do olhar para cima. Então eu acho que este 
brinco tem isso do block up. Tinha um tempo que eu queria fazer uma coisa com a pietra 
dura, estava procurando um fornecedor para isso e de repente juntou, o tempo que eu 
achei a pietra dura e vi isso foi muito próximo, então era o motivo realmente perfeito para 
se trabalhar nesta técnica. Tem o brinco e o anel. 

A coleção

A gente começa o tema da coleção, aí começamos uma pesquisa sobre o tema. O tema era 
o tarot, que eu tive a ideia quando estava tirando um tarot e olhando as cartas do tarot falei 
“Nossa, que desenhos incríveis”, isso daria uma coleção de joias maravilhosas. Então no 
caso dessa coleção a gente foi muito no tarot propriamente dito, em símbolos do tarot, nas 
cartas, ilustrações de certos tarots, tudo que combina com o tema, desde pedras, técnicas, 
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livros, enfim, a gente vai juntando tudo isso, e monta pastas de referências para desenvol-
ver as ideias. 

O tema

Eu estava tirando o tarot, me consultando e vi que tinha muita coisa a ser explorada pelas 
cartas. A gente gosta de joias figurativas, e o tarot é sobre isso. A gente viu muitas joias ali, 
a mão segurando a bola de cristal, as cartas de tarot em brincos, a gente desenvolveu, uma 
coleção então super figurativa, inspirada nos motivos e desenhos do tarot. 

A criação

Ele é inspirado no olho do teto. O olho era azul e a gente mudou para verde que a gente 
achou que combinaria mais no contexto verde que azul. Fizemos o desenho, mandamos 
para o fornecedor de pietra dura. Pensamos no conforto, no modelo, o que vai funcionar no 
caimento, todos estes cuidados. Mas o que a gente quis mesmo foi reproduzir essa pintura 
no brinco. Simplificamos um pouquinho para atingir a técnica de forma satisfatória, ele é 
simples. Em termos de desenho ele é muito simples. 

O processo

Eu rabisco, passo para os designers, colocamos no computador, que hoje a maioria trabalha 
dessa forma, que é importante para conferir a volumetria, o peso, ela fica mais fiel ao que 
vai ficar na realidade do que um desenho feito à mão. Cada peça tem um processo, tem 
algumas peças que a gente precisa e mais desenhos para chegar no modelo, tem outras que 
o caminho é mais curto, tem peças que no meio do caminho já na montagem tem de mudar 
alguma coisa, muitas vezes a mudança é para melhor, A gente tem um problema técnico 
de alguma coisa que acontece. Cada joia tem um processo, algumas são feitas mais a mão, 
mais no molde, outras são feitas nas duas coisas. Este brinco a gente acertou meio rápido, 
A gente viu uma amostra do fornecedor com a pietra dura, mudou uma coisa ou outra, de 
pedra, de cor, e aí ele já andou rápido. Algumas peças que parecem simples na hora de 
confeccionar tem mil percalços no caminho e coisa que parecem complicadas desenvolvem 
tranquilamente. No caso desse brinco não teve muitos problemas. Teve outras coisas que 
eu fiz, tipo um camafeu que demorei muito para acertar, foram muitas idas e vindas. E o 
modelo dele tem uma montagem simples, é um brinco oval com uma parte em cima e duas 
argolinhas que fazem o jogo e uma estrela. 

Criação e design

Quando a gente está em época de criar coleção eu sento junto com os designers, desde a 
parte da pesquisa, a gente já começa a fazer juntos, os desenhos também juntos, e vamos 
fazendo a coleção, e quando estou longe passo o briefing e a gente vai conversando por 
Whats App, e-mail, fotos, faço o acompanhamento à distância até eu conseguir ver um cer-
to número e então vou para o Rio, e vejo tudo ao vivo, Esse é o nosso processo de trabalho 
agora. 

Significado do olho

O olho é um motivo que já apareceu em outras coleções nossas, antes dessa ele apareceu 
em outra coleção que a gente fez em parceria com a Marisa Berenson que tinha uma co-
notação mais surrealista, a Marisa Berenson é neta da Elza Schiaparelli, então a inspiração 
da coleção com ela foi o surrealismo. E o olho tem os vários sentidos de presença, de ilumi-
nação, de proteção, Nessas joias de olho as pessoas querem trocar a cor do olho, este da 
Marisa Berenson era azul, às vezes as pessoas queriam fazer marrom, verde, para atribuir 
o significado do seu olho. A atribuição do significado da pessoa é mais fácil por se tratar de 
um olho. Eu acho que o olho traz esta simbologia de proteção, eu gosto dele ser bonito mas 
tem outros significados também, tem uma história de amor, tem uma técnica que está sen-
do resgatada, além de ser um brinco que vai te enfeitar muito, talvez seja uma peça que vai 
ser um ponto de conversa, alguém vai olhar o brinco, vai elogiar e você vai contar sobre ele, 
talvez você vai descobrir uma técnica que ela não conhecia, uma história, então eu gosto 
dessa atribuição de significado de ser não só uma peça bonita.  

Todas as histórias de amor, a gente tem várias joias inspiradas em histórias de amor, bem 
sucedidas ou mal sucedidas, esta história acaba meio tragicamente, eles se separam, nos 
anos 30 ela começa a injetar coisas no rosto, queria ter o rosto grego, deu errado, ficou uma 
mulher muito reclusa, mas acho que faz parte da vida e eu acho interessante. 

No começo eu estava mais ligada no visual dele, depois fiquei mais ligada na história dele, 
Ele terminou bem como eu planejei. Foi tudo muito fidedigno à tudo dentro do processo. 

Fabricação

Finalização interna. Tudo a gente monta internamente. Ele tem uma montagem simples. Ele 
é um brinco oval com uma moldura de ouro. Atrás a gente fez um forro também de olho. 
Ele não tinha uma montagem complicada. Montagem, acabamento, cravação, polimento. 
Tudo manual.

Funcionalidade

Ele cumpre o papel de enfeitar, de embelezar, ele tem essa funcionalidade, e ele tem uma 
função de contar uma história, de educar, ou te reconectar com alguma coisa que você já 
tinha visto alguma vez na sua vida e você reencontra isso no brinco, porque é uma técnica 
que está aí, provavelmente a maioria das pessoas já viu isso na vida, seja em uma viagem, 
na casa de alguém, uma fotografia, ou um museu, talvez ela te reconecte nesta técnica num 
motivo que você nunca viu na vida, pois ela é muito usada em flores, pássaros, em outros 
motivos que não é um  olho. Isso é interessante também.

Acho que é um brinco tanto pro dia a dia como para momentos especiais, para uma festa, 
ele caminha por todas as situações

Ergonomia

Ele balança bastante com o movimento, ele acompanha o movimento da pessoa, ele dança 
junto com você.

Manuseabilidade

Fácil de colocar e tirar

Durabilidade

Esta técnica tem uma durabilidade muito grande, claro, quanto mais você cuidar, mais tem-
po ele vai durar. Ele é em ouro e diamante então é um brinco que consegue atravessar 
gerações. É para sempre

Manutenção

É mais o que não fazer: não entrar no mar, por exemplo. Mas é um brinco que não requer 
manutenção. 

Bonito – 10. Eu adoro ele.

Atraente – 10. Para mim é 10, mas para um homem talvez não, é muito subjetivo

Confortável – 7. Um pouco pesado.

Original – 8. Porque o olho é um motivo recorrente. A história é original mas o motivo não

Útil: 8 – Não é um brinco que você vai usar todos os dias de sua vida.

Fácil de usar: 8; Significativo 10

Sustentabilidade

Concordo, tudo o que puder ser feito nesse sentido é super válido.   Este brinco e todas as 
nossas joias há alguns anos a gente só usa ouro reciclado, são pequenas coisas mas que 
ajudam. A gente agora a cada joia que você compra na Sauer a gente planta uma árvore na 
Amazônia através do Instituto Idecan. 

Lançamento

A gente fez uma campanha com matéria na Vogue, matéria em revista, a gente fez uma 
campanha através de mídias sociais, um lançamento presencial, catálogo, participo 100% 
de tudo, desde a vitrine, tudo. A nossa campanha gerou bastante publicidade e a matéria 
da Vogue foi incrível para esta coleção e este brinco especificamente. Instagram, Facebook, 
o canal mais importante é o Instagram. 
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Comunicação com o consumidor

O brinco é vendido em loja mas ela vai ser vendido online também, a gente tinha um e-com-
merce mas era um e-commerce pequeno, agora vamos ter um e-commerce com umas 600 
peças disponíveis pra venda online.

Eu acho uma coisa muito boa porque existe uma barreira em entrar em joalheria que é 
diferente da barreira que existe em você entrar em outras lojas, então uma mulher pode 
entrar numa loja e comprar uma bolsa caríssima, com o preço de uma joia, mas a coisa de 
entrar em uma joalheria tem uma seriedade que não tem em outros segmentos. Então essa 
coisa da gente ter uma cartela grande de produtos no site, com preço, vai quebrando esta 
barreira. Ela não quer ficar perguntando preço de tudo, então o site ajuda a quebrar isso e 
aproximar o consumidor a o produto. Ele também pode chegar na loja já sabendo o que ele 
quer tendo quebrado a primeira barreira que tem. 

Acho que uma coisa nunca vai substituir a outra, não no segmento de luxo, outros segmen-
tos podem ficar só no online, mas joia, a experiência de você olhar para uma pedra, se co-
nectar com aquilo, vestir não vai ser substituído, mas acho que as duas coisas vão caminhar 
juntas, Às vezes a pessoa vai comprar online uma coisa que ela já viu.

Passamos o treinamento da coleção para os vendedores e também de cada peça. Participo. 

O que imagina do consumidor

Quando a gente faz uma joia a gente é muito surpreendido por quem vai ser o consumidor 
desta joia. A gente imagina que vai ser uma pessoa jovem de 38 anos, antenada, arquiteta, 
que trabalha com moda e as vezes a gente é surpreendido por um perfil que zera o que a 
gente tinha imaginado. 

Existe vários perfis da Sauer, que varia em vários momentos, ela pode ser mais minimalista, 
ela pode estar mais extravagante, a gente pega uma faixa etária muito ampla, tem um perfil 
diverso, sem perder uma coerência no produto. Até as coleções, à primeira vista elas tem 
temas muito diversos, mas elas se conversam e você consegue montar uma vitrine com 
coleções de 4 anos de espaçamento entre elas e temas muito diversos. A gente não faz joia 
para durar uma estação, então é muito natural que as coisas se repitam, que as técnicas se 
repitam, que o motivo reapareça em outra coleção então a gente tem esse cuidado de estar 
fortalecendo uma coisa que já foi feita antes.

Material e preço. Valor percebido.

Quando a gente cria uma coleção a gente pensa em faixas de preço que a gente quer atin-
gir, então a gente sempre tem peças acessíveis para uma joalheria como peças com pedras 
únicas, especiais, que não tem muita preocupação de preço mas tem uma preocupação de 
valor percebido. A minha preocupação é muito da peça ter o valor percebido de quanto ela 
custa. A gente tem todo o tipo de clientes, e tem clientes que compra coisas muito caras e 
não caras. Não é porque a pessoa compra um produto 100 x o preço de outro que ela não 
pode ter o outro, tem os momentos da vida dela. 

A gente pensa a faixa de preço e pensa muito o valor percebido da peça. O valor percebido 
é um comparativo com tudo: se isso você já viu na sua vida, quanto que isso custava, o que 
dentro de sua própria empresa uma coisa parecida custa, o quanto custa na concorrência, 
o quanto você acha bonito, é um pouco subjetivo mas ao mesmo tempo não é. É um pouco 
de olhar e perceber pela prática. 

O consumidor 

Acho que o consumidor está mais educado, também antes era o homem comprando para 
a mulher, hoje a mulher compra a sua própria joia, é uma mudança de comportamento, de 
também tirar esse lugar de tem de ser um presente. Acho que tá muito na moda joia, é um 
momento muito bom no sentido de haver muita atenção para a joia. Durante a pandemia, 
a gente ficou muito apreensivo, mas vendemos bem. Acho que as pessoas se voltaram para 
comprar menos mas comprar melhor, compra com significado, a gente teve um ano muito 
bom de vendas. 

Marca: Sauer

Nome:  Brenda Valanci      Idade: 42

Natural de: Petropolis - RJ     Residente em:  R. Janeiro

Profissão:  Empresária de eventos – Diretora do ArtRio   data: 8/02/2021

1. Como você adquiriu esta peça? 

Eu comprei. Eu mesma comprei. Me dei de presente, foi um presente de alguma dição da 
ARTinRio bem sucedida. Geralmente eu faço isso, me dou um presente. A Sauer às vezes 
me empresta joia para eu usar na ArtinRio. Eu acho que eu peguei emprestado, usei, depois 
eu comprei.  Eu não lembro exatamente do momento da compra. 

2. Se você a ganhou, qual a intenção da pessoa que te deu? 

3. O que sentiu ao ver/receber a peça? 

Eu achei a peça extremamente ousada, bonita, artística, e mais que tudo, eu achei 
que ela ia servir pra mim como um amuleto. 

4. Com que frequência a usa, em quais ocasiões?

Eu já usei mais, agora estou usando menos, porque quando eu compro uma joia 
assim, de amuleto, eu uso muito depois de um tempo.  Usei muito, muito durante 
um tempo, estou usando ele até hoje. Eu gosto de usar quando vou para locais que 
vão entender a joia . O pessoal das artes, lugares mais divertidos, mais livres

5. O que as pessoas comentam sobre a joia? 

As pessoas comentam muito “Ai que lindo, que diferente”, geralmente isso.

6.  Tem algo que não gosta nela?

A única coisa que não é culpa do brinco mas que eu não gosto muito, talvez por 
isso que eu não goste tanto, é o fato dele ser pesado, eu não sou acostumada, eu 
uso um brinco pequenininho, sabe? Ele é bom como amuleto mas quando eu saio 
porque tem coisas que eu não tiro de jeito nenhum, mas são coisas que eu posso 
usar, não incomodam, sabe? Mas faz parte, ele é desse tamanho mesmo, está tudo 
certo.

7. O que ela significa para você?

Eu acho que é um amuleto que traz tanto proteção quanto clareza, é um objeto 
imponente então traz um certo status, tanto intelectual como financeiro, é um 
objeto artístico por conta do desenho, do material e da técnica. 

8. O que sente por ela?

Eu amo ele. Faz parte da minha vida. Foi amor à primeira vista. Eu acho que as joias, 
assim como as obras de arte, esse tipo de joia que tem um caráter artístico, ele 
entra na sua vida fazendo parte de um momento que você o adquiriu. Ele faz parte 
um pouco da sua história.  Não é apenas uma joia que eu posso dar um dia para 
alguém, ele faz parte da minha coleção pessoal de algumas joias diferentes, mais 
artísticas, que fazem parte da minha história. 

9. O que acha que ela proporciona: 

- traz esperança? Quanto?

(    ) sim        não (    )    (    ) às vezes     (    ) um pouco     (    ) muito

Nunca tinha pensado nisso

 - otimismo? Quanto?

(    ) sim        não (    )    (    ) às vezes     (    ) um pouco     (    ) muito
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Também nunca tinha pensado nisso. O que eu penso mais é proteção e clareza, 
porque você está botando mais dois olhos de proteção. Ter mais visão das coisas, 
de tudo o que acontece. 

- Sorte? Quanto?

( x   ) sim        não (    )   (    ) às vezes     (    ) um pouco     (  x  ) muito

Olho sempre traz sorte

- Aproxima ou aprofunda relações com outras pessoas?

(    ) sim        não (    )    (    ) às vezes     (    ) um pouco     (    ) 
muito 

Eu acho que com algumas pessoas sim, com outras ele afasta, porque ele é forte. 
E aí está dentro do propósito. As que se aproximam acho que se identificam com 
o brinco, se identificam por eu estar usando o brinco, pensam que poderiam usar 
aquele brinco, acham legal. 

- Eleva a  auto-estima ?                     Quanto? 

( x   ) sim        não (    )   (    ) às vezes     (    ) um pouco     (  x  ) 
muito   

- Representa homenagem, respeito ou admiração? 

(    ) sim        não (    )   (    ) às vezes     (    ) um pouco     (    ) muito

Nunca pensei nisso.

- Traz boas recordações? 

(   x ) sim        não (    )   (    ) às vezes     (    ) um pouco     ( x   ) muito

Tenho ele há 4 anos. Traz recordações de viagens que levei ele, estando com ele em 
exposições maravilhosas, chamando a atenção com ele de pessoas maravilhosas, 

Admiração - Muito

Diversão - Médio

Confiança - Muita. Mas depende do dia que você usa. Às vezes você não está tão confiante 
assim. Geralmente quando eu boto ele eu estou confiante. 

Coragem - Médio

Sonho - Muito

Encantamento - Muito

Energia - Médio

Euforia - Pouca

Fascinação - Muito

Esperança - Médio

Inspiração - Muito

Alegria - Médio. Eu não acho ele um brinco leve, ele é um brinco forte, então não é pra 
qualquer lugar. 

Bondade - Pouco

Amor - Pouco

Paixão - Pouco

Orgulho - Médio

Relaxamento - Pouco

Gratidão - Médio. Sou grata de poder ter esse brinco

Respeito - Muito

Satisfação - Muito

Surpresa  - Muito. Acho ele inesperado, como uma obra de arte mesmo, uma coisa única.

Simpatia - Muito

Devoção  - Pouco

Poderia dar uma nota de zero a dez sobre as seguintes características?

Bonito 10 atraente 10 confortável 5 original 10   útil 5 fácil de usar 6 É um brinco forte, 
às vezes não combina com o look. Significativo 10

Esta joia é sustentável? Isto é importante para você? 

Não sei. Imagino que sim porque são materiais orgânicos, ouro, pedra, Não sei se é ouro 
reciclado.  Se a peça tiver condições sustentáveis acho que agrega valor a peça sim. Pra 
mim o mais importante é o leiaute mas eu ia gostar de saber que além de tudo o ouro é 
reutilizado. 

Marca:  Dryzun

Nome:  Déa Cecília Lucchi Mônaco    Idade: 72

Natural de: São Paulo - SP     Residente em: São Paulo 

Profissão: Pedagoga/administradora    data: 10/08/2021

A minha mãe era uma pessoa apaixonada por joias, teve joias lindíssimas, só eu enquanto 
jovem não consegui valorizar aquele trabalho que era feito naquela época que era muito 
detalhado, e eu acabei me desligando, não mantendo essas joias comigo. E aí enquanto 
jovem ainda eu queria joias mais modernas, eu comprei muita coisa mais moderna que 
hoje em dia não tenho mais, e aí eu me encantei com o trabalho da Dryzun, eu comprei 
algumas coisas, não muitas mas comprei algumas coisas lá. 

Já faz uns três anos já. Eu fiquei mais na Dryzun. Eu tenho um joalheiro também que quando 
eu quero alguma coisa ele faz pra mim. É um joalheiro antigo que é da minha sogra e às 
vezes eu faço alguma coisa com ele. Mas normalmente eu não posso por o pé na Dryzun 
que eu me encanto.

Eu comprei brincos, relógio, anel, Ouro dia estava na Ofner com o anel gafanhato e uma 
mulher, uma mocinha, veio me perguntar da onde é esse anel maravilhoso? Normalmente 
quando eu uso chama atenção, as pessoas acham ele lindo.
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Eu gosto de joias exóticas, eu tinha comprado uma estrela do mar mas aí eu pus na minha 
mão e achei muito extravagante para minha mão que já tem alguma idade.  Aí eu troquei 
por um relógio Cartier.

As vezes eu passo na loja e como eu gosto muito da Lia eu pergunto “Quais as novidades?” 
e ela me mostra as novidades. Quando ela me apresentou o gafanhoto eu me apaixonei 
pelo gafanhoto e pensei; “Esse gafanhoto vai ser meu”. Toda vez que eu lembro dele eu 
ponho, ponho pra passear, pra ir ao shopping, É um anel que dá pra usar tranquilamente 
em qualquer ocasião.

Eu gosto muito dele, não tem nada que me desagrade nele. Na época eu dei uma pesqui-
sada no que o gafanhoto significava, agora não lembro mais, significava uma mudança ou 
alguma coisa na vida, algo desse tipo.  Eu pesquisei depois que comprei o anel, porque eu 
queria mesmo a joia.

Eu me sinto bem em ter ele na mão. Como eu gosto de usar, ele me traz alegria. Traz tam-
bém autoestima porque é uma coisa diferente, não é uma coisa que todo mundo tem. Eu 
tenho e me faz muito bem. Faz uns dois anos. Ele me traz recordações de alguns encontros 
que tive com ele. 

Não sei dizer se é sustentável, em relação a joia nunca pensei nesse sentido. 

Admiração muito

Diversão médio

Ansiedade nenhuma

Confiança muita

Coragem médio

Sonho muito

Encantamento muito

Euforia médio

Fascinação muito

Esperança médio sem relação

Inspiração muita

Alegria muita

Bondade médio sem relação

Amor muito

Paixão miuito

Orgulho médio

Relaxamento médio

Gratidão muita pela situação de eu poder ter essa joia diferente

Respeito muito pelos criadores, pelo design

Satisfação muita

Surpresa muita

Simpatia muita

Devoção nada

O detalhamento é muito especial, feito de uma maneira delicada, minuciosa, de uma per-
feição incrível. 

Brinco de ouro com pérola acinzentada. Comprei antes do anel. Era uma outra gerente que 
tinha na loja e ela estava usando esse brinco e eu fiquei encantada por ele. Eu olhei e falei 
“eu quero esse brinco”. A Lia me apresentou outros, eu tenho outro que tem uma pérola 
barroca mesmo, bem irregular. Eu gosto muito desse, gosto do outro também mas as vezes 
quando eu ponho acho que é demais, eu tenho muito cabelo, mas quando eu vejo uma foto 
minha que estou com aquele brinco, percebo que ele é bonito, ele chama atenção até na 
foto. Esse é mais delicado. Dependendo da roupa eu o coloco, eu uso bastante mas agora é 
uma época que não saímos muito, são poucas atividades sociais, eu saio para jantar, passeio 
no shopping, as vezes encontro uma amiga, faço pilates 2 X por semana, ando, mas aí estou 
com roupa de ginástica, então acabo não usando ou usando um brinco de pérola normal, 
ou um brilhante único, que são mais práticos para fazer os movimentos e não atrapalhar.

Eu me encanto com a beleza e com o design sempre, e ele é de uma beleza clássica, elegan-
te, com um design bastante diferente. Elegante e um visual diferente. 

Eu trabalho muito em casa e o prédio que eu cuido é no centro da cidade, uma região sim-
ples, então normalmente procuro não por muita coisa que chame atenção. 

Tudo que eu adquiri lá eu gosto muito. 

Admiração muita

Diversão médio

Ansiedade nada

Confiança muito

Coragem médio

Energia médio

Euforia muito

Fascinação muita

Esperança nada

Inspiração muita

Alegria muita
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Bondade nada

Amor médio

Paixão médio

Relaxamento nada

Gratidão muito

Respeito muito

Satisfação muito

Surpresa médio

Simpatia muito

Devoção nada

Joia é uma coisa que me completa, me enfeita, me traz alegria pois me deixa mais vibrante.

Outras pessoas já falaram que ele é muito bonito. 

Minha mãe era muito vaidosa, gostava de se enfeitar com joias, virou pra mim uma paixão.

Eu gosto da modernidade da joia, deixa ela mais arrojada, gosto de anéis grandes

Marca:  Dryzun

Nome:  Sheila Dryzun       Idade: 

Natural de: São Paulo - SP    Residente em: São Paulo – SP

Profissão: designer     data: 23/08/2021

Esperança

Eu sempre fui fascinada por gafanhotos em geral, grilos, gafanhotos, essa coisa de ser mais 
leve que o ar sem ter asa quase, é uma coisa incrível esse impulso deles, e tudo é especial, 
a cor deles que é incrível, o significado, e um dia eu li um conto da Clarice Lispector que 
chama Esperança, todo dúbio que a empregada acha na sala e fala “O que faz? Mata a espe-
rança?”, “Deixa a esperança viver?” É cheio de coisa. Eu ficava com essa coisa de fazer uma 
joia e um dia eu resolvi fazer um anel Esperança, foi com um crizopázio que eu encontrei, 
foi um daqueles anéis de briga na empresa, as pessoas falam “Ah Sheila, você está doida, 
isso não” Pra mim é uma coisa tão divertida de fazer, tão gostosa, eu queria fazer aquilo, 
colocar aquilo na vitrine, nessa fase você nem quer saber se vai vender ou não. 

Tem equipe que sabota sem perceber. Eu tenho uma equipe gostosa, um ajuda o outro. 

Os desafios diferentes são o que dão tesão pra vida, esta inquietude que a gente tem. Esta 
esperança eu quis fazer na posição de quase dar o salto. E ele foi embora logo, foi para a 
loja e logo saiu. 

A esperança significa tudo, desafio, esperança. Uma vez, uma pessoa do Japão me falou 
que o pai dela ensinou que medo e esperança eram sentimentos iguais, e que a gente não 
devia ter. Então eu tenho sempre aquele medinho, que nem eu estou com um projeto gran-
de, eu dou um passo a mais mas fico com um pé atrás do que pode acontecer.  A gente tem 
de estar preparada para tudo.

Eu sempre imaginei uma pessoa de personalidade forte, com um lado divertido, 

Não é só essa coisa de valor, de status, pra mim o que fala mais alto são as coisas que não 
são tocadas, você não pode tocar. O espírito da coisa, o que aquilo emana, o tipo de con-
versa que essa joia pode provocar, uma “Peace of conversation”, você está com uma joia e 
começa uma conversa toda por causa dessa joia. Eu gosto de fazer joias assim, que desperta 
conexão entre as pessoas e essa é uma delas.

Valor afetivo. A minha ambição é fazer joias de estimação. Uma joia fica de estimação de-
pois que você usa ela, que você ganhou da sua filha ou ganhou de sua mãe. Eu sempre quis 
fazer uma joia que você saísse da loja com sua joia de estimação, é uma coisa pra sempre, 
significado né? E um significado que você não precisa ficar explicando, se tiver que ficar 
explicando é porque não funcionou. 

É uma joia para quem não tem medo de uma coisa mais exótica, fora do comum. Eu lembro 
de cuidar de colocar as antenas para trás para não pegar na roupa, nos óculos.

Eu acho essa peça muito bonita, mas tinha gente que não estava achando não. É uma peça 
atraente, mas pode ser repelente também. Tem gente que não gosta de bicho, inseto, essas 
coisas. Tem gente que adora serpente e tem gente que não pode ver cobra, não podem ver 
nada em relação a isso que passam até mal. 

A esperança como anel está pousada na mão. Eu gostaria de fazer uma como broche, para 
ficar pousada no ombro.

Eu não sei como ela se comportaria ao dirigir, pegar o telefone, o telefone cair.

Esta foi uma peça “solteira”. Normalmente você tem de fazer toda uma coleção, todo o 
jardim secreto. Ela foi cheia de esperança, foi sozinha.

A Dryzun é um pouco clássica. Eu sei que muita gente achou esquisita, esta peça. 

Não sei porque achei que tinha de ser um crizopázio. Também se fosse usar uma esmeralda 
ia ser bem difícil de colocar logo de cara. Achei que tinha de ser de acordo com o tom da 
esperança, um verde meio “alface”. 

Era uma joia muito estranha até para os ourives entenderem o que eu queria fazer. Eu 
vejo brilho nos olhos dos meus modelistas quando peço alguma coisa. Antigamente eles 
olhavam o projeto e falavam “difícil”, hoje eles falam “difícil” com alegria, eles gostam do 
desafio. 

Referências

Antes disso eu fui no México uma vez e os gafanhotos lá tem uns 20 cm. São enormes, 
enormes. Eu fotografei, eles paravam na janela, então são detalhes deles. Mas o que pre-
valeceu foi a imagem que eu tinha de criança, a gente ia muito em jardim e as esperanças 
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apareciam, apareciam em casa, foi aquilo que ficou marcado de criança. 

Foi toda feito no sentimento, não tinha obrigação nenhuma de fazer o inseto do jeito que 
ele é e sim contar que é uma esperança. 

Brinco

Esse foi um brinco que a gente fez com a Helena Bordon e a gente começou com pérolas 
barrocas, cinzas, brancas, e a coleção chama Unique, porque as pérolas são todas diferen-
tes umas das outras. 

É uma joia prática, uma joia que você pode por toda a hora, vai com tudo, é um complemento 
bacana, você pode estar com uma joia um pouco mais pesada no colar e o brinco aguenta 
a parada. É uma peça muito versátil, você pode ir pra praia com ele, você pode trabalhar. 
Ele é clássico e é interessante, ele muda conforme a roupa que você está. Na coleção há 
peças mais sofisticadas, uma com diamantes percorrendo a pérola barroca, na forma de 
uma ameba, respirando dentro, eu tenho uma coleção bem bonita, foi um estouro, foi 
muito bem. 

A Helena Bordon fotografou com as peças, participou na escolha das peças, essa é uma 
coleção que continua, é um clássico da Dryzun. Sobre o significado ela citou uma frase de 
Antoine de Saint-Exupéry:

“Um desenho só está pronto não quando você não pode colocar mais nada, um desenho só 
está pronto quando você não pode retirar mais nada”

 Joia tem esse conceito. É um exercício que eu gosto muito de fazer, eu vou na contramão 
de outros joalheiros. Eu olho o desenho e penso o que eu posso tirar, e vou tirando, vou 
tirando, tirando. É mais ou menos como escrever, o que você puder tirar daquele texto, 
deixar o mais limpo possível, sem mudar o significado daquilo. Como joia, é um exercício 
bacana também. Você vai aprimorando tirar e aí você tem de acertar uma curva, qualquer 
coisa, mas vale a pena, ela sempre vai ficar mais forte. 

Era uma linha onde a pérola era protagonista, a qualidade da pérola não era dela ser redon-
da, lisinha igualzinha as outras, e sim cada uma ter sua cara diferente. Então nessa coleção 
inteira não tinha uma pérola igual a outra. As peças, anéis, colares, brincos, eram coorde-
náveis, não eram conjuntos. 

A gente estava fazendo uma coleção, queríamos ter joias fáceis de usar, que você pode ir 
em qualquer lugar com elas, versáteis, fácil de combinar com outras peças, ou usar sozi-
nhas. O briefing nosso era esse. A gente fazia 3 coleções por ano: mães, namorados e Natal. 
Hoje nós fazemos temáticas. Antigamente fazíamos aqueles catálogos caríssimos e enviáva-
mos para a casa das pessoas, hoje temos o Instagram, ficamos alimentando ele com nossas 
criações, então a gente não para. 

Como surgem os temas? Eu cismo. Por exemplo, dia das mães, tinha aquele pingente de 
menininho e menininha, eu não queria isso, então eu fui na contramão do óbvio, aí eu 
lancei um pingente que chamava genealogia que tinha só um diamante, Esse ano fizemos 
outra coisa para ser diferente, uma coroinha toda colorida para pôr o filhinho dentro, como 
uma ciranda.

Nosso consumidor pode ser mais moderno ou mais tradicional, mas todos eles tem um pé 
no clássico. Eles querem uma joia que vai durar, que não tenha prazo de validade, que pos-
sa acompanhar a pessoa por muito tempo. Eu fiz uma coleção que chama “Let it bee”, com 
abelhinhas. Não posso chamar isso de clássico mas vai se tornar um clássico nosso porque 
eu vi que agradou, então na verdade os clássicos são aqueles que ficam, que permanecem.

Eu acho que joia é algo pra usar. É lógico que as vezes você quer dar uma joia especial para 
um momento especial, para marcar uma época, que vai ser usada só em momentos espe-
ciais mas eu tenho mais facilidade de fazer joias para se usar sempre, que você possa sair 
por aí e não deixa-la no cofre. 

Tem uma coisa do momento, pela pandemia, pela situação financeira que tem pessoas que 
querem comprar joias que vai ser perene mesmo, com uma pedra importante que é um 
sinal de pessoas procurando segurança. Na Dryzun eles sabem que estão comprando do 
Dryzun, tem a assinatura do nome que é algo muito forte. É importante saber o que você 
está comprando, é um investimento que você faz, então quanto mais seguro melhor. 

Os catálogos impressos contam a nossa história, possivelmente a gente vai voltar. 

Eu entrei na Dryzun para fazer uma vitrine, eu quis mostra a história da joalheria na vitrine, 
eu queria colocar joias com amonita, joias antigas e não tinha. Aí eu fui desenhar. Mas eu 
percebi que eu só conseguia desenhar joias se ela tivesse significado, não dá pra desenhar 
joias se não há isso. Comecei a desenhar, achava engraçado, as pessoas acreditavam no que 
eu fazia. Era tudo muito intuitivo. Acho que tem isso na joia, você tem de acreditar na sua 
intuição. Por mais que você pesquise não há pesquisa que vai te dar o caminho do que se 
vai se usar de joalheria. A cor agora vai ser roxo, todo mundo vai usar ametista, difícil de 
acontecer. Então a intuição é o que acaba funcionando. Tem um pouco o espírito da época, 
até a dor das pessoas. A coleção do Pequeno Príncipe, eu fiz em 2004. Eu entrei na livraria, 
vi o livro, e pensei tem uma dor na humanidade, elas precisam disso. Na semana seguinte 
eu estava num avião, indo para a França, buscando referencias do Antoine de Saint-Exu-
péry. Então são intuições que a gente tem, você vai e acredita naquilo. Não dá pra não fazer. 

A coleção Unique parecia ser o caminho certo. Dava muito prazer trabalhar com elas de 
uma forma inusitada, não clássica. Na verdade o que a gente estava fazendo com essas 
pérolas era isso. Porque a pérola sempre primava pela perfeição, todas iguais, em dégradé, 
e a gente foi pelo caminho inverso. 

Você espera que o cliente veja o que você está vendo. Uma joia que vai de encontro a um 
desejo. O nácar da joia sem aquele monte de coisa em volta. Ela está lá, sozinha, soberana, 
só com o que ela precisa para estar sendo usada. Esse é um tipo de brinco que quando as 
pessoas usam acabam não tirando. Ele pode trazer uma sensação de elegância. O principal 
nesse brinco é que o design tem uma função que é ficar pendurado na orelha, esta é a 
função do brinco. E ele está numa posição que realça o rosto. A pérola tem uma coisa inte-
ressante, mais uma coisa que brilha, a pérola dá brilho à pele da mulher. O desenho dele é 
a função dele: a curva que ele faz para entrar na orelha e acabou. 

Toda joia tem uma função. A primeira delas de emocionar, de significar, tem os rituais de 
passagem, tem significado em tudo isso. E tem essa grande função de ser peace of conver-
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sation e a joia poder dizer alguma coisa da pessoa que está usando, ser algo que representa 
ela. 

Não mudaria nada na coleção, chegamos ao ponto final. 

Sustentabilidade: todo o ouro da Dryzun é reciclado. A gente compra pedras com procedên-
cia, temos esse cuidado. Já fizemos uma coleção de bichinhos em extinção, uma medalha 
de paz para a cruz vermelha em doação.

O ponto de luz é um campeão de vendas, a gente até patenteou na época. O ponto de luz 
virou sinônimo de só um diamantinho. 

Marca: Felipe Braun / Eurogema

Nome:  Felipe Braun             Idade: 34

Natural de: Belém - PA             Residente em: Marituba,  PA

Profissão: designer              data: 4/08/2021

Eu comecei na academia, até com uma disciplina da Prof Rosana Gouveia, eu percebi que 
eu tinha facilidade no desenho das peças, eu fazia com agilidade o desdobramento da co-
leção, era fácil para mim, já gostava de desenhar, era criativo, e aqueles elementos fizeram 
muito sentido para mim. Então, houve uma oportunidade de eu participar de um workshop, 
e eu vi que financeiramente era muito interessante, assim, um estudante que estava ano 
segundo ano de curso, me falaram, cada papel A4 que você desenhar você ganha 150 reais, 
há 20 anos atrás. Eu pensei, se eu fizer um conjuntinho assim, pingente, brinco e anel eu 
vou ganhar 150 reais? Há, eu fiz 12 em um mesmo dia. Daí eu já me apaixonei, e falei, aqui 
que eu vou ficar. 

Daí fui desenvolvendo, fui aprendendo, descobrindo mais sobre os softwares, e vendo um 
pouco mais sobre as técnicas de fabricação, e com isso, eu entrei logo nas oficinas, e isso foi 
muito bacana, me ajudou muito no desenho técnico das minhas peças. Eu passei a saber o 
que é possível fabricar e o que não é possível fabricar que é um déficit muito grande hoje 
em dia no mercado com os designers iniciantes. O meu curso era bacharelado em design 
com aplicação em projeto de produto. Lá na frente tinha salpicadas de optativas e tinha joia 
no meio. Ingressei em 2005, era 2007. 

Eu trabalho fixamente para uma empresa mas não necessariamente projetando para essa 
empresa, eu trabalho como um facilitador do desenho técnico das joias. Trabalho com os 
ourives, faço o molde, tudo o mais. Eu tenho uma produção pessoal de peças, não é uma 
larga produção, não é minha principal fonte de renda, participo mais em épocas de exposi-
ção, esse tipo de coisa, mas eu pretendo num futuro próximo ter um dia a dia de produção 
de peças maior. Talvez ter uma grife, alguma coisa nesse sentido. Porque é um mercado 
promissor, ouro é algo que não desvaloriza, acaba sendo um investimento trabalhar com 
peças em ouro. 

Essa pulseira foi feita para o evento Círio de Nazaré, eu fiz vários projetos, este acabou 

sendo selecionado para estampar as divulgações do evento em si e o conceito dele é que 
eu queria que a peça cobrisse todas as etapas que eu considero mais importantes do Círio 
de Nazaré. Então você tem na peça frontal a figura de Nossa Senhora, no lado você tem a 
figura do anjo, que vem anunciar o nascimento de Jesus para ela, tem a figura da coroa, que 
faz o simbolismo dela como rainha, tem o sagrado coração de Maria, também é represen-
tado ali, tem o lírio, onde Maria tem toda uma relação com o lírio, a pureza, tudo o mais e 
a própria pombinha do espírito santo. 

Eu me vali da técnica de incrustração paraense, que é esse tipo de vitral colorido, com a 
técnica de um tipo de resinagem onde o artesão faz um pó de um material natural, como 
por exemplo, casca de ovo, tritura, faz um pó e aplica isso como se fosse uma pasta. E aí 
ele vai fazendo várias coisas com isso. É um tipo de esmaltação mas não é usado material 
sintético, são mais materiais naturais que vão dando essa pigmentação. Casca de ovo, tijolo, 
carvão mineral, pedras preciosas, pedaços de malaquita trituradas, 

Toda peça que participa deste evento do Joias de Nazaré passa por um workshop, onde 
você tem um palestrante dando nortes para o grupo, tem o tema principal, desse tema a 
gente desenvolve as linhas, os conjuntos, a partir daí leva-se os desenhos para uma análise, 
vê-se está coerente com a temática, e depois com a peça pronta, passa-se por uma curado-
ria do instituto, para analisar se está bem feito. 

O briefing é bem aberto, você pode criar o que quiser, tanto que eu fiz para essa coleção, 
essa pulseira, fiz escapulários, fiz pingente, tem um escapulário de chifre de boi com prata 
que vendeu bastante. Teve um cliente que veio de Portugal, gostou tanto mas não queria 
que fosse de prata, ele disse “o meu público não é esse, eu quero dar de presente para a mi-
nha família mas lá todo mundo usa ouro. Acabei produzindo para ele umas 6 ou 7 unidades, 
foi maravilhoso, A dele ele quis em ouro branco. Por exemplo, se a temática foi puxando pro 
barroco, você chegar com uma coisa muito clean, muito tecnológica, uma coisa mais con-
temporânea, você está fugindo da proposta como um todo. A pessoa que está administran-
do o curso dá lá uma canetada, fala olha, vamos tentar mudar um pouco mais, vamos jogar 
um pouco de arabesco, mescla um pouco mais as coisas, põe um pouco mais de contraste, 

O nome da minha pulseira é passagens. O tema foi “Maria de Nazaré, derramando sua 
luz sobre o mundo”. Os temas do círio é assim, te dá um norte mas nunca te deixa muito 
restrito. 

Eu gosto muito de profusão no meu traço. Eu gosto muito de desenhar várias coisas, quan-
do eu penso no Círio, eu penso muito do geral e depois vou afunilando, disso eu vou tirando 
meus elementos, vou criando minhas coleções. Quando eu cheguei no geral, eu pensei, 
eu vou fazer uma peça que conte o Círio ela inteira. Eu gosto muito de cores, eu puxei o 
vitral logo, pensei, vou fazer vários vitrais, e de que maneira eu consigo fazer isso. Pensei 
num colar onde tivesse várias articulações e nele tivesse várias passagens, mas pensei, um 
colar talvez tenha mais peso, aí eu fui para o bracelete. Pensei em várias maneiras de como 
articular. Poderia ser vários círculos articulados entre si, mas eu pensei, quero uma coisa 
que fique mais junta, mais de com posição uma do lado da outra. e aí me veio a ideia de 
usar os retângulos como vitrais, unindo-os com a técnica de charneira que é essa dobradiça 
que você vê entre elas. Aí eu pensei, não sei como é o braço que a pessoa vai usar, aí eu 
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usei os elos com a terminação na corrente, os elos portugueses, que são mais largos, mais 
redondinhos e dessa maneira podia dosar a pulseira com o tamanho do braço.

O que norteia quase toda criação minha em relação ao Círio de Nazaré é a própria fé do 
povo paraense, a gente que mora aqui vivencia isso de maneira muito forte, você vê a devo-
ção das pessoas na procissão, as promessas que as pessoas fazem e muito mais. Sempre na 
época do Círio parece que está todo mundo muito feliz, todo mundo de bom humor, Então 
eu penso, vou fazer uma peça que represente o Círio, vou fazer uma peça que represente 
luz, que represente vida, que represente cor, uma peça de encantar de você olhar para ela 
e veja vida nela mesma. Tentei trazer este significado, do espírito que norteia o evento para 
dentro da joia. 

Essa peça em específico saiu igualzinho como projetei. Nessa época eu já tinha um know-
-how de desenho técnico, as articulações eu sabia fazer, as soluções dos problemas técnicos 
da joia sempre foi fácil eu conseguia desenvolver de um jeito prático, pela experiência do 
tempo em oficina e com o tempo fui adquirindo conhecimento desses softwares e quando 
você passa a peça para o 3D você sabe exatamente como vai sair. 

Eu faço sempre essa perspectiva que me ajuda a ver como vai ficar e se for o caso vou es-
miuçando. Eu tenho uma versão em prata vazada porque achei que valia a pena ter uma 
versão mais sofisticada da peça, com mais volume, ela tem o mesmo corte que a colorida, 
mas ela não recebeu cores, ela recebeu mais espessura maior que é a galeria. É um trabalho 
de serra excelente, na indústria que eu fiz não tinha nenhum maquinário para fazer roboti-
camente, mas o trabalho de serra foi muito bem executado. 

As imagens são todas do Círio, falando de nossa semiótica são elementos que se reconhe-
ce como sendo do Círio. Quando você trabalha no Círio, logo você vê a imagem de nossa 
senhora com o manto grande, você vê o anjo, pensa no espírito santo, no sagrado coração, 
elementos que são fortes para a gente em representação, sempre eles estão permeando 
joias do imaginário do Círio. O lírio simboliza a pureza de Maria, em várias pinturas clássicas 
da Nossa Senhora ela está segurando o lírio, é uma figura que está sempre presente no re-
ligioso de Nossa Senhora. São 6: um é o espírito santo com a pomba branca, outro a nossa 
senhora com o manto, o sagrado coração de Maria, o anjo, o lírio e a figura da coroa que 
é a passagem de Nossa Senhora para subir aos céus como rainha. O próprio vitral que me 
serviu de inspiração é a coroação de Maria.

Eu não imaginei a pessoa que iria usá-la. Eu só me preocupei ergonomicamente com o 
fecho, para ter uma extensão maior para abraçar um público maior por conta do tamanho 
do braço.

Ela não é uma pulseira leve, ela tem um certo peso, então não é uma pulseira para o dia a 
dia, ela serve para um evento, é para um público que gosta de chamar a atenção, ela é gran-
de, tem um atrativo visual bem vistoso, pensei no público nesse sentido, sabia que a pessoa 
que fosse comprar teria um pouco dessas características. Lógico, a paixão pelo Círio, o gosto 
pelas cores, essa vibração cima toda, o uso é na parte de cima do pulso, o fecho, tipo boia 
fica na parte de baixo do pulso é um fecho grande. Inicialmente o ourives que fez ia botar 
um fecho pequeno chamado pata de caranguejo que é bem tradicional. Eu pedi para ser 
um fecho maior para ser fácil de abrir e fechar. Por se tratar de prata, tem uma durabilidade 

menor por causa da oxidação. Aqui em Belém não temos banhos para aplicar na prata para 
ela ficar um tempo maior sem oxidar mas você tendo cuidado, guardando bem a peça, não 
expondo a produtos químicos que são agressivos, ela tem uma durabilidade excelente e 
eventualmente se vier a oxidar em qualquer momento, como qualquer outra joia é só dar 
uma polida, ela volta a ficar 100% de novo. 

Sustentabilidade: as pedras preciosas que eu uso hoje são as que estão disponíveis, do que 
alguma que eu pensei pela beleza. Eu deixo de lado aquele pensamento tradicional de rubi, 
safiras e esmeraldas e tento trabalhar as gemas brasileiras como a ametista, citrino, topá-
zio. E também, a valorização do material regional que você vai ver muito na coleção nova, 
como por exemplo a gema vegetal. A gema vegetal está sendo desenvolvida aqui no Pará. 
Imagina que você pega uma folha de abacaxi, extrai o pigmento da folha, cria uma resina 
natural utilizando o pigmento e dá um jeito de cristalizar e faz uma lapidação para isso virar 
uma pedra preciosa mas não mineral, e sim vegetal. É muito legal. Aí você tem uma peça 
que só por esse elemento já tem todo um trabalho de sustentabilidade. E o custo da gema 
vegetal é bem inferior à gema mineral. Então que eu vejo em termos de sustentabilidade 
é o uso destes materiais como também os materiais locais: o chifre de búfalo, a madeira. 
A joalheria paraense tem como característica o uso dos materiais naturais. Quando eu in-
gressei na joalheria, eu olhava para o lado e já havia muito grafismo indígena com o uso de 
casca de coco. Casca de coco é líder aqui, tem muito. Você vê uma peça com a casca de coco 
e em cima dela vem um metal nobre, o ouro ou a prata.

Eu acredito que quando os ourives se debruçaram em cima da joia e viram a possibilidade 
de agregar a joalheria esses elementos corriqueiros, foi juntar o útil ao agradável. Algo que 
estava disponível, ficou tão belo quanto os outros materiais, acabou-se valorizando, foi 
passado de geração em geração e quando chegou minha vez de conhecer o mercado eu 
percebi como uma característica daqui. As gemas vegetais eu diria que vem vindo a partir 
de 2010, talvez. 

Bonita 9. Hoje eu faria ela mais leve. A nível de aparência ela tem uma corrente. Hoje eu 
tenho outras opções que a deixariam mais uniforme. Hoje eu não faria como uma pulseira, 
eu faria como um bracelete. Colocaria duas metades fixas no formato de um “C” e três pe-
ças articulando ela. É melhor para ver, te traz para perto, 

Confortável. 8. Ela tem um certo peso. Dá para ser melhor. 

Original 9. Na época que foi feita teve uma repercussão muito grande, as pessoas gostaram 
muito do uso da incrustação paraense a nível de vitral numa peça grande, as pessoas usam 
mais em detalhes pequenos, no topo de um anel então fazer uma peça com uma quantida-
de grande dessa peça foi uma inovação para o momento. 

Significativo. 10. Ela traduziu tudo o que se propôs. Ela traduziu o espírito do Círio na peça, 
ela traduziu o meu próprio estilo de trabalhar com muitos elementos, ela se propôs a isso 
e conseguiu alcançar este resultado. 

Na exposição em si ela recebeu um certo destaque e nas divulgações das mídias tinha a 
foto dela ali. Todo o ano tem uma missa ao abrir a exposição onde é levado uma imagem de 
Nossa Senhora ao centro e as peças ao redor dela. Fica em exposição por 30 dias. 
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Entre 20 e 30 designers. Perto de 100 peças. 

A cliente falou que quando viu na propaganda ela pensou “Eu quero essa peça”. Ela tem um 
braço bem magrinho e como a pulseira é grande ela ficou no limite do uso. Perguntei se ela 
queria que diminuísse e ela disse não, quero levar do jeito que está aqui que está perfeita. 

Pingente Coruja

Esta peça foi feita para colocar à venda para o dia das mães. Eu projetei ela com a pegada 
afetiva do jargão do mãe coruja. Queria fazer uma versão diferente daquilo que a gente vê 
na internet, então fiz uma coruja maior, abraçando o filhotinho. Usei o chifre de búfalo, ele 
recebe um polimento, e destaca a prata. 

Ela tinha que ter uma facilidade da produção, por isso ela foi plana, sem pedraria ou coisa 
do gênero, ela é prática do ponto de vista da fabricação, mas ela tem os elementos e o 
diferencial do contraste. Quando você faz um pingente de prata na maioria das vezes fica 
só prata e para mim isso peca muito. Por isso eu quis usar o chifre de búfalo que é preto e 
dá um contraste ótimo com a prata. Então foi uma escolha boa, e teve um resultado bem 
legal nas vendas. 

Foi um pouco do senso comum na hora de fazer a pesquisa de mercado. Quando se trata 
do dia das mães par uma linha mais comercial você trabalha muito coração, pedras ou a 
própria lapidação coração, com uma cor mais rosa, mais avermelhada, é um pouco do que 
a gente vê no mercado, com frases “mãe, eu te amo”. Eu não queria utilizar nada que ti-
vesse texto, eu queria uma joia que tivesse o elemento da figura materna, por isso eu quis 
colocar não uma coruja mas uma mãe coruja, então eu usei a corujinha maior e a corujinha 
menor dando esse cuidar, o afago que é o principal da mãe. A pesquisa que eu fiz foi virtual, 
por uma questão de tempo praticamente, a parte da criação é rápida porque ela precisa 
ser rápida, você tem três dias para fazer a peça. Acabou sendo satisfatório, eu pesquisei 
bastante, para não cair no batido, buscar um diferencial colocando um elemento novo para 
diferenciar do que tem nas lojas e o que tem de mercado a nível nacional.  A placa ficou 
vertical, podia ser redonda ou mais no tom de rosa, madrepérola, eu optei por esta porque 
sabia que minha mãe ia gostar. Escolhi a coruja que as pessoas gostam e quanto a placa abri 
um leque para as pessoas escolherem. 

Quando foi colocada para vender, elas já foram saindo e se encomendavam outras, esta 
produção foi feita na empresa, com o capital de investimento dela. Sempre que eu apresen-
to essa peça para alguém a pessoa reage com aquele ar de fofura. Vendo de perto a coruja 
é mais gordinha, os traços são mais caricatos, justamente para dar um tom de leveza. Os 
desenhos eu testei de diversas maneiras, testei com um galho, testei só ela, testei com um 
ninho, com uma mandala floral ao redor, e o desenho que eu mais gostei foi esse aqui. O dia 
das mães é bem comercial mas é gostoso projetar para a mãe, desperta um sentimento que 
faz parte de ti. Você tenta agradar a sua própria mãe assim como outras, e vem a pensar 
numa mãe antiga e numa mãe atual, Uma mãe de agora, de 23 anos talvez não tenha o gos-
to de uma mãe mais tradicional, ela talvez gostasse de ganhar uma joia que fosse mais do 
dia a dia dela, que não estivesse estampado na cara que é do dia das mães mas que fosse 

uma joia bonita que ela quisesse usar. 

Nós utilizamos dois tipos de embalagem, um é bem tradicional, de veludo, porém tem uma 
embalagem feita pelos artesãos daqui de cerâmica toda entalhada com grafismos indíge-
nas, aí você faz um trabalho dentro de estofado com papel de seda e coloca a peça dentro. 
Ela é pequena, não é para qualquer tipo de peça, nós usamos muito quando a peça é regio-
nal como o muiraquitã que trabalha com lendas, alguma coisa mais desse folclore. Nessa 
peça do dia das mães eu fiz questão de colocar na embalagem da cerâmica

O chifre de búfalo é um material bem resistente, ele foi feito através de pinos, não é uma 
colagem simples, ele tem furos atrás, ele é todo pinado justamente para não sair de jeito 
nenhum, é como se fosse uma cravação mesmo no chifre de búfalo. Então a duração é para 
sempre, o que vai mudar é a prata que com o tempo oxida mas aí é só dar um polimento. 
O tratamento que a gente dá no chifre de búfalo deixa a peça bem resistente, bem mais 
que a madeira, inclusive. Tem cooperativas e artesãos. Você tem feiras no bairro de Coaraci 
com artesãos vendendo as placas e você pede o formato que você quer ou você compra a 
placa redonda, leva para estoque e quando você precisa você mesmo faz o corte na ouri-
vesaria. 95% das empresas aqui de Belém são artesanais. A coruja também é manual, se 
você der um zoom na peça você vê que tem um furo pequeno e é desse furo que a linha 
se desenvolve. O furo nada mais é que o furo da ourivesaria, do furo no metal e aí eu sigo 
com a serra para fazer o desenho. Hoje a gente tem uma tecnologia melhorada para isso, 
se a peça fosse feita hoje a gente já usaria a CMC, eu jogaria o desenho no computador e a 
máquina faria o corte. Na época eu fiz perto de umas 10, umas três ou quatro de cada mo-
delo. A produção é numa escala nunca grande porque ela é manual, o ourives tem de fazer 
várias iguaizinhas então acaba nem compensando, acaba tendo um charme pela escala ser 
menor. Na empresa, com a CMC dá pra fazer mais escalonado mas ainda não é uma quan-
tidade de 200 unidades, por exemplo.

Bonita 8. É uma peça bonita mas hoje eu colocaria diamantes nos olhos, acho que faltou 
para essa peça um pouco de brilho, aquela sutileza a mais para fazer a cereja do bolo, ou 
outra pedra a mais resolveria esses problema. 

Atraente 8. Ela tem um contraste grande que é algo que chama muito a atenção do público. 
Quando você põe esta peça junto das demais o contraste preto no branco, um desenho 
fofinho, puxa pra isso. Não chegaria num 10 porque faltaria um pouco mais de elementos 
para a pessoa se encantar com ele. É uma peça mais simples, mais comercial, é difícil ter 
este 100% que a joia tem que ter para encantar. Acho que a joia tem de encantar muito. 
Você olhar, olhar duas vezes, três vezes, olhar cada elemento, esta não era a proposta para 
essa joia. 

Confortável. 10. Não tenho o que reclamar, ela é leve, a parte onde vai o cordão é grande, 
cabe todos tipos de cordões, principalmente por ser uma peça feminina

Original 8. É um tema bem comum mas que foi bem trabalhado, eu usei o tema da coruja 
com o abraço, que é um diferencial, mas não é nada de outro mundo, nada de revolucioná-
rio. Ela atendeu ao que se propôs dentro do esperado.

Significativo. 9 Ela traz o dia das mães pelo elemento da coruja, tem um traço pessoal 
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porque eu sabia que minha mãe ia gostar, teve essa relação, foi bem aceito, outras mães 
também se identificaram com a peça, as pessoas bateram o olho se atraíram, entenderam 
o significado, então teve um significado bem legal. 

É uma peça para o dia a dia. 

Quando eu apresentei ela à minha mãe foi uma comoção grande, eu já tinha dado outras 
peças de presente para ela, mas esta ela gostou muito, tanto que ela usa bastante. Como é 
uma peça mais corriqueira, o cliente tende a usar mais vezes, foi bem aceita nesse ponto. 

Esta peça foi feito para o Círio, em 2020, foi muito virtual por conta da pandemia, joia é um 
produto supérfluo, estava em baixa de vendas, mas a gente faz uma promoção aqui outra 
ali e a venda vai se desdobrando. 

Essa eu fiz duas, vendi as duas. Uma cliente é da França, se eu não estou enganado, ela é 
brasileira mas morra lá, ela gosta muito do Círio, a mãe dela gosta do Círio também, a com-
pra foi assim: ela soube da exposição, ela me perguntou o que eu tinha para a exposição, 
ela viu e falou “Eu gostei dessa aqui. Você entrega pra mim em Belém? Eu falei, “Entrego”. 
Ela fez a compra de lá e eu entreguei para a mãe em Belém. Esta peça eu quis trabalhar o 
requinte. Eu quis trabalhar peças leves mas que tivesse uma sofisticação, que tivesse um 
diferencial. Todas elas tem pedras preciosas, uma tem praziolita verde, diamantes, todas 
são de ouro, uma com ametista com um tale hexagonal, que é um tale diferente, é uma 
lapidação que você não vê em todo lugar, tem um escapulário com madrepérolas, que deu 
uma leveza para essa peça, os detalhes rodinados são as cabeças, o ródio consegue fazer 
esse tratamento no metal e a gema em formato de coração, que é a granada, cor de vinho, 
então essa peça é leve, teve todo um trabalho de arabescos, eu gosto de trabalhar com 
curvas, lembra aqueles desenhos clássicos que são mais suntuosos, da nobreza, sempre 
tinha aquele trabalho de rococó ou do art noveau com aquelas curvas exageradas, é um 
pouco do que eu quis trazer para essa peça, um pingente de santa leve com curvas. 

O processo foi o mesmo, só foi virtual, teve a palestra, o workshop com o direcionamento, 
criamos, aí teve aquele vai e vem de e-mails para a aprovação até chegar na execução da 
peça. O tema foi a figura de Maria, por isso eu quis colocar a figura da santa, no escapulá-
rio tem a figura de Maria de um lado e do sagrado de coração de outro. Na pintura tem a 
berlinda onde a Maria está lá no Círio, esse pingente de ametista tem a corda do círio, ele é 
representado nesse dorsal ao redor, e as berlindas ali também, e o último, os verdinhos é o 
lírio, que está sempre presente junto de Maria. A pedra verde já dá uma puxada para a cor 
do lírio em si, e em branco que é o simbolismo da pureza e da paz. Esse ano eu fiz todas as 
peças em ouro por uma estratégia comercial mesmo, peças leves porém em ouro, o valor 
é mais alto mas é uma peça comercial fácil de vender. Nesse workshop não teve nenhum 
direcionamento para o tipo de traço, então eu tive a liberdade de fazer dessa maneira. Para 
o cliente o que foi pensado foi o peso mesmo, quis fazer todas as peças leves, no tamanho 
pequeno, para facilidade de produção. Estamos em época de pandemia, quero um cliente 
que sinta atração pela peça, e ele perceba que cabe no bolso dele, e é uma peça confor-
tável, que ele possa usar tanto no dia a dia assim como num evento porque ela tem uma 
pegada luxuosa também. 

Essa é uma peça durável que atravessa gerações. A cravação foi feita de uma maneira a 

valorizar bastante a pedra, ergonamicamente o tamanho da contra argola atrás não agride 
a pessoa. Todo o santo dela é totalmente boleada para não ter o perigo de arranhar ou es-
petar a pessoa. Eu tenho um trabalho grande em cima da ergonomia porque na faculdade 
meu trabalho de TCC foi de ergonomia aplicada a joia. Eu procurei fazer uma coleção que 
fosse ergonomicamente totalmente correta, e esse aprendizado que eu tive na academia 
eu continuo aplicando.

Essa peça tem o elemento central do coração, para mim tem o simbolismo muito forte, por 
isso que eu associei a mãe. Maria, é um dos maiores exemplos de mãe, o que ela fez pelo 
filho, na história as bíblia é excelente. Trabalhar a Nossa Senhora com o coração é uma peça 
que pode ser muito bem para o Círio como para o dia das mães. Você presentear com uma 
peça dessa é o que simboliza para mim. Ao mesmo tempo que traduz a figura de Maria, 
traduz Maria como mãe. 

A cliente quando recebeu a peça gostou muito do impacto visual, o coração é o que salta 
logo aos olhos. Quando você dá um pingente desse para alguém a fé da pessoa transborda, 
ela sente que a pessoa a conhece pois deu um presente que “coube em mim”. Isso é real-
mente o que ela queria ter ganho. Este é o significado, encaixou, é o meu gosto, está ótimo, 
e tem o carinho da filha com a mãe.

Bonita 10. É uma peça bem resolvida, tem os elementos de destaque do contraste do vinho 
com o amarelo, do banho de ródio nas cabecinhas brancas, o vazado, independente da blu-
sa que você estiver usando dá também este contraste, ela brilha muito por estes arabescos.

Atraente 10. Quando você usa uma pedra preciosa já existe um ponto de atenção, dá essa 
pregnância, essa peça tem uma pregnância muito grande.

Confortável 10. Totalmente boleada.

Original 9. Trata-se de um pingente de santa de 2020; estamos criando coleções ano após 
ano, então fazer pingente de nossa senhora cada ano é mais difícil, você tem de se reinven-
tar, muitos já foram feitos, essa puxa para o manto e para Nossa Senhora, mas ela não tem, 
pelo menos pra mim uma sacada extraordinária. Ela tem ela tem nas cabeças as esferas que 
elevam o nível, não deixa totalmente plana, e a cravação também dá um pouco mais de vo-
lume, mas ela poderia ter algo tecnologicamente falando, um sistema mais elaborado,  só 
que não era a proposição aqui porque ela precisava ser comercial, quando eu vi uma joia da 
Bulgari, eles tem o cuidado de pensar a joia de frente, de trás, de lado, cada pedaço da joia 
é um espaço que você pode pensar em como projetar aquilo, diferente daqui, o pingente 
atrás é uma placa, então não tem esse nível de excelência. Peças comerciais são aquelas 
fáceis de escoar na produção, com preço mais acessível ao público

A embalagem foi a da cerâmica, porque foi para uma pessoa com característica mais turísti-
ca e ela ia levar a peça para outros lugares. Para o cliente mais tradicional foi na embalagem 
de veludo. 

Significativo. 9. Ela tem os elementos do Círio mas ela não chega no 10 porque não tem 
aquele conceito diferentão. 

Como todo designer eu vou projetando de acordo com o briefing que eu recebo. Então o 
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meu projeto é bem plural. Em alguns momentos eu projeto joias que tem uma cara mais 
paraense, principalmente com o uso daqueles materiais, com a temática das lendas, da 
flora, da fauna daqui, quando chega a esse ponto o meu traço é mais paraense.

A joalheria brasileira traz uma alegria, é uma joia muito plural, que sempre tem muita vida, 
muita cor,tem os expoentes que fazem uma joia mais sóbria, mas, no geral, a joia brasileira 
é mais alegre. 

Aqui em Belém nós temos dois públicos bem distintos, um é o turista a nível nacional ou 
internacional. O turista em Belém busca joias com estes elementos diferentes, que tenha 
algo que ele não vê em outros lugares

E o consumidor daqui vai ao shopping vê as joias de marca e consegue comprar design di-
ferentes no polo joalheiro com preços mais competitivos. 

Eu sempre vi a joia como uma extensão da pessoa, é mais uma maneira de expressar os 
seus gostos, quando você está usando um pingente, por exemplo, com o muraiquitã. No 
mínimo você está dizendo para pessoa que está olhando para você que você é ligado à re-
gionalidade, que você se interessa por cultura. Uma pessoa que usa um bracelete da Cartier 
preza por uma joalheria mais tradicional, mais sóbria, que tem o seu requinte, então fala 
muito sobre a pessoa que a usa. Uma maneira de mostrar para o mundo mais dos gostos 
particulares. 

Marca: Felipe Braun

Nome:  Katrinne Lopes        Idade: 34

Natural de: Belém - PA   Residente em: Saint Malo de Phily - França

Profissão: Designer de acessórios para tablets e smartphones                data: 15/09/2021

Eu estava procurando um presente para a minha mãe e eu sei que o Braun tem uma ca-
pacidade de criação muito grande, sempre achei as joias dele muito bonitas, gosto muito 
do estilo dele, por isso eu pedi o catálogo de joias dele. Com o catálogo pedi o pingente 
Coração de Mãe, assim como depois pedi para ele outro pingente para a minha avó, nos 
seus 90 anos. Então fiz dois pedidos para ele no ano passado e já havia feito outros pedidos 
anteriormente. O Braun é uma pessoa de confiança, para quem eu sempre peço projetos e 
sei que vai ser entregue no prazo e a qualidade é boa, tenho 100% de confiança no trabalho 
dele. 

Eu já estava no oitavo ano morando aqui na França e como eu conheço o Braun desde a 
faculdade e o acabamento da loja dele eu fiz a compra por catálogo mesmo. 

Eu estava procurando uma representação para a minha mãe, uma coisa mais simples, re-
lativamente delicada, e nesse caso vi que a peça correspondia mais ao que eu procurava, 
inclusive foi uma decisão compartilhada com a minha irmã. Não era uma data especial, já 
fazia tempo que eu não via a minha mãe, e, além de eu não estar lá com ela, ela estava um 
pouco triste na verdade, então decidi fazer um agrado. 

Ao receber o pingente, eu diria que eu senti sobretudo satisfação, já que eu confiava no 
trabalho do Braun, mas ver a minha mãe feliz com uma peça que eu pude escolher, mesmo 
que eu não pude projetar, para mim foi sobretudo satisfação, se eu pudesse resumir em 
uma palavra, satisfeita com o resultado, satisfeita com a alegria da minha mãe, que eu pude 
ver com o pingente no pescoço dela. Minha mãe adora joias e realmente foi uma surpresa 
porque não era uma data comemorativa, ela não esperava. Ela ficou muito feliz, colocou na 
hora a peça, fez várias fotos, me enviando e agradecendo, também agradecendo o trabalho 
do Felipe. 

Minha mãe continua morando em Belém, como no caso o Braun conhece minha família 
também, a gente fez muito trabalho junto, um na casa do outro, então a gente acaba co-
nhecendo a família, e ele fez este esforço para mim de entregar na casa da minha mãe que 
não é muito longe do trabalho dele. 

Na verdade eu soube que a peça foi para a nova coleção para o Círio, a gente sempre con-
versa sobre as criações dele, então eu sabia que essa peça era para o Círio mas meu inte-
resse não era pela significação do Círio, mas sim por mãe, coincidiu dele ter nessa coleção 
alguma coisa que me interessou no nível estético para poder presentear minha mãe. Minha 
mãe usa praticamente todos os dias, não necessariamente o pingente do Braun, mas ela 
gosta de usar joias. A minha avó usa todo o dia porque é um pingente de santa e ela é bem 
religiosa. 

O pingente Coração de Mãe eu escolhi pela minha mãe, no sentido que ela entendesse a 
mensagem de ser um presente das filhas dela, e que mesmo de longe a gente está com 
ela. Não foi necessariamente a mensagem religiosa do pingente, foi mais a mensagem de 
carinho e amor que aparenta na peça. Ela achou muito bonito e muito representativo no 
sentido de carinho. Eu não perguntei para o Felipe na época mas para mim a peça tem o 
sentido de carinho, amor, laços afetivos. Pra mim ela traz sobretudo respeito. Não me traz 
recordações porque eu não tive uma infância próxima da minha mãe, mas no momento que 
eu comprei eu pensei no sentimento de proximidade que eu gostaria de ter tido e também 
no carinho que eu pensei que ela podia sentir com a peça. 

Admiração muito. Confiança Coragem Fascinação Energia Inspiração Bondade muito Orgu-
lho muito Devoção Relaxamento muito

Gratidão

Amor 

Diversão nada

Ansiedade nada

 Sonho médio 

Encantamento médio 

Energia muito

Euforia nada

Fascinação muito
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Esperança médio 

Inspiração muito

Alegria médio 

Bondade muito

Amor muito

Paixão médio 

Orgulho muito

Relaxamento muito

Gratidão muito

Satisfação médio 

Surpresa nada

Simpatia médio 

Devoção muito

Na questão da estética a fluidez das formas é bem interessante para passar a representa-
ção de mãe e filho. Eu diria também a questão de não ter formas pontudas, formas mais 
agressivas, faz com que essa impressão que a gente tem de fluidez seja mais interessante, 

Marca: Felipe Braun

Nome:  Rejane Amaral      Idade: 52

Natural de: Belém- PA                   Residente em: Belém-PA

Profissão: Geóloga / Gemóloga      data: 22 09/2021

Rejane Amaral, 52 anos, é geóloga e gemóloga, natural e residente em Belém do Pará, e 
adquiriu as duas versões da pulseira Passagens de Felipe Braun. 

Eu estava trabalhando numa cidade chamada Canaã em Carajás, mas eu sempre acompa-
nho as publicações do São José Liberto, o polo joalheiro da cidade porque eu já tive uma 
parceria com uma moça que lapída, e eu sou muito fã desses trabalhos, principalmente 
do Felipe. E aí eu vi as joias que foram premiadas, inclusive em cartazes para o Círio de 
Nazaré. Mesmo estando em cidades bem remotas, entrei em contato com ele e avisei que 
estava interessada em comprar a peça. Na primeira ocasião que eu tive oportunidade de 
me deslocar, vir até Belém, eu fui até o polo joalheiro e comprei. Eu achei uma obra de arte 
porque ele conseguiu colocar em painéis bem pequenos uma imagem que é muito gran-
de. Quando você vai à Basílica de Nazaré você vê os vitrais e ele conseguiu reproduzir em 
imagens bem pequenas que comportam uma pulseira. E eu gosto muito de cores. Aquela 
combinação de cores esteticamente correta me chamou muito atenção. Foi uma paixão 

virtual. Virtualmente eu consegui me apaixonar pela peça aí eu disse “Eu tenho que ter”. 
Ela é muito representativa, é uma peça que é daqui, de uma pessoa do Belém de Pará e é 
uma peça histórica. Quando eu retirei eu vi que tudo que eu tinha pensado a respeito es-
tava materializado ali, e é uma pulseira que eu não uso todos os dias, eu uso nos meses de 
setembro e outubro beirando as festividades. Ela sempre serve como uma peça que inicia 
conversas, aonde eu vou, ela é bem chamativa então as pessoas já olham, fazem perguntas, 
é excelente para iniciar uma conversa onde quer que eu vá, então setembro e outubro eu 
sempre uso. 

Eu estou sempre em trabalho de campo e em trabalho de campo a gente não pode usar 
joias. Eu gosto sempre de usar adornos, mas por questão de segurança a gente não usa. 
E como eu viajo muito eu posso acabar perdendo ou danificando por isso eu deixo ela 
sempre guardada, setembro e outubro eu geralmente estou na cidade aí eu uso. É só pra 
preservar mesmo. 

Pra mim a pulseira é uma referência histórica, como se ele conseguisse colocar toda a tra-
dição do Círio de Nazaré em uma peça. Então quando as pessoas veem a peça elas ficam 
interessadas na lenda, porque existe toda uma lenda de como a santa foi achada (a imagem 
dela), então a pulseira faz com que quem não conhece a lenda se interesse a conhecer. Aí 
eu conto como a imagem foi encontrada no riacho quando Belém tinha apenas algumas 
edificações, aí eu vou contando esta história toda até chegar os dias de hoje quando a gente 
tem esse polo joalheiro, aí não tem com não falar do design e da qualidade da joia que a 
gente produz aqui e o aspecto bastante regional das peças que a gente produz no Norte. E 
isso não apenas em Belém. Eu morei 15 anos no Canadá e trabalhei em joalherias, então 
a gente está sempre trocando ideias do que está sendo feito no exterior e as peças que 
são feitas aqui na nossa região, que se tornam local. (A gente é pessoas para as quais eu 
trabalhei, donos de joalherias, geólogos, geólogos, pessoas do meu círculo profissional). As 
conversas são bem mais atraentes quando a gente está fora de Belém, quando a gente fala 
com pessoas que estão fora de Belém e às vezes fora do Brasil. Aqui em Belém por exemplo, 
a gente tem uma tradição de usar peças grandes, a gente tem peças bem maiores, já no 
exterior as pessoas gostam de peças menores, mais delicadas, então sempre é chamativo. 

Quando as pessoas olham acham que é uma peça religiosa, tem uma gama muito grande 
de peças religiosas que são vendidas no Brasil inteiro. Eu sempre gosto de levar minha 
regionalidade aonde quer que eu vá, então geralmente as peças que eu adquiro tem esse 
caráter regional, não só esta peça que fala do Círio como outras que eu tenho que fala das 
lendas amazônicas, o muiraquitã, a lapidação marajoara, peças que contam alguma coisa 
e geram uma conversa em torno dela. Não é só a pegada religiosa até porque eu não sou 
muito religiosa mas o que a nossa Amazônia representa e poder com a joia expandir esses 
mundos, expandir esses limites. 

A maneira que as joias são produzidas no Canadá é muito maior do que a gente tem n o 
Brasil apesar de todo seu potencial. A gente produz, a gente vende mas não temos aquele 
pós venda que eu noto estar muito mais adiantado no exterior. Então eu penso “Por que a 
gente não educa mais as pessoas em termos de joias a partir da gemologia, por que a gente 
não mostra a diferença das ligas de ouro?” Por que eu não chego na joalheria e peço ouro 
18? A maioria das pessoas não entende o que é ouro 18, ou ouro 10, a prata 950 e 925, 
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e muitas vezes as pessoas confundem, quando chegam em uma joalheria, certificado de 
autenticidade com a garantia que geralmente a joalheria dá. As vezes eu compro uma joia 
em uma joalheria e recebo um papel assinado pela vendedora dizendo que aquilo é ouro e 
topázio, por exemplo, mas não diz quais foram os testes que as joias passaram para certifi-
car isso. E isso que a gente está tentando introduzir aqui no Norte, o mínimo de perguntas 
que as pessoas devem fazer quando chegam numa joalheria, por que eu devo comprar um 
ouro 10 ou um ouro 18, esse conhecimento básico que as pessoas não estão acostumadas 
com isso. 

A pulseira traz esperança no sentido que a criação do designer consegue buscar em mim 
as minhas memórias de infância, que fazem pensar num futuro de divulgação de nossas 
lendas e nossas joias. Se ele consegue despertar isso em mim, eu tenho esperança que ela 
consiga despertar em outras pessoas. 

A minha esperança é que o nosso núcleo de joias alcance patamares cada vez maiores. De 
uma forma genérica, esta esperança pontual relacionada aos negócios, quer dizer que as 
coisas melhorem, que a economia avance e a gente está conseguindo expandir as nossas 
raízes. É nesse sentido que eu sinto esperança através desse bracelete. 

A pulseira é uma homenagem, ela me traz uma autoestima com relação a ser mulher por-
que a gente está falando de peças que são adquiridas por mim enquanto mulher com o 
meu trabalho, peças com personalidade que eu quero. A joia é ornamental. 

Admiração

Diversão muita. Ela é divertida. Se eu não estou legal eu gosto de colocar uma joia. As lem-
branças que ela traz me faz querer falar sobre elas. Acho divertida. 

Confiança de que é um trabalho positivo e de qualidade excelente

Sonho quando vejo esta peça feita com incrustação, eu começo a sonhar o que se pode 
fazer, não há limite para isso. 

Encantamento. Ela desperta paixão

Energia muito elevada

Bondade está implícita. 

Ás vezes o Felipe passa aqui, pega a peça, dá um polimento aí eu me apaixono de novo.

Tenho muito orgulho do que ela significa e eu ser a guardiã da história que comporta esse 
bracelete. 

Relaxamento é uma sensação zen

Gratidão pelo Felipe

Fiquei surpresa pela qualidade da peça quando a vi, e quando pus no pulso caiu como uma 
luva. 

A energia do Felipe é muito boa, ficou tudo lá, incrustrado, na peça. 

O quanto esses meninos evoluíram, as técnicas que eles construíram

Eu peço as pessoas que visitem a basílica, inclusive eu fui relacionando as imagens da pul-
seira com os vitrais e comecei a me interessar pela arquitetura da igreja, vejo que tem coi-
sas que eu não tinha prestado atenção, começo a pesquisar a respeito e eu espero que esse 
mesmo sentimento que eu tive outras pessoas tenham também. Não é o lado religioso, é o 
lado arquitetônico, cultural, o lado histórico e científico. 

O meu marido viu que eu gostava tanto dessa pulseira, eu falava tanto a respeito dela, que 
ele foi lá no polo joalheiro e me deu a pulseira vazada. Ele achou que eu tinha de completar 
a primeira pulseira com a segunda. São os mesmo quadros só que vazado, como ela não 
tem cor, ela chama atenção pelo tamanho, pela beleza, pela prata, mas você tem de prestar 
atenção para identificar as imagens, porque sem as cores ela não atrai os olhos como a 
outra. 

As joias para mim são peças de museu que contam a história de um período, de costumes. 

Marca: Braun

Nome:  Marilsa  Ferreira    Idade: 60

Natural de: Campo Grande, MS   Residente em: Marituba, MG

Profissão: enfermeira/orientadora social                 data: 8/11/2021

Marilsa, 60 anos, é Natural de Campo Grande, MS, e reside em Marituba, MG. É enfer-
meira, orientadora social e mãe de Felipe Brawn. Marisa ganhou o pingente Coruja no dia 
das mães, há uns 8 anos, e ficou emocionada. Desde pequena gosta de coruja, possui em 
sua casa vários objetos com essa forma, em diversos materiais como vidro e madeira. Ela 
também diz ser uma “mãe coruja”, pois tem orgulho de seus filhos pelas batalhas que eles 
venceram. 

Como gosta muito de coruja, Marilsa usa o pingente frequentemente, para trabalhar, à noi-
te, e em ocasiões especiais como o dia das mães. Carrega-o em um cordão “rabo de rato”, 
Não apenas pela sua forma, mas também pelo conforto de não bater em nada, então é uma 
peça que ela põe de manhã e pode ficar com ela o dia inteiro. 

A coruja maior com a asa na pequena significa, para ela, proteção, conforto, carinho. Maril-
sa tem muito orgulho de usar este pingente e dele ter sido feito pelo filho. Ela entende que, 
ainda que seja uma peça comercial, foi uma homenagem para ela. 

Apesar da força maternal que expressa em seu depoimento, este aspecto surge menos 
tradicional e fragilizado, quando ela fala espontaneamente: “Eu defendo a mulher acima 
de tudo. Não sou feminista mas destaco o direito da mulher na sociedade e me considero 
uma mulher empoderada por ter criado meus filhos sozinha, tê-los feito os profissionais 
brilhantes que são.” Marilsa considera o pingente Coruja um amuleto. “É muito bom confiar 
em alguma coisa”, diz. Ela ganhou também o pingente muiraquitã, que segundo a lenda 
amazonense dá sorte, mas acha que a coruja tem esse “poder” pelo respeito que ela tem 
ao seu significado. Já o muiraquitã ela usa como um pingente comum, considera apenas a 
figura do sapo. 
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Além de amuleto, Marilsa acredita que o pingente aproxima as pessoas vinculadas a ele, 
como mãe e filho e avô e neto. Pessoas que perguntam o que ele significa, ela responde 
os sentidos de proteção e afeto. Um senhor que o viu quis encomendar um pingente se-
melhante para dar para o neto. A confiança é associada a marca Ourogema que oferece 
certificado de garantia e ao designer que tem obtido uma imagem de respeito expressa por 
diferentes pessoas.  

Sua admiração é dupla: pelo o que a peça remete, e por quem a deu. Em sua representação, 
remete à sua vida pessoal: o enfrentamento de dificuldades de criar 4 filhos sozinha, por 
isso, o pingente remete coragem, o que, por associação, pode-se pensar que é necessário 
coragem para proteger. 

Usou muito o pingente no último ano que teve Covid e quase morreu

Passa encantamento pela delicadeza e boas energias. Marilsa é uma pessoa eufórica, ela vi-
bra quando recebe presentes. È fascinada esperança de realização pelo talento. Ele inspira 
outras pessoas transmite alegria

A história da coruja mostra uma relação amorosa e fiel com os demais. Amor da mãe pelo 
filho e do filho pela mãe. Foi uma surpresa maravilhosa. 

Criatividade e originalidade

Marca: Silvia Doring

Nome:  Silvia Doring     Idade: 49

Natural de: Curitiba - PR    Residente em: Curitiba - PR

Profissão: designer     data: 3/09/2021

Desde criança eu desenhava, fazia roupinha para as minhas bonecas, esta questão de 
desenhar e criar vem desde criança. Ao me inscrever para a faculdade eu escolhi desenho 
industrial que é o que mais tinha a ver com que eu gostava de fazer. Passei na faculdade e 
nos dois últimos anos da faculdade eu comecei a fazer bijuteria com uma amiga e vender. 
A gente ia para a 25 de Março, comprava as pecinhas, montava e vendia, e daí eu descobri 
que gostava dessa área. Quando eu me formei eu vi que queria desenhar minhas próprias 
peças, não apenas fazer com o que tem pronto, então eu resolvi que ia estudar para isso. 
Fui para São Paulo, passei um ano em cursos de ourivesaria, escultura em cera, que é outra 
técnica de fazer joias, e design de joias. Isso foi em 94.

Quando voltei à Curitiba montei uma oficina nos fundos de um escritório de um amigo que 
era arquiteto. Passei um ano e meio fazendo minhas peças, fazia em prata, eu derretia, fazia 
peças autorais todas feitas à mão. Depois disso resolvi que ia trabalhar com joias em ouro e 
não em prata e aí foi a transição de que eu parei de fazer minhas peças e virei só designer. 
Eu desenhei minha primeira coleção, um ourives fez pra mim, e eu lancei essa primeira 
coleção como designer joias. Eu fazia muita reforma de joias das amigas de minha mãe, 
elas traziam as joias, eu desenhava e usava o metal que elas tinham. Até que um dia eu 
resolvi anunciar numa revista que existia na época chamada 24 Quilates, e por coincidência 
o Marcelo Bergerson, dono das Joalherias Bergerson, viu o anúncio e me chamou para 

conversar com ele. Daí eu fui contratada para trabalhar lá. Na época achei que era uma 
oportunidade boa de aprender trabalhando numa joalheria, para entender toda a parte de 
empresariamento, aprender não apenas a parte de design como a parte de joalheria. 

Fiquei 8 anos trabalhando na Bergerson, comecei como designer, ele me chamou para 
fazer uma coleção, em seguida passei a ser responsável também por toda parte das peças. 
A Bergerson na época comprava peças prontas de outros fabricantes e desenhava suas 
próprias joias. Eu fiquei responsável por fazer as compras e fazer o design. Foi sensacional, 
aprendi com o Sr. Marcelo e o Sr Moisés, que era o dono, hoje já falecido, a gente ia às feiras 
junto, foi uma escola que em 8 anos eu aprendi o que levaria sozinha 20 para aprender. 

A partir desta data eu passei a querer criar minha própria marca. Então eu saí de lá e abri 
minha própria marca não de joias, mas de joias folheadas por dois motivos: primeiro porque 
joalheria demanda muito dinheiro, tem o risco de assalto, o que é muito preocupante, e 
fazendo acessórios você tem mais liberdade criativa, você pode fazer peças maiores, usar 
materiais não só os usados em joalheria, então eu optei por trabalhar com acessórios para 
ter mais liberdade de criação. 

Em acessórios normalmente você escolhe um protótipo e reproduz. Eu reproduzo as 
peças numa escala razoável, não são tantas as peças porque eu gosto de ter uma certa 
exclusividade, mas é tudo em série, feita em cera perdida. Começou em 2007. Eu tenho 3 
lojas próprias e 1 loja online, vendo minhas peças nas minhas lojas, todas em Curitiba. 

O anel Bubble, eu vou falar sobre ele porque é minha marca registrada. A minha loja abriu 
em novembro de 2007, eu lancei estes anéis em maio de 2008 e desde então eles não 
saíram de linha porque essa é a peça mais vendida na minha loja até hoje e muita gente 
vem até minha loja por causa destes anéis. Eu tenho um quiosque no Shopping Muller que 
chama justamente Bubbles by Silvia Doring, eu fiz este quiosque justamente para vender 
estes anéis. 

Estes anéis são registrados, fiz todo o processo no INPI. Ele é feito em duas etapas: ele é 
um aro com um pino, isto é fundido, depois uma terceira pessoa faz a montagem. As bolas 
são feitas de pedras naturais brasileiras como quartzo azul, quartzo verde, quartzo rosa, os 
quartzos de uma maneira geral, que é o que eu tenho na loja, e eu fiz duas edições limitadas 
com cristal não natural. AS peças são feitas em latão, com banho de ouro, ou de ródio ou de 
ródio negro. O ouro é o metal dourado, o ródio é o metal prateado que é mais nobre que a 
prata e o ródio negro é o ródio com uma pigmentação para deixa-lo mais escuro.

Anéis com bola sempre existiu em joalheria. Quando eu criei este anel eu resolvi que queria 
fazer um solitário que valorizasse as pedras brasileiras. Eu sempre gostei de pedras, eu 
quis fazer um anel que valorizasse só as pedras, que fosse algo que mostrasse a beleza das 
nossas pedras, aí eu pensei: Por que não fazer um solitário como o de pérola, mas com 
pedra? Daí surgiu esta ideia. Quando eu lancei, não imaginei que ele seria o que ele se 
transformou que é minha marca registrada e um sucesso. Quando eu lancei eu imaginei 
fazer peças que as pessoas tivessem a opção de com 3 ou 4 fazer combinações diferentes. 
Voce compra 3 anéis diferentes, você pode combinar 2 ou combinar 3, com um quarto anel 
você pode fazer mais combinações. Então minha ideia era fazer uma joia que fosse lúdica, 
que ela pudesse montar da maneira que ela quisesse. Daí eu fiz essa coleção ela se esgotou 
muito rápido, eu refiz, ela se esgotou de novo, e acabou que ela se transformou numa 
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marca registrada, as pessoas tem fascínio pelas pedras. 

As escolhas das pedras são a partir de Deus. Todas as pedras que são viáveis de fazer, 
eu faço. Eu falo para o lapidário: Tudo o que você achar de diferente me manda que eu 
quero ter novidades, porque assim quartzo fumé pode ser mais claro, mais escuro. Então 
basicamente são as pedras da natureza, por isso que eu criei estas duas edições limitadas 
com cristais porque eu tenho clientes que tem todas as coleções de pedra então eu estou 
buscando outras cores para atender estas clientes que já tem tudo. 

Eu utilizo toda pedra que tenha um custo que pode ser usada em acessório porque acessório 
frente uma joia, joia custa 20 vezes mais. Tem pedras que custam muito alto eu não tenho 
como incluir na minha coleção. Porque ficaria um preço inviável, e tem outras pedras que 
eu não posso usar por causa do tamanho, por exemplo granada, além de ser mais cara eu 
não teria para fazer bolas deste tamanho, as bolas tem 15 mm. Então são duas coisas que 
fazem eu optar pelas pedras, o valor e a disponibilidade de tamanho para lapidar. 

Quando eu fiz a primeira linha eu fiz com 2 tamanhos, com 13 e 15 mm. Eu não gosto de 
nada muito discreto, apesar de eu ser pequena, ser baixinha, eu gosto mesmo de peças 
maiores, então foi uma questão mesmo estética, não tinha nenhum porquê. Eu tinha os 
dois tamanhos, passado uns dois três anos eu vi que as maiores vendiam mais então eu 
eliminei as pequenas e fiquei só com as maiores. 

Pouquíssimas pessoas usam, mas se você for usar só este anel, apenas uma bola, ela já 
funciona sozinha. Então precisava ser uma bola maiorzinha para ficar vistosa. 

Pra mim este anel expressa tudo, ele representa 30% da minha venda faz mais de 10 anos. 
Os Bubbles são o que eu sou, é minha marca registrada, eu sou a menina das bolas. Fora 
isso acho que ele representa para as pessoas uma questão de liberdade de expressão. 
As pessoas tem 15 cores, 20 cores, elas montam do jeito que elas querem, elas amam 
essa possibilidade de criar a sua própria joia, então por mais que elas tenham os anéis 
comprado de mim, ela tem lá na caixinha dela 6, 7 cores, na hora que ela vai usar, que 
ela vai montar, é como se ela estivesse criando o seu próprio anel. Toda vez que vai usar, 
isso é sensacional. Outra coisa é porque creio que 80% das pessoas acreditam no poder 
das pedras, então o quartzo verde melhora tua saúde, o quartzo rosa é para trazer amor, 
ametista traz proteção então acho que isso chama também muito as pessoas, as pessoas 
gostam de usar várias pedras pelo poder que elas tem. Então acho que são duas coisas, o 
poder das pedras e o poder da pessoa criar a sua peça na hora que ela está escolhendo o 
que ela vai misturar. 

Eu sempre fico pensando qual vai ser o próximo Bubble que eu vou criar. Quando eu 
trabalhei na Bergerson, tinha um anel de signo que eles faziam e o Marcelo sempre dizia 
“Quando é que vai ter um outro anel de signo?” que é uma peça tão emblemática, que 
vende tão bem, que faz tanto sucesso, que você fica buscando uma próxima. Não imaginava 
que iria fazer tanto sucesso. Achei que iria vender, que iria dar certo, porque as pessoas 
falam que gostam, e o mais bacana desse anel é que a pedra, a bola, não tem nada que 
segura ela, é só ela mesmo. Quando você põe no dedo você não vê nenhuma armação. 
Então você está com uma pedra brasileira na mão sem nada que a segure. Então, que iria 
vender eu sabia, mas que seria essa febre que foi eu não imaginava. 

Eu tenho muitas clientes que são professoras e quando elas estão dando aula pessoas 
perguntam da onde é, essa é a maior recorrência. 

Divulgo no Instagram, no Facebook, no começo eu divulgava nas revistas impressas locais 
curitibanas, que tinha, hoje em dia tem poucas, em revistas de clubes também, hoje em dia 
é mais divulgação toda online.

Ergonomia – completamente confortável

Funcionalidade – funciona bem em vários aspectos, é muito funcional e prático

Pode ser usado no dia a dia ou numa festa também, é bem versátil

As peças duram muito, o banho é de altíssima qualidade, e a gente tem sempre manutenção. 
As peças podem vir a descolar, porque a pedra é colada no pininho, mas a peça está sempre 
pronta ´pra ser usada, se der algum problema a gente arruma.

Muita gente não tira o anel na praia ou na piscina e aí o banho sai, mas fazemos a manutenção 

Sustentabilidade: o banho podia danificar o meio ambiente mas as empresas de banho que 
eu trabalho são todas certificadas com regulamentação para trabalhar.

Bonita 10

Atraente 10

Confortável 10

Original 10 eu que fiz, eu que lancei e hoje tem muita cópia por aí

Útil 8, é útil no sentido de fazer bem para autoestima de uma pessoa. 

Fácil de usar 10

Significativo 10 É minha melhor peça, é uma peça perfeita, ela só vai tirar nota 10. 

Teve um lançamento online por meio de influenciadoras e fiz na loja um pequeno coquetel 
e vieram umas pessoas, o anterior, o arco-íris, foi na pandemia, tudo fechado, foi só online, 
os primeiros, eu não lembro se lancei eles sozinhos ou com alguma coleção. Toda vez que 
lanço coleção nova eu tenho um lançamento na loja.

Eu busco influencers que tem a ver com a faixa etária, com o perfil das minhas clientes. Por 
exemplo eu tenho uma faixa etária que vai dos 30 aos 60 anos, não adianta eu pegar uma 
influencer de 18 anos que não vai ter a ver com o perfil delas. Eu tento fazer uma coisa bem 
real e não utópica, com pessoas que tem a ver com o perfil da minha clientela. A maioria 
são profissionais liberais, cerca de 70%, eu tenho muito arquiteta, muito advogada, muita 
médica, é impressionante. São mulheres independentes financeiramente, que gostam de 
moda, de estar bem vestidas, mas são pessoas que não costumam seguir tendências, elas 
tem mais personalidade, buscam peças que são bonitas mas são mais atemporais.

Na minha marca eu busco sempre algum tipo de expressão. Eu busco temas, eu não crio 
e depois faço referencias, eu busco me inspirar em algo, então este ano minhas coleções 
todas são inspirada no modernismo brasileiro, na arquitetura, no mobiliário, agora em 
Burle Marx, com o paisagismo brasileiro, as peças para mim tem de ter um significado, e 
fora isso, eu tenho um desenho bem limpo, as minhas peças não são muito rebuscadas, 
essa é a característica principal, são peças que tem esse tema, que tem um porquê, mas 
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são peças que são bem atemporais. Se eu pegar uma peça minha de cinco anos atrás, ela 
estaria na moda hoje em dia, moda não seria a palavra. São peças contemporâneas, que 
não seguem um modismo mas estão sempre atuais. 

Essa questão do tema, eu fico pensando, pensando, e de repente vem. Eu escolhi o 
modernismo porque veio. No mês que eu escolhi fazer a coleção Burle Marx o sítio dele 
foi considerado patrimônio cultural pela Unesco, então eu acho muita coincidência, muita 
sorte. Uma vez eu fiz uma coleção de pop art, só se falava de David Bowie, então eu acho 
que é uma sintonia com o universo. Quando eu vou buscar um tema, eu fico um, dois 
meses pensando o que vai ser e aberta para tudo o que chega e aí eu resolvo. Eu gosto 
muito de arquitetura, ano passado eu fiz linhas muito orgânicas, este ano quis fazer linhas 
geométricas para ficar diferente. Aí veio o modernismo brasileiro e bola dentro. 

Joia é qualquer adorno feito de qualquer material que embeleze alguém. Pode ser madeira, 
pode ser ouro, pode ser de plástico, ou de resina. Se é uma peça que você põe e te enfeita 
é uma joia. 

Eu acho que tem 2 tipos de joia, aquela joia de diamantes, aquela peça que fica guardada 
e você vai usar numa ocasião muito especial e tem todo o resto. Hoje em dia tem muitos 
acessórios de boa qualidade que você pode usar no dia a dia. Acho que as pessoas preferem 
gastar o valor que gastariam com uma joia única numa diversidade de peças. Fora isso, 
acho que tem uma terceira característica de joia que é a joia afetiva, que é a do marido, de 
quinze anos, uma formatura que é uma joia emblemática que eu acho que vai ter sempre. 
A pessoa pode ganhar, ela pode ser de ouro, ela pode ser folheada, pode ser um acessório, 
mas tem sua característica afetiva. 

Eu acho que ainda existe a prática dos maridos comprarem joias para suas esposas, pelo 
simbolismo da caixinha, e eu acho que existe o outro consumo de mulheres comprando 
joias para enfeitar. Acho que hoje em dia existe menos a função de status, de poder, elas 
compram joias para se sentirem bem, ficarem bonitas, para usar como um complemento. 

Vendo mais nas lojas físicas do que no online e mais para o público de Curitiba porque aqui 
as pessoas me conhecem. O segundo lugar onde eu mais vendo é São Paulo. 

Tem muita gente que compra porque achou bonito, não está nem interessado em saber 
da história. Mas isso melhorou, como eu venho desde sempre contando as histórias, os 
clientes vem se acostumando a reconhecer. Então hoje tem muita gente que quer saber as 
histórias, e eu sempre tenho o livro do que vai ser feito, com ilustrações, então tem muita 
gente que dá mais valor por saber da história toda. 

Marca: Silvia Döring

Nome:  Maura Barcelos     Idade:50

Natural de: Curitiba     Residente em: Curitiba

Profissão: Neuropsicopedagoga    data: 27/09/2021

Eu tenho vários tipos de Bubbles, a pedra da lua, a pedra do sol, a coleção arco íris, star wars.

A moça do jornal do meio dia usa todos os dias, dependendo do lugar onde a gente vai a 
gente vê uma bolinha ou outra

Eu acho que esse anel te dá várias possibilidades, pode ser tanto prático como esportivo, 
quanto,...independente da roupa que você vai usar ele combina. Acho que ele é uma peça 
contemporânea, se encaixa em qualquer momento, qualquer tempo, qualquer lugar, seja 
dia, seja sol, seja chuva, roupa de inverno, roupa de verão, não só os Bubbles, que eu não 
tenho só exclusivamente eles, como outras peças da marca, mas são peças que se encaixam 
em qualquer tempo, em qualquer lugar. Independente de como, elas sempre chamam 
atenção. Eu os ponho de manhã e quando chego em casa a primeira coisa que faço é tirar. 

Eu gosto muito de pedra e pedra pra mim tem um significado muito grande. Depois da 
coleção arco íris, a primeira coisa que fui fazer foi comprar a pedra do sol e pedra da lua. 
Uma delas é para energizar (agora assim eu não sei de cabeça). Quando ela lança uma 
coleção eu sempre procuro ver qual o significado daquela pedra e o que ela traz para 
mim naquele momento. As duas na verdade são para energizar, mas cada uma tem sua 
característica em termos de energia, a questão da noite e a questão do dia. 

As pessoas acham lindo. Eu tenho o hábito de usar 3 e eu faço a combinação de cores. 
Dependendo da combinação que a gente usa ele fica chamativo.  Então as pessoas às vezes 
param e não olham nem para a tua roupa, elas vão direto para a tua mão e olham o teu 
anel. É incrível, perguntam da onde que é, falam “Ai, que lindo”, querem saber da onde. A 
primeira pergunta que eu recebo é “Isso é joia?”, e eu falo que é. Joia pra mim é uma coisa 
preciosa, que tem um valor muito grande independente dela ser valiosa monetária, na 
verdade as pessoas perguntam com os aspecto de ser monetário, “É valioso? É joia?” Pra 
mim é. Eu tenho um brinco de pérola falsa que era da minha avó que pra mim é uma joia. 
Já aconteceu de eu estar no mercado e perguntarem, de estar no salão e perguntarem, e 
uma conhecida muito próxima perguntar, aí as respostas que eu dou são diferentes.  (meta 
design?)

Eu misturo as bolas com outras peças. Todos os anéis que eu uso são da Silvia. Eu sempre 
compro uma peça que pode ser usada com outra, é quase humanamente impossível de eu 
não usar os Bubbles. Uma coisa muito interessante que as pessoas não fazem, não usam, 
sei lá, eu misturo muito ródio com ouro. 

Eu raramente uso joia, não gosto dos formatos, os modelos são muito clássicos. Eu 
separo os anéis dentro de uma caixa e eu sei exatamente onde estão. 

Uma das pedras que eu mais gosto não é pedra, é a pérola, e a pérola redonda. Por 
isso eu me identifico muito com os Bubbles É uma questão de identificação. Não sei te dizer 
mas eu gosto muito do redondo, acho muito simpático, me atrai bastante. As pedras do sol 
e da lua não são todas redondas, são lapidadas de forma diferente, são oitavadas, ela não 
é totalmente redonda mas o brilho dela é totalmente fantástico.

Eu tenho uma fascinação por pedras. Tem sempre uma que vai brilhar diferente. 
Sou colecionadora de pedras também

Otimismo não.

Sorte dependendo da pedra.
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Talvez aproxime pela curiosidade, pelo interesse, acho que sim. 

Eleva autoestima por chamar atenção para as pessoas olharem. 

Admiração sim pela peça.

Diversão também, dependendo da roupa que você for usar ele se torna um anel 
mais divertido, não tão sério, não tão clássico.

Ansiedade não, só se for pra comprar outro.

Confiança não. Coragem não.

Sonho. Encantamento muito.

Energia bastante

Euforia para comprar mais, mais e mais.

Fascinação sim.

Esperança não.

Inspiração também. Às vezes eu escolho a roupa, depois o anel. As vezes escolho o 
anel, aí ele me inspira na roupa. 

Alegria sim. Bondade não. Amor muito pelas pedras. 

Paixão sim. Orgulho não. 

Relaxamento sim. A pedra azul. 

Gratidão só por eu conseguir ter.

Satisfação sim. 

Surpresa não. Simpatia sim.

Devoção por todos. Não tem um que eu fale que goste menos, são todos iguais, 
muita.

São filhos mesmo. Eu cuido, e agora quero comprar um porta joia para não riscar 
as pedras

Os aspectos que mais me encantam são o brilho, o formato, a delicadeza, Eles são 
muito delicados apesar de tudo.

Eles são muito versáteis, Você pode usar com mais ou menos Bubbles, dependendo 
da combinação que você vai fazer

Dei pra minha irmã, ela adorou. Ela é mais reservada mas usa bastante

Eu gosto muito de bolas e amo pérolas, então eu misturo peças de pérolas com 
Bubbles. Eu acredito que a paixão pelas pérolas veio da minha avó. Ela usava muito brinco 
e colar de pérolas e eu a via usando. Eu gostava desde pequenininha aí eu cresci e ficou. As 
pedras é por uma questão espiritualista. Eu acredito muito em energia, em vibração, em 
luz, acho que é por isso que elas me fascinam muito. Não sei o significado de todas mas eu 
gosto bastante e tenho bastante

A originalidade é tudo. 

As coleções da Silvia são sazonais e vão crescendo conforme ela lança novidades. 
Você acredita que os anéis Bubbles são atemporais? 

Você pensa que em algum momento você vai usar outros tipos de acessórios e abrir 
mão dos Bubbles? Para quem você deixaria suas joias e anéis? 

São muito e sempre atemporais.

Não existe nenhum momento em que não se possa usar e abusar.

Não deixaria de usar, continuaria complementando com outras peças SD.

Mas deixaria pro meu filho lembrar de mim e destinar da melhor forma possível.... 
Quem sabe ... Uma nora.

Marca: Silvia Döring

Nome: Erika Campos      Idade:49

Natural de: São Paulo     Residente em: Curitiba

Profissão: fonoaudióloga      data: 27/09/2021

Eu fui presenteada com um Bubble, dourado, todo furadinho porque sempre via mi nha 
amiga dom os Bubbles, eu achava lindo, sabe? Eu fiquei encantada, mas como ficou 
grande eu fui até a loja do Cabral trocar. Lá eu troquei pelos mesmo modelo, um roxinho 
de ametista, e comprei mais dois. Foi um caminho sem volta. Eu sempre gostei de peças 
douradas, e desde então sou fiel a Silvia com os Bubbles, outras peças, não só o design, mas 
a durabilidade, a qualidade. 

Eu me mudei e fiquei mais próxima da loja do Batel. E a Silvia fica muito na loja do Batel. 
Eu atendo o filho de uma amiga em comum, eu comecei a frequentar a loja dela, tinha os 
encontros, os coquetéis. Eu participei dos 10 anos da marca, sempre que tem lançamento 
ela me chama, ela é uma pessoa muito querida, sempre lembra datas de aniversário, Natal, 
enfim, sempre com algum presentinho, algum mimo e ela é muito querida. 

Uso outras peças dela como pulseiras de corrente, bracelete, cordões eu não gosto muito 
e outros tipos de anéis ou mini Bubbles, com duas bolinhas. Ela faz coleções inspiradas em 
temas, egípcios. Eu uso bastante porque não enjoa, eu sou fonoaudióloga e dou cursos, 
antes eu viajava mais, hoje dou aula online, as pessoas sempre perguntam e meio que ficou 
uma marca minha. Eu uso sempre no dedo anelar. É algo que eu gosto muito. Gosto dos 
Bubbles, dos brincos e das gargantilhas.

E tudo vem em latinhas, ela põe no saquinho, A gente compra porque a gente fica louca. O 
que me faz ficar louca? A loja dela é muito bonita, tem uma apresentação, e quando você 
coloca o anel, ou no pescoço, enfim, você pode estar com jeans, com tênis e uma camiseta. 
Já muda o seu visual. As mães dos pacientes falam “Cacá e seus anéis”, já virou uma marca 
minha, eu me sinto cuidada. O atendimento da loja, a sessão de fotos, a gente tira fotos, se 
olha, se vê de um jeito diferente com essas peças. Dá um empoderamento. O cuidado que 
a Silvia tem, o carinho, é muito bacana. 
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Parece que virou parte da minha identidade mesmo. Tento coloca-los na mão esquerda e já 
não consigo, tem de ser sempre nesse mesmo dedo que eu já estou acostumada. Acordo, 
já coloco os Bubbles. É simples, requintado e tem a possibilidade de mudança com as cores, 
então não enjoa.

Eu trabalho com crianças com necessidades especiais, então uso muito a expressão gestual. 
O que eu ensino para profissionais é a questão da mão, que auxilia, não só nas minhas 
aulas, mas no meu trabalho, acho que é algo que agrega também. As pessoas sempre dizem 
“Ai, que lindo”, ou “Ai, que lindo, onde você comprou?” Ás vezes as pessoas acham que é 
um só (ela usa três no mesmo dedo). Mesmo usando as mesmas bolinhas e colocando em 
disposições diferentes é um outro anel. Que nem o cabelo, as vezes está crespo, às vezes 
está liso, às vezes tem outra cor e é o mesmo cabelo. Não enjoa. Eu tenho peças de 6,7, 
anos atrás, e não enjoa. São tamanhos diferentes, cores diferentes, brilhos diferentes, e 
mesmo prata colocando com dourado fica perfeito.

Eu tenho de 60 a 70 Bubbles. Ontem eu tinha um paciente grave, pus o vermelho. Geralmente 
quando dou aula ponho os amarelos, quando vou encontrar alguma “cobra” ponho o olho 
de tigre para me proteger. Vou para uma festa, ponho um azul com cores diferentes.  É do 
meu estado de espírito, da minha roupa. Eu uso todos os dias que saio.

Quando eu ganhei o primeiro Bubble eu amei, eu já tinha visto na mão da mãe de um 
paciente meu e quando eu vi naquela latinha eu fiquei tão feliz. Eu falei “Uau” e comecei 
a me viciar nesse mundo. Eu puz no dedo e tirei foto. E na loja, tem muitas gavetas com os 
Bubbles. As vendedoras abrem aquelas gavetas e você vê todas aquelas bolinhas coloridas, 
você fica enlouquecida. Parece doce. 

(usa muito a expressão enlouquecida)

O que me faz escolher é a cor, são muitos tons diferentes em cada cor. E eu gosto de pedra, 
a maioria dos meus Bubbles são com pedras.

Os anéis me trazem otimismo, (responde sorrindo) traz força, eu posso até sair sem, mas 
fica faltando. 

O mundo é visual e quando você está com uma peça diferente, as pessoas te respeitam 
mais. Passa uma imagem de respeito, de poder, de cuidado. 

Traz boas recordações tanto que os primeiros eu não esqueço quais foram, foi muito 
marcante. Ele marca, as cores lembram o Natal, o Reveillon, ele marca bastante.  Os 
momentos bons da minha vida eu estava sempre com Bubbles. 

As crianças ficam fascinadas, pensam que é brinquedo. 

Os anéis são divertidos, são muitas sequencias que você pode fazer com essas bolas.

É um símbolo de status.  Traz energia pela cor e pela pedra. E sempre fica bonito

É uma cobra com os movimentos gestuais. Encanta. As danças mais sensuais como o 
flamenco fascinam porque tem o movimento de mão. O Bubble passa um grande poder 
frente a comunicação, você passa uma comunicação não apenas pela sua postura gestual 
como também pela demonstração de um sinal, como se estivesse sinalizando para as 
pessoas frente um design, frente à cores, para mim ele é um plus frente a mensagem verbal. 

Isto é expressão mesmo. Você passa mensagem com um brilho. 

Você expressa algo que não consegue oralizar, quando põe um monte de bolinha colorida, 
passa uma mensagem. Como usando o preto, vai passar sofisticação, o vermelho, nossa 
“ela está entapetada”. Quando estou mais romântica, vou de rosa.

O Bubble passa essa mensagem de empoderamento, de fortalecimento. O diferencial é o 
quanto você pode mudar. 

Ele traz entusiasmo. Pra mim vai muito com o poder. Alegria depende da pessoa, depende 
do seu estado de espírito e como você vai usar essa ferramenta.

Fascina não só os outros como a gente também. Por que a gente enche as bandejas de 
Bubble? Por que aquilo é fascinante. Como consumidora você tem a peça e volta porque 
está fascinada. 

Eu acho que tem bondade. Quando você põe uma peça, você está tendo um carinho, é 
como uma mesa, você está preparando um café para uma amiga é diferente de dar num 
copo, uma toalha, uma xicrinha, um pãozinho numa cesta ao invés de um pão, é o mesmo 
pão, mas você usa de um modo diferente é uma oferta diferente para aquela pessoa. 

Amor pela gente, a gente se presenteia. É para mim, é para mim. Orgulho por ter a peça, 
e pela Silvia, porque ela transmite essa imagem de empoderamento. “Ah, da onde é esse 
anel?”, ah é da Silvia Doring. Tem uma marca. A aparência da Silvia dá força para essa 
marca, a aparência dela, a loja dela, os locais onde estão estas lojas. Quando ela faz uma 
inauguração, dá um coquetel, todo o cuidado, é algo mais requintado. Então isso está 
associado a imagem de uma mulher forte, poderosa, requintada, de um lugar legal. Isso 
conta, você está carregando uma marca. É uma bola e um aro, mas ela se supera.

Você se torna mais agradável quando vê alguma coisa colorida na tua mão. É um convite. 
Mas não é toda pessoa que fica de bem de Bubble. O Bubble combina muito com o que 
vem de dentro daquela pessoa, tem pessoas que não combinam. É como estar com uma 
bola e não saber o que fazer com isso. (pega uma bola de uns 12 cm e a lança de um lado 
para outro).

Os anéis são atemporais

É a surpresa do dia a dia, todo dia é uma combinação. E empre tem alguém que não conhece

Significado do Bubble: poder.

Significado do Bubble em uma frase: É o estilo da minha vida. 

“Elas são um inferno” (oi, segue as fotos da nova coleção) Foto bola de natal com pets

Reminders.  Vendedoras e Silvia

Eu vou lá para comprar dois Bubbles, e saio de lá com umas três sacolas. Ela é uma pessoa 
agradável, as vendedoras são muito queridas, elas já sabem o meu número de anel, 

Você chega em casa tem um pacote com um cheirinho. Mandou máscara com Bubble. 
Verde que é da saúde para você se cuidar.

Cheiros na loja. 

Eu só tenho o colar da ... o resto é da Silvia. 
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A manutenção é vista como uma “lavanderia” 

Bolo de aniversário com 43 Bubbles. 

Marca: Silvia Döring

Nome: Maristela Amaral     Idade: 59

Natural de: Curitiba      Residente em: Curitiba

Profissão: surpevisora de RH     data: 19/10/2021

Eu conheci os Bubbles visitando a loja dela no shopping. A primeira coisa que me chamou 
atenção não foram os Bubbles, foi um brinco com design diferente que foi minha primeira 
compra, isso foi uns 13 a 14 anos. Eu frequentava muito esse shopping, ficava numa 
esquina e me chamava a atenção. E eu sou muito vaidosa, tenho uma particularidade que 
sou alérgica a alguns materiais, principalmente metal. E eu sou muito criteriosa, tenho de 
saber o que eu estou colocando na minha pele porque sabe-se que não é ouro, tem um 
banho especial e tudo. E me adaptei muito. Eu consumo mais brincos que anéis. E daí ela 
saiu deste shopping e foi para uma loja de rua que coincidentemente fica próximo de onde 
eu trabalho e isso fez o meu consumo ser maior.

Eu comecei a comprar, nunca ganhei, eu sempre comprei. Meu marido ainda compra 
porque ele vai na loja e as vendedoras sabem do que eu vou gostar, mas 99% sou eu que 
compro.  Mas ela sempre teve os Bubbles e eu comecei a comprar e o conceito que ela 
tem de colecionar parece um vício. E você vai adquirindo de pouquinho, de pouquinho e 
daqui a pouco você tem um poucão. No começo, foi interessante porque eu não comprei 
um, eu comprei dois porque era assim que eles usavam, era o marketing deles, então eu 
sempre usei dois. A bola tem um tamanho bom, não é pequenininha e nem grande demais, 
eu tenho peças dela que são maiores. E depois eu comecei a usar três, inclusive no meu 
trabalho, todo mundo me conhece porque estou sempre de Bubbles, e no mínimo é três. 
Era sempre no dedo anelar, agora já passei para o dedo do meio. Dependendo de onde eu 
vá eu uso mais Bubbles, no trabalho é mais tradicional, então, digamos assim, eu sou um 
pouquinho mais discreta. Mas em algum evento eu chego a usar em mais de um dedo. 

Faz uns 12 ou 13 anos que comprei o primeiro. Hoje tenho 54 Bubbles. É interessante que 
tem algumas coisas que ela fez que eu jamais vou utilizar. Acho que ele afez para diversos 
tipos de personalidades, coisinha muito da moda, eu sou mais do clássico que eu posso 
usar, e como eu tenho cinquenta e poucos, tantos os de metal como o de pedra, pedra 
fosca, você vai misturando eles e vai dando uma harmonia com o que você está utilizando e 
é uma questão de gostar como colecionador. Não é só colecionar, é também usar. Eu tenho 
várias peças dela, mas o que eu mais uso são os Bubbles. Eu não saio de casa sem usar anel, 
eu sou vaidosa. Eu uso na mão direita, eu sou destra, e na esquerda só uso minha aliança. 
Não consigo misturar mais, é meu jeito. E mesmo em casa eu não consigo ficar sem brinco. 
Eu não uso anel dentro de casa.

As pessoas gostam, acham diferente. E às vezes assim, você tem determinada posição então 
você pode. Na cabeça delas passa poder, talvez pelo meu estilo. E eu também criei o hábito 

de, já tive cinco mulheres na minha equipe de dar no Natal como uma lembrancinha, então 
eu também vou disseminando. É lógico que a quantidade de Bubbles que tenho não foi só 
se uma vez, é ima coisa que você vai adquirindo aos poucos. 

Eu não tenho um anel específico que gosto mais, eu gosto mais dos de pedra do que os 
de metal, e eu sou uma pessoa que gosta muito do colorido. Estou sempre variando. Eu 
sempre estou combinando com a roupa que estou usando, ou outro acessório, e como são 
três dá pra brincar bastante. Hoje não consigo usar menos que três, já virou um estilo. 

Eu tenho um anel que eu comprei quando fiz 50 anos que tenho um valor sentimental. Com 
pedra rosa, não era um Bubble. Eu gosto mais de dourado do que o prata, e o original dele 
era branco. Um dia me cansei dele e perguntei, “Eu posso trocar a cor?” Elas fizeram, deram 
banho de ouro e eu acredito que tenha valorizado a peça porque destacou melhor do que 
no branco e esse anel pra mim tem um significado porque eu estava em busca disso, eu 
queria me dar um presente nos meus 50 anos. (Eu sou simplesinha, rs). 

Eu já me acostumei tanto com os Bubbles, que eu já não me vejo sem eles. Faz parte da 
minha rotina usar Bubbles. Eu fico feliz de estar usando, tem uma questão de apresentação 
também, é como se fosse utilizar uma marca registrada. Eu uso Bubbles no mínimo 3 vezes 
por semana de 5 dias. Se eu sair no fim de semana eu uso, só não uso em casa por causa 
dos trabalhos domésticos. Tenho todos esses cuidados 

Tem uns Bubbles de pedra peroladas, que desgastam mais que as outras, mas a gente faz 
manutenção, vai à loja e troca a pedra. 

É gostoso inventar depois que você tem opções Eu gosto desta questão de moda, de 
detalhes, do diferente, nunca para agradar o outro, é para agradar a mim, estou falando 
com 59 anos, eu não preciso agradar ninguém. 

Não é egoísmo, é uma satisfação. Eu estou falando de uma história de vida que no começo 
eu não tinha condições. A medida que eu adquiro condições, eu me planejo, pra isso ou 
qualquer outra coisa que eu queira adquirir. Para mim é uma satisfação, é uma conquista. 
Traz também este tipo de coisa, na marca dela tem desde crianças até senhoras mais velhas 
do que eu que gostam de usar. Parte também da condição, ela tem pra todos os preços, não 
preço acessível, 30, 50 reais, claro que não mas é possível adquirir. Apesar de ser uma joia 
de ouro, não é uma Tiffany, é uma coisa que dá pra passar de geração a geração. Eu só tenho 
um filho homem, mas tenho sobrinhas que já foram “mordidas”, a gente vai espalhando 
com aquela ideia que é uma coisa especial e que é bom você usar para você se sentir bem. 

Até os quarenta anos eu não pensava assim. Não que eu seja a melhor, mas eu me sentindo 
bem, tudo bem. Agora tem essa coisa da pandemia, eu me maquio, eu me visto, eu não 
faço para os outros, eu faço para mim, e isso é verdadeiro, mas não foi sempre assim não. 

Eu chego a acreditar que existe uma energia, eu não sou ligada nessas questões místicas, 
mas quando eu penso em todo o processo produtivo para chegar a isso, e a pedra é um 
mineral, é uma coisa da natureza, e o metal também, Nem todas as pedras tem brilho, isso 
me chama atenção, não nessa coisa de ofuscar, mas essa coisa da delicadeza da pedra, mas 
chego a imaginar que talvez, inconscientemente, seja energia. 

Cor é muito especial, eu gosto de verde mas tenho de todas as cores. Por exemplo existe um 
Bubble da cor bic. Não me chama atenção, quer dizer, me chama atenção de não comprar. 
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As cores mais abertas me chamam atenção. Eu tenho pouco preto, mas faz constraste. 
Eu tenho transparente, eu tenho cristal, eu tenho âmbar, Não gosto das cores muito 
delicadinhas, eu gosto do colorido, do junto. Tem cores que você tem de saber dosar, senão, 
“Lá vem a mulher do vermelho”, “Lá vem a mulher do verde” Por isso ei estou sempre 
mudando. É que nem flor, sabe?  O colorido delas. 

Esperança não. Eles podem proporcionar otimismo pela energia que eles transmitem. Não 
é tão evidente, quando eu falo eu quero me agradar, eu quero me sentir bem, ou às vezes 
eu não estou muito bem e quero me enfeitar para me sentir bem.

Eu não acredito em sorte, eu acredito no trabalho e na reação das coisas que você faz. 
Não acredito em amuletos. Eu acredito mais na energia positiva de estar bem para você 
transmitir isso, não através das coisas. 

Os Bubbles aproximam as pessoas porque as pessoas falam, e tem os eventos que as pessoas 
proporcionam, a própria questão de ir à loja, eu não sou de comprar em site, a gente vai 
criando amizade e trocando ideias. Quando eu encontro a Silvia, gosto de perguntar a ela 
o que a inspirou, e ela é bastante acessível, ela é bastante mística, você vai conhecendo 
outras pessoas. Eu tenho outras colegas que já dei coisinhas simples que as pessoas vão 
gostar. 

É um produto bom. É um acessório joia Na minha cabeça quando se fala de joia é no 
conceito clássico. Se eu ganhasse uma joia rara, de milhões, eu não teria como usar. Por 
isso eu não me sinto desmerecida com este acessório joia que me deixa feliz e que eu 
posso usar. E quando eu vou a um evento mais requintado como um casamento, eu tenho 
acessórios mais requintados e ela tem acessórios mais requintados que servem para estas 
ocasiões. Pode ser que eu vá a um casamento cheio de Bubbles em todas as mãos. 

Estou te dando uma resposta prática, uma joia de alto valor financeiro vai ficar no cofre. 

Despertam admiração. O acessório é um acabamento. A cereja do bolo. 

Eu tenho fotografias de bebê, eu já saí da maternidade com um brinco na orelha. Não sei se 
fui adestrada desse jeito. Sempre era feminina, vaidosa. O anel pra mim é o acabamento, 
do todo foi lá e deu um toque. 

Diversão está pra mim no momento que estou juntando os Bubbles, é legal, é como se fosse 
um joguinho. Ás vezes eu faço, tiro, faço de novo, rapidinho. É como se fosse uma coisa 
natural. Tem gente que gosta de usar uniforme porque é prático, para mim, o que mais 
gosto é pensar o que vou fazer. Coloca, não gostou, troca. Tudo é possível. 

Confiança não. Não consigo associar confiança na utilização de acessórios, de anel, de 
enfeite, não. 

Coragem. Eu diria do empoderamento no todo, de você montar, de se sentir bem, mostrar, 
as pessoas perceberem também, isso dá a mim. Eleva muito autoestima, tanto quando 
você não está bem como quando está. 

Sonho não. Encantamento sim. Tudo revertendo a energia.

Euforia não. Digo por mim, eu não sou uma pessoa eufórica, me identifiquei mais com a 
diversão na montagem. 

Fascinação acho uma palavra muito forte. Não me traz este sentimento. Quando eu fiz 
quinze anos eu queria um solitário, mas eu não tinha noção. Meu pai estava desempregado. 
E ele fez um esforço e me deu o solitário. Eu fui na joalheria, era um solitário de ouro branco 
com brilhante. Ele me remete a importância deste momento e a satisfação que tive com 
isso. Hoje não uso, está guardado pelo valor emocional que tem e financeiro acho que nem 
tem tanto valor assim. 

Inspiração deixa você mais leve, você vê as harmonias e pode trazer inspiração sim.

Alegria, sempre. Bondade não.

Amor não. Para mim amor é sentimento muito forte mas não por coisas. Eu estou vivendo 
um tempo de perdas não materiais que se fossem perdas materiais seriam muito pouco. 
Amor no acessório não. Não é desleixo, você viu o capricho que tenho com o acessório, 
cuido, mas amor não. 

Orgulho da conquista. Eu dou muito valor a isso. Eu desejar e conseguir, mesmo que sejam 
pequenas coisas. 

Gratidão não. Satisfação sim.

O novo me surpreende. Eu aprendi. A roupa no manequim é uma coisa, na hora que você 
experimenta é outro. Eu sou um pouco curiosa, as vezes á coisa é linda no manequim mas 
na hora que você experimenta ele não é para você. Não orna. 

Simpatia. O acessório é simpático mas não me deixa simpática. 

A última coleção dos Bubbles me surpreendeu muito, a lapidação, o brilho que ele traz me 
surpreendeu mesmo. Uma vez ela fez em madeira, eu não gostei.

Eu acredito que continue usando Bubbles, mas pode ser que eu morda a língua. É uma peça 
atemporal, o círculo. Acho que a grande sacada dela é justamente o que eles vendem; para 
colecionar e usar bastante. E me vejo usando. Sou meio fiel a marca. 

Depois que eu descobri ela eu meio abandonei. A joia, joia, nem compro. E depois, com a 
minha alergia, é difícil achar quem faz bem. E depois, eu me encontrei. 

Eu sou das antigas, eu gosto de loja de rua. E eu começo a frequentar as lojas as pessoas te 
chamam pelo nome, ficam amigas. Às vezes eu vou a loja não para comprar, para conversar, 
faço isso no meu horário de almoço. Amenidades. 

Os acessórios, a gente sabe que não é necessidade básica, é um luxo. 

A questão do acessório, da joia, ele vem como uma comemoração. É uma questão de marcar 
uma data específica, você vai comemorar e alguma forma, você vai se presentear. E talvez 
o significado da joia seja esse mesmo de você perpetuar não só a emoção mas também o 
objeto. Eu vejo que o valor financeiro pode até estar na joia, mas o valor emocional, talvez, 
estou vendo isso agora, como uma coisa que se perpetue além da emoção. 

Coleção Silvinha, para crianças
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Marca: Silvia Döring

Nome: Celeste       Idade: 60

Natural de: Porto Alegre     Residente em: Curitiba

Profissão: jornalista      data: 22/10/2021

Eu busco muito por produtores locais ou eu procuro saber de onde vem aquilo que eles 
fazem. Isso é uma coisa importante pra mim, saber que uma peça foi feita com trabalho 
escracho ou semiescravo na Índia, isso não combina comigo, com aquilo que eu acredito. 

A Silvia e u conheci muito brevemente em um curso de inglês. Depois eu comecei as joias 
que ela criava para as joalherias e eu sempre achei que o trabalho dela era muito bonito, de 
muito bom gosto, um trabalho que denota que a Silvia estuda, e tudo o que ela faz traduz 
o que ela é. Com certeza traz os livros que ela leu, os filmes que ela assistiu, as coisas que 
ela gosta, as conversas que ela teve com a família dela. Então eu acho isso admirável. Ela 
é um talento aqui de Curitiba. Eu via aquelas joias e achava elas bonitas, acompanhava o 
trabalho dela de longe. 

Ela abriu o espaço com a assinatura dela. É um local bonito, elegante, sofisticado mas não 
é ostentatório, você entra e se sente bem lá. 

Pets, maquiagem, massagem, visagismo, elas estão sempre acarinhando as clientes dela, é 
um relacionamento muito delicado.

Começou a pandemia, bate um motoqueiro aqui em casa, com uma sacolinha da Silvia com 
uma máscara de neoprene preta com um alfinetinho com uma pedrinha roxa, pequenininha, 
no formato do Bubble. Esse tipo de relação é muito bonita, mas, nada disso sustentaria a 
marca se os produtos não fossem de excelência, e eles são. 

Eu me tornei uma consumidora ávida por internet e pude observar as várias formas de 
tratamento que as marcas e lojas dão aos seus clientes e vi as ações de relacionamento 
mais forte na Silvia. 

Eu gosto muito de anel, eu sou uma mulher de mãos pequenas mas acho que anel combina 
muito comigo, e é uma coisa que tem a ver com aquilo que eu pude ser depois que fui 
repórter de tv. Na reportagem de TV o que importa é a notícia, e você é apenas um veículo 
dela. Você tem de ter toda uma sobriedade, normalmente só pode usar roupas de cor 
única, as mãos limpas, sem brincos grandes, cabelos longos ou qualquer coisa que chamasse 
atenção para a pessoa, eu jamais poderia usar um anel grande.

Joia é uma coisa que normalmente é melhor que você possa experimentar, pra ver se vai 
dar certo, se vai combinar com você, e já vende há um tempo pela internet, não é a minha 
experiência, a minha experiência com elas é pessoal e presencial. Com a pandemia, elas 
passaram a me mandar fotos das novas coleções por Whats App. “Celeste, tem algo que 
você queira?”, e eu pedia para reservar algum anel. Era fácil porque elas tem o meu número 
de anel, da minha mãe minhas irmãs.  Como eu acho importante dar valor à produção 
regional com coisas que dizem respeito a mim, que me sejam caras. A marca da Silvia é 
cara para mim, pela elegância, bom gosto, pela questão estética e pela maneira que ela se 

relaciona com o mundo.  

Então eu procuro presentear a minha mãe e minhas irmãs com coisas da Silvia, e muito 
com Bubbles, que é a primeira coisa que eu comprei dela, um preto e um roxo. Eu andava 
com esses dois anéis, as pessoas comentavam: “Ah, que bonito”. Muitas pessoas falavam 
que anel mais lindo, e eu dizia que não era um, eram doias, eram quatro. Eu mostrava e as 
pessoas se encantavam, como gera encantamento. Porque essa coisa circular, toda lapidada 
é muito interessante, fica muito bonito, e o fato de você poder compor ajuda muito. Eu vejo 
as cores doas anéis, ponho no dedo e aquilo vira uma brincadeira estética. 

Eu gosto de combinar com as roupas que estou usando. Virei colecionadora, quando era 
criança colecionava bonecas. Com os anéis eu junto beleza com uma coisa que posso pôr 
no corpo, posso usar. 

Onde eu trabalhava uma amiga me avisou que a Silvia havia aberto uma loja perto. Aí lembrei 
dela e fiquei sabendo que ela estava com loja própria. E tinha também uma promoção de 
mês de aniversário. Essa amiga me convidou para ir e com ela conheci a loja e me apaixonei 
pelo espaço, pelo design e pelos Bubbles. Foi nesse dia que eu comprei. Foi em 2013. Hoje 
eu tenho 42.

Meu marido acha exagerado, mas é uma paixão inocente que não faz mal a ninguém. 

É uma bola que você usa no dedo, é uma bola esculpida e eu achei que essa possibilidade 
de usar uma, duas, ou quatro formam o conjunto da obra. É uma bolinha? É. Mas acho que 
tudo que é genial parte de uma ideia muito simples. 

Naquele momento haviam poucas cores mas já imaginava comprar outras

Me atrai a cor, a forma, que é uma forma tradicional, mas vários Bubbles é uma escultura 
e eu me sinto usando uma escultura e isso é uma coisa importante para mim. Eu me torno 
co-criadora quando eu monto na minha mão. Eu dou uma personalidade a mais pra essa 
joia pela maneira que eu uso. 

Quando era muito jovem, com menor poder aquisitivo, lembro em Porto Alegre da joalheria 
Safira. Eles eram mais populares e hoje estão mais revestidos de sofisticação. Tinha uma 
loja do Paraná que tinha loja em Porto Alegre: M. Rosenmann. Se eu fosse escolher uma 
marca, uma que tem joias de sonhar mas também com o meu padrão, a minha capacidade 
de adquirir, e também joias do dia a dia, é a Vivara. Ela me oferece uma coisa que pra mim 
como jornalista e ambientalista é muito cara, eles me oferecem a oportunidade de dar ouro 
como parte do pagamento. Então eu diminuo o impacto sobre o meio ambiente quando eu 
pego um ouro velhinho que está guardado e entrego para virar outra joia como parte do 
pagamento. Isso tem a ver com aquilo que eu acredito. 

Eu não me limito pelo material, meu marido já me trouxe da África, coisas de tribos, ou de 
indígenas, uso, também, ás vezes até com conta natural mas trazendo a estética indígena 
deles e eu acho muito bonito. 

Do verbo em inglês “to realize”, quando criança eu não “realizava” porque eu gostava ou 
não gostava das coisas, hoje tenho arcabouço para entender isso.

A estética da Silvia conversa comigo, eu acho lindo, acho bonito, eu me encontro na 
proposta dela. 
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Modernamente, eu chamo de acessório, mas também é joia. Ele não é ouro, é folheado, 
mas é bom que seja assim senão não seria possível adquirir tantos anéis. Eu chamo de joia 
pelo conceito que eu tenho de joia, é um acessório sim, porque ajuda você a se vestir, mas 
é mais que uma bijuteria. 

Quem nunca viu acha interessantíssimo. E quem conhece fala “Nossa, que lindo os anéis 
da Silvia”. Imediatamente associam Bubble com Silvia Döring. Normalmente as pessoas 
admiram e pegam na minha mão para olhar. Quando não sabem que é mais de um, querem 
ver como funciona. Algumas pessoas põem na própria mão, mas sempre causa um impacto 
positivo, sempre.

Indiretamente o anel me desperta esperança porque a forma que você se apresenta ao 
mundo é uma mensagem que você passa, e se você sai bem, e não tem como não estar 
bem usando um anel destes, você mostra que sim, que é possível, sim, o mundo pode ser 
bom, que sim, vai melhorar, nesse sentido sim. 

Ele desperta otimismo nesse mesmo aspecto.

Ele gera aproximação pela identificação, especialmente entre mulheres. Totalmente eleva 
auto estima. Pra mim que conheço a Silvia eu homenageio a Silvia toda vez que visto uma 
peça. É uma homenagem personificada na autora. 

Sempre tenho muito boas recordações com eles. Como costumo presentear minha mãe e 
minhas irmãs com Bubbles, cria uma identidade entre nós. A “família Bubbles”, isso sim, 
gera uma coisa comum entre nós.

Desperta admiração. Diversão. É divertido porque você compõe com a roupa.

Confiança, porque ela é uma coisa muito relacionada com o empoderamento, eu acho. Ela 
diz um pouco do que eu sou ou aquilo que me é caro como a beleza que admiro. A beleza 
da natureza, das formas de alguém, do padrão estético de um tecido, atrama, o que é feito 
pelas rendeiras. Nesse sentido tem a ver com empoderamento e com admiração.

Coragem não. Sonho sim em função da beleza. 

Encantamento sempre. Até pela loja, pelo ambiente e a diversidade de peças você fica 
muito tempo lá porque elas geram encantamento, em quem adquire e em quem usa, em 
relação aos outros. 

Me chama atenção a forma e a lapidação. Se ela fosse completamente redonda seria outra 
coisa. A facetagem é a forma.

Energia bastante porque ele passa uma sensação dinâmica, que tem força mas não é pesada. 
É força mas não é peso, é força no sentido de como você se apresenta. Ela transmite essa 
sensação. 

Eu penso nas cores, na textura da pedra natural. Não acho que a pedra transmita a energia 
do amor, por exemplo, mas penso na oportunidade de ter perto de mim uma coisa da 
natureza tão bonita. Com a criação intelectual e artística da Silvia, isso ganhou outro valor.

Alegria, devoção não. Como eu disse encantamento, gera também fascinação, fascinação 
pelo conjunto, quando você une diversas peças, fica fascinante. 

Inspiração. A Silvia por si inspira como artista, mulher, empreendedora, como criadora e as 

peças delas são sim inspiradoras. Bondade não.

Amor sentido de dar e receber. Se eu me presenteio dou amor para mim, me amo, em me 
cuidar, e se presenteio, também estou transmitindo amor. Elas são apaixonantes.

Orgulho se aplica não na empáfia, mas por usar uma peça elegante feita com uma pessoa 
como ela. 

Se eu fizer uma composição suave, pode ser relaxamento

Gratidão pela oportunidade, por carregar comigo algo que traz toda essa história 

Satisfação completa. Surpresa quando se chega na loja e vê as peças pessoalmente. Sempre 
é uma surpresa as novidades que ela gera a partir dessa peça. Surpresa é uma das coisas 
que gera em quem me vê: admiração, interesse e surpresa. 

Simpatia para as pessoas boas.

Devoção é uma coisa mais forte, mas é o que gera em mim como consumidora, é uma 
admiração muito próxima da devoção, quase uma devoção. 

No começo tinham poucas opções: cores sólidas e dois tamanhos de bola e depois ela foi 
diversificando nas cores. Tem uma coleção que chama bouquet que lembra as cores das 
flores, e essa coisa do cristalzinho é totalmente inovador em relação a proposta original. 
(Mostra peças com transparência). O efeito da própria pedra em si, natural, com aqueles 
que tem veios, que você admira, as que tem cores sólidas, as que tem o cristalzinho colorido, 
que é uma outra proposta, e às vezes você mistura por afinidade, as vezes são de coleções 
diferentes, mas você mistura e funciona perfeitamente. 

Eu acho que elas são atemporais e com toda certeza vou usar para o resto da vida. Eu 
passaria para minhas netas se eu tiver ou para minha sobrinha neta que eu já tenho. Acho 
que ela ia admirar bastante.

(Mostra um anel com duas bolas pequenas de outro fornecedor): veja como eu já perseguia 
essa forma. 

Quando fui à loja da Silvia e vi os Bubbles, pensei: “nossa, isso existe! Alguém fez aquilo que 
eu queria.” A Silvia se tornou acessível desde o momento que ela fez essa opção corajosa de 
deixar de trabalhar para a alta joalheria, de deixar de trabalhar para alguém, de trabalhar 
para ela com esse tipo de joia que ela chama de acessório. Não é uma coleção de tal loja 
assinada pela Silvia, tudo é Silvia. E é uma Silvia acessível em maior quantidade para mais 
mulheres. 

Você cria apego, na pandemia um dos poucos lugares que eu ia era na loja dela. A vendedora 
me ligava e me dizia: não tem ninguém, aí eu ia. 

Todo mês ela faz uma sessão de fotos para as clientes daquele mês. 

As peças de Silvia Doring reúnem elegância, modernidade e extremo bom gosto. O design 
criativo, permeado de arrojo e delicadeza, nos conduz a uma experiência única, diz Maria 
Celeste Corrêa. 
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Marca: Manoel Bernardes

Nome: Carla Abras     Idade: 50

Natural de: Rio de Janeiro    Residente em: Belo Horizonte

Profissão: designer de joias    data: 8/11/2021

Carla Abras, 50, é designer de produtos e desde os anos 2000 atua exclusivamente como 
designer de joias.  É nascida no Rio de Janeiro e mora em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Eu fiz o curso de designer de produto, na UEMG, trabalhei alguns anos como designer de 
produto na empresa By Design que hoje é New Design, e uma amiga minha falou de um 
curso de design de joias no Senai, aquilo me despertou e eu resolvi fazer o curso. Mais tar-
de, aquilo me fascinou tanto, que eu trabalhava com muita indústria. Quando eu descobri 
a joia, eu tive mais liberdade na criação. Comecei a fazer alguns desenhos até que resolvi 
participar de um concurso, em 2001, eu fiquei no 3º lugar no continente americano e de-
pois fiquei no 2º lugar mundial. A partir disso me deu aquele despertar, uma coisa que me 
deu tanto prazer e de repente está aí dando certo, comecei a receber alguns convites para 
desenhar e aí eu comecei como freelancer. Quando vi já estava totalmente engajada e tive 
que fazer uma escolha do design que eu queria. Mais tarde fiz a pós em design de joias na 
UEMG também.

“A joia captura a gente” 

NIWA

Vem o briefing do cliente com o tema e a pesquisa de mercado para saber o que as pessoas 
estão usando, o que elas estão falando, os acontecimentos, até econômicos que gera um 
comportamento e uma busca de identidade de alguma coisa. Ele vem com o briefing já 
dando uma ideia e em cima desse briefing eu parto para as pesquisas. A Manoel Bernardes 
gosta de temas, a gente explora o universo de artistas plásticos, de vários perfis, desde a 
Zaha Hadid, internacionais como nacionais. No caso da Niwa, ela tinha um apelo do Japão, 
algo mais delicado, algo que tivesse a minúcia do trabalho japonês, como tivesse um origa-
mi, praticamente. 

Tudo isso começa num universo mais simples, naqueles jardins que eles cultivam, vai para 
um croqui, e aí veio a questão “Como fazer isso ficar factível”? Como a gente vai colocar isso 
na prática? A gente trabalha com um material extremamente caro que é o ouro, a gente 
lida com as moedas mais caras na joalheria, que é o ouro e o dólar, as pedras são tachadas 
em dólar. T tinha também a preocupação da peça não ser pesada, ela tem de ser utilizável. 
Ela tem de estar confortável, ela tem de estar bonita mas ao mesmo tempo ergonômica, 
anatômica. Veio a ideia do laser. Aí ficou perfeito, porque fica muito leve, Eu comecei a 
fazer uma brincadeira, eu comprei chapas de alumínio, e fui brincando com as formas e as 
soluções, fui mostrando pro Manoel, “a gente põe mais movimento, ela tem muito volume. 
Toda criação é um “3D visual”. Acho que o design não pode acabar naquela vista de cima, 
como o anel, que você vê no dedo e olha para baixo não tem mais nada. Acho legal ter uma 
peça que você possa descobrir os detalhes, ela tem de ser toda pensada, ela tem de estar 

o tempo todo encantando.  

Acho que o volume não tinha como falar vamos fazer uns galhinhos. Não queria aquela coi-
sa achatada feita numa fundição, numa coisa normal. Vamos brincar coma ideia do origami 
dobrando a chapa de alumínio mas é quase matemático que    foi tudo planificado.

A gente testou as espessuras de chapas, os acabamentos, eu tive que planificar, eu já ima-
ginava na minha mente pronta, eu tive de fazer com que na hora que ela montasse criasse 
aquele volume. Foi super trabalhoso, tudo tinha essa premissa que tinha de ser leve mas 
com a robustez do olhar, tem estar bonito, tem que estar chamativo. Tem detalhes que vem 
com as flores, é usado até um pouco de cor e tem outras que são só as folhinhas, natural-
mente vem as ideias, instintivamente. 

A gente tem o olhar do comercial, mas são eles que conhecem o cliente. Primeiro tudo é 
discutido com ele, a base dos croquis, depois há uma pré-seleção e eu ia finalizando, fazia 
uma apresentação, colocava as pranchas de apresentação, com alguma coisa mais digital 
para apresentar e ele apresentava na reunião com os outros diretores. A partir dessa reu-
nião que eram discutidos os modelos que seriam feitos. Então começava-se com as peças 
icônicas, como a árvore de cerejeira toda completa num colar maravilhoso. A versão má-
xima, daí saiam as famílias, aí a gente vai jogando isso mais pro comercial, aí de repente 
tantas peças num valor X, outras tantas num valor Y, outras num valor z, pois essa era uma 
indústria. Esta é a diferença do artista plástico para o designer, a gente está totalmente 
voltado para o público consumidor. Eles tem um público que vai de A à B. Com o mesmo 
tema vários designers aplicam o seu olhar, acessam sua biblioteca interna. Eu já trabalho 
com peças mais elaboradas. 

Como a gente já está muito nas tendências, já tem isso com muita antecedência, as tendên-
cias que estão despontando através das pesquisas, através de materiais de tendências que 
são disponibilizados, então, geralmente, quando a gente conversa é uma coisa até natural 
porque eu já sabia que já se estava praticando, mas obviamente cada um tem um olhar, eu 
puxei pro origami, outro podia puxar mais para o tecnológico. Isso já dá uma diferenciada. 
Como a gente está falando hoje do Japão? Tem uma questão de tradição, mas tem também 
uma questão de tecnologia. Isso tudo tem de se avaliar. A Manoel Bernardes é uma marca 
no Brasil que sabe colocar sua identidade muito bem, sua identidade é muito clara. 

Quando recebi o briefing senti euforia. Eu acho que o designer tem de fazer a pessoa olhar 
a peça e dizer “Oh”. Se fez isso, o trabalho está pronto. Tem que ter esse fator surpresa 
porque é encantar. O que faz as pessoas serem tão fascinadas pela joia? Tem várias expli-
cações. Umas vão se identificar pelo poder. Lá dentro delas tem o poder, elas vão colocar 
aquilo e vão se sentir empoderadas. Outros, realmente pela beleza, colocam a joia e se sen-
tem uma rainha, mas acho que hoje está tão intrínseco porque as pessoas não conseguem 
perceber é que essa identificação vem da natureza, querendo ou não, o ouro, as pedras, 
tudo isso vem da terra e nós somos partes integrantes dessa natureza. Quando você vê uma 
pedra, vê uma joia, você não sabe, mas ali você se identifica porque você veio do mesmo 
lugar.  Você põe a joia e se sente plena, ultrapassa a questão da beleza e do poder. Há uma 
conexão direta com essa energia. 

Era pedra por pedra, não tinha um design. Eu quero algo que signifique alguma coisa, acho 
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que o consumidor hoje está buscando isso.  Um exemplo bom é dos carros. A gente esta-
va com tudo quadradinho, de repente pode-se ver que dava para ser, melhor, funcionar 
melhor, ter mais a ver com você. Eu sou de uma época onde tudo era tradicional, eu só fui 
gostar deste universo quando fiz o curso no SENAI. 

A gente que é da arte quer exercer o tempo todo porque se não exerce, morre, parece que 
está paralisado. Tem que ter esse movimento. 

Tudo reflete, o que eu busco para a minha vida reflete no produto. O futuro que eu vejo pra 
joia é a personificação, todo mundo já viajou, conheceu tudo, quem tem um poder aquisiti-
vo bom compra o que quiser, Tiffany, Cartier, Chanel tem no mundo inteiro, o que ele quiser 
ele compra. Eles estão em busca de algo que dê a experiência do “friozinho na barriga”, do 
“Oh!” Acho que cada vez mais vai vir uma joia com alma

Carla pesquisa na internet, os artistas mais expressivos que tem essa cultura japonesa, 
livros, fico numa imersão. 

Quando a gente fala de croqui a gente tem de fazer um brainstorm, vou desenhando o que 
vem na minha cabeça, marco com post it, enquanto pesquiso vou desenhando, e para fazer 
50 desenhos faço umas 200. A indústria pede umas variações. Umas com pedras, outras só 
ouro, ouro com diamante. Para ser escolhido uns 50 eu devo ter apresentado no mínimo 
uns 80.

O designer tem de estar atento a tudo. Peso, tipo de pedra, tamanho do diamante, quan-
tidade, colocar granitos. Apesar do contexto da joia nada é literal, mas esta é um pouco 
literal. Ela já entra como símbolo, porque já vem uma peça que está muito forte, e a partir 
dela vamos fazendo outras. 

A intenção é tudo isso aí que está intrínseco. A intenção é representar em uma peça esse 
espírito de um povo que é milenar, tentar, porque é uma ousadia. Me veio muito a questão 
do origami e é uma surpresa, desde cedo eles já praticam as dobraduras. Teve algumas pe-
ças que eu até tentei o grafismo do jardim de areia, mas, pensei, como é que ei posso sair 
disso e causar essa surpresa? .

 Na época a gente estava descobrindo as possibilidades do laser, que era usado para coisas 
muito baratinhas, levinha, era um contexto totalmente diferente, muito popular, tanto que 
muita gente não queria usar, era uma coisa que “eu vou usar isso aqui, vai me desmerecer”, 
aí descobrimos algumas técnicas na montagem que ela ficou mais rígida. Aí entrou a pedra, 
a forma em si que vai além do material. Como fazer isso, transpor essa cultura para uma 
arte que também é milenar como fazer isso sem ser só aquelas dobrinhas, na indústria as 
pessoas queriam me matar porque ante quem testava era eu. Eu fazia tudo no alumínio. 
Você viu aquele brinco, quantas folhinhas ele tem? 

Ele foi todo recortadinho antes no alumínio por mim. E para chegar naquele modelo veja só 
quantos que eu cortei, cortava folhinha por folhinha, aí quando chegaram os modelos que 
foram aprovados, eu fiz, um por um, e mostrei na montagem: “Na hora que terminar tem 
que ficar assim” “Tá vendo essas folhinhas? Uma vai pra frente, outra vai para traz, outra 
vai para o lado. 

O planificado são os galhinhos. Dos desenhos feitos a mão passava-se para o vetor para de-
pois passar para o laser. Do laser ia para a indústria para ser montado. Para o laser a gente 
tinha de saber a textura correta, os furinhos para colocar as pedras. 

Tem uma amiga que diz, “se eu usar, o projeto está bom.” Eu não tenho esse crivo porque 
eu não faço pra mim. Então eu digo, “se essa peça me emocionar, então está pronto”. Pode 
ser uma peça que eu não use, que não seja do meu perfil. Eu vejo a arte em si, tem peças 
que a gente vê no desenho que parecem maravilhosas, mas quando fica pronta, nem tanto. 
Porque é difícil essa ponte às vezes, porque existe o brilho, a cor da pedra, a gente já tem 
essa noção mas muitas vezes a gente surpreende positivamente ou negativamente quando 
está pronto. Na hora que vai para a indústria, eu converso com quem vai receber a produ-
ção porque tudo que está lá foi minuciosamente pensado, nada pode ser modificado. A es-
pessura, por exemplo, é algo que faz totalmente a diferença. Eu desenho com lapiseira, com 
grafite 0,3. É um cabelo. Por que eu lido com diamantes que são milímetros. A minha grifi-
nha é 0,40. Um fio que eu vá fazer as vezes é 0,70 mm E a gente está falando de uma coisa 
que é delicada, é uma joia. A gente sabe também qual é o mínimo que pode ser usado. Por 
isso a gente tem de conversar sobre a importância de fazer fielmente como foi projetado, 
para que quando a gente tenha uma peça pronta, a gente não tenha uma surpresa desagra-
dável. Uma curva muda tudo, porque para eu chegar nessa curva, eu tive de fazer umas 50. 

Ergonomia:

Como a gente estava lidando com uma peça com muitas folhinhas, aquilo vira uma pon-
tinha. A pontinha dela é arredondada, eu não pude fazer quina viva na folhinha, Quando é 
um colar que é mais rígido tem de ter uma manequim, que já é própria para isso, a gente 
vai, ajusta. O brinco é mais espacial então a gente tem menos controle sobre isso. O colar 
tem de te essa ergonomia para ser confortável, se não a pessoa não vai querer usar. A ques-
tão de amassar é muito difícil porque a gente usou uma técnica de soldas que se aquela 
estrutura fosse totalmente aberta, de não ter contato uma com a outra, ela ficaria até frágil, 
então a gente aumentou a resistência dessa estrutura soldando alguns pontos chave. Ela é 
rígida. 

Não tem recicladoras de ouro no Brasil. Existem 3 no mundo. Ouro com certificação sim. 

Quanto aos valores

Há muita coisa intrínseca. As vezes a pessoa olha e não tem a percepção de cara. Eu acho 
que ela é uma peça que realmente surpreende. A surpresa de ser uma peça leve, bela e 
até robusta, visualmente falando. Ela enche os olhos. Você vai usá-la e não precisa de mais 
nada, ela vai aparecer por si só. 

É uma coleção inusitada porque até hoje eu nunca vi algo parecido, de alguém chegar e 
fazer um “origami” com uma joia. Pode sim fazer algo geométrico, mas essa ousadia, foi 
uma ousadia, e nesse ponto, tiro o chapéu para a Manoel Bernardes. 

Já tem árvore, a cerejeira, o cuidado de uma peça que foi cuidadosamente dobrada numa 
indústria. 

O futuro é joia com propósito, cada vez mais as pessoas vão comprar a joia pelo significado dela. 
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Pandemia. As pessoas foram obrigadas a olhar para si. Eu vou querer algo de valor comigo 
e menos coisas descartáveis.

Foi um desafio, Até no mercado, foi ame ou deixe-o certo menosprezo pela técnica

Cada etapa, foi se vencendo mais um desafio, O maior desafio foi colocar isso factível numa 
indústria comercial. 

Tem que ter o movimento, tem que ter a beleza, tem que ter o caimento, tem que ter a 
ergonomia, isso tudo é design. 

Eu não tenho como pensar ajoia só na frente, eu penso que num anel, a pessoa vai tirar o 
anel, vai girar o anel, vai mexe-lo com a mão, está mostrando aquele anel por todos os la-
dos. Tem uma cabeça grande? Qual o aro que pode deixa-lo mais confortável, mais seguro, 
que não vai cair, não vai bater. A gente lida com produto. Tem de ser tudo pensado. 

O cliente de joia é a mesma paixão que na indústria 

Marca: Manoel Bernardes

Nome: Regina Rohlfs      Idade: 60

Natural de: Belo Horizonte     Residente em: Belo 
Horizonte

Profissão: artista plástica     data: 25/10/2021

Esse trabalho do Manoel eu nunca tinha visto.

Eu sempre gostei muito de joia. Eu entendo de pedra, de ouro, de cravação então quando 
eu vi esse brinco ele me encantou se uma forma diferente. Diferente do que se estava 
usando na época, que eu sou uma pessoa a parte da moda, o que fica bem eu uso, o que 
me faz a vontade eu uso. E como eu acompanho como consumidora, muitos designers, eu 
não tinha visto em nenhuma loja esse trabalho cortado a laser. Ele é um brinco grande, que 
chama atenção, e na hora que eu pus na orelha é como eu não estivesse usando nada. E 
eu tenho pavor daquelas peças que você fica pesada, você fica doida para chegar em casa 
para arrancar da orelha. Então me chamou muita atenção esse corte a laser, essa profusão 
de folhinhas e flores juntas, parecia que eu estava com um jardim. O miolo são as florzinhas 
cravejadas em brilhante e as laterais as folhinhas. Eu fiquei encantada, encantada. 

Meu marido sempre gostou de me presentear com joias e eu sou muito exigente. Então você 
não consegue me enganar. Nós temos uma amiga que está na Manoel Bernardes a muitos 
anos como vendedora. Ela caçou meu marido e disse “vem cá que tem um brinco aqui que 
é a cara da Regina, e está chegando o aniversário dela. Aí ele me trouxe de presente e na 
hora que eu abri a caixa, eu levei muito susto com a beleza, a harmonização suave dessas 
folhinhas e dessas flores, cortadas a laser pelo tamanho do brinco. Eu fiquei encantada. Eu 
não sabia que era uma coleção nova. Depois a vendedora me ligou para saber se eu gostei 
do brinco e eu contei que fiquei apaixonada. E o custo benefício pelo peso do ouro, que é 
muito leve, chama atenção dos maridos. 

Então uma peça muito leve com um design que eu não tinha visto em lugar nenhum. Não 
vi ninguém trabalhando nesse corte a laser então isso me interessou. 

É uma peça que eu uso em ocasiões especiais, em casamentos, é uma peça que as pessoas 
ficam encantadas. As pessoas dizem “Nossa Regina, que brinco lindo, é pesado?” “Gente, 
que corte”.

A sociedade belo-horizontina é uma sociedade muito... alguns comentários você recebe 
de pessoas mais intimas a você, não é toda pessoa que chega e quer te fazer perguntas. 
Mas já me pediram emprestado. E quem conhece a joalheria vê que ele é um trabalho 
diferenciado. 

Quando eu era menina eu já gostava de comércio, daí mais tarde fui ter uma indústria de 
bijuterias. Minha sócia fez joalheria na Itália, e ela hoje ainda trabalha com joias. Então 
quando a gente trabalhava com bijuteria, a gente trabalha com corte, molde, solda, e as 
nossas pesquisas eram muito em cima de pesquisas da área de joalheria, desde então eu 
tenho esse olhar aguçado para uma peça de joalheria. 

Eu gosto muito da joalheria do Manoel, uma joalheria bem tradicional em Belo Horizonte, 
conheci a joalheria pela Claudia, pela Déa, e eles fazem muitos eventos, Belo Horizonte 
é bem esse comércio intimista entre amigos. Compro de outras marcas. Talento, Carla 
Amorim, Angela Alvim, Rosalia Nazaré. 

O diferencial do Manoel Bernardes é o design deles, sai daquela coisa massificada. Muitas 
joalheria tem peças que todo mundo tem. Tem uma Riviera que todo mundo tem, você vai 
na feira tem Riviera de todos os tamanhos. Meu olhar é mais para essa joia diferenciada. 

A primeira joia eu comprei com anos juntando minha mesada, Aí eu tive a minha fábrica de 
bijuteria e nunca mais usei bijuteria. Só uso joias, o metal me traz muita alergia, às vezes é 
pesado para mim. 

Eu acho que a joia grande é uma característica da mulher latina, a brasileira quer 
extravagancia.

Ele me deu o brinco de aniversário.

Esperança, o casamento está bem, nós temos esperança de que vamos continuar juntos

Aproxima as pessoas, eu recebo um elogio, agora na pesquisa, eles lembraram que foi o 
meu marido que comprou, alguém já me pediu emprestado porque gostou.

Eleva a autoestima, me sinto lindo com ele

Representa homenagem como esposa, companheira.

Traz boas recordações? Um dia feliz, um dia que eu ganhei, as meninas ficaram encantadas, 
toda vez que eu uso me falam que eu estou linda, então me traz boas recordações.

Admiração, admiro muito mesmo esse trabalho, eu tenho poucas joias de minha posse que 
eu digo “este trabalho é lindo demais”, as folhinhas são lindas demais é um trabalho que eu 
admiro porque entendo a minuciosidade em que ele foi feito.

É diversão – eu vou para festa, casamento, vou me encontrar, vou dançar, é sempre uma 
diversão. Ele é um brinco mais solene, então não é um dia que eu uso no dia a dia.
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Confiança, se você pensar na confiança em termos de empoderamento, sim, de uma alta 
autoestima, sim, me traz uma confiança de saber que eu estou de acordo com aquele 
ambiente.

Coragem não. Sonho pode ser. 

Encantamento. Ele me remete a um jardim, a um pequeno jardim, então ele me deixa 
muito encantada, as florzinhas são minirosas. Fico encantada com este trabalho, com o que 
me remete, com o que me faz lembrar, É um encantamento que continua. Eu vejo ele como 
uma peça atemporal. 

Energia, eu não sou ligada a energia de objetos. Fascinação como o encantamento quando 
você vai comprar uma joia você tem vários esses sentimentos.

Me inspira porque às vezes VOCÊ tem uma festa pra ir e com o toda mulher você pensa qual 
é a roupa que eu vou por. Não, eu penso qual o brinco que eu vou por. Eu escolhendo o 
brinco, ele vai me inspirando nas outras peças. E ele me inspira arte, por eu trabalhar com 
arte, ele me inspira arte. 

Minha arte é toda contemporânea, abstrata. 

Alegria transmite. Pelos momentos que ele me presenteia, são 39 anos de casados, é meu 
companheiro, então me transmite alegria. Como Werner escolheu me presentear em 
datas comemorativas, nascimento de um filho, dia das mães, aniversários, as peças que 
eu tenho são parte da minha história, como mulher, como mãe, como esposa. Isso é muito 
significativo pra mim, câncer infarto falência, e eu tive de me reerguer para sustentar a 
casa. E nessa reerguida eu peguei umas peças minhas e vendi. Hoje eu já estou bem, mas na 
época me machucou muito, eu perdi parte da minha história. Minhas filhas me ajudaram a 
entender que tudo é passageiro, que as coisas evoluem mas lá no fundo eu tive de escolher, 
passar pra frente, me desfazer delas, porque meu marido estava morrendo no hospital.

Esse brinco conta um pedaço da minha história. A Manoel Bernardes tem muitas peças que 
fazem parte da minha história.

Bondade remete. Amor, carinho, paixão.

Orgulho a gente tem aquele lado humano de sentir empoderamento, a alta estima elevada 
A gente não pode negar este lado da mulher que gosta de joia. Mas ter simplicidade no uso, 
a ostentação é que me faz mal. 

Relaxamento como ele é muito leve, ele me traz relaxamento, eu não fico preocupada 
quando uso ele. Gratidão pela forma que me foi presenteada.

Satisfação, fiquei muito satisfeita com ele, com Déa que lembrou de mim e chamou ele.

Surpresa fui surpreendida já tive algumas joias de presente que não eram meu perfil, e 
eu avisei que iria trocar e troquei, quando vi que ele acertou e que eu não ia trocar, então 
foi uma surpresa muito boa pra mim. Porque na época ainda se usava aquelas argolas de 
brilhante, toda cravejadas, mais pesada, brincos mais compactos, foi tudo diferente do 
havia no mercado. 

Simpatia, é um brinco simpático, não ostenta enquanto brilho.

Devoção? Não, não tenho devoção a nada. A devoção te prende, te limita. 

Todos os sentimentos muito agradáveis, as vezes ele é o primeiro a ser escolhido para ir a 
um evento. 

Amor e o carinho do meu marido por mim foi o mais forte. A valorização dele por mim. 

O corte a laser dá uma profundidade, e tem uma coisa oca, ele fica leve, o desenho não é 
o primordial. 

Esse presente, esse brinco o Werner captou uma essência minha. É difícil, as vezes pro 
homem, captar isso porque nós somos muito diferentes. A minha alegria foi dele ter 
acertado o presente de pensar “isso parece com a Regina, ela vai gostar demais disso”, isso 
pra mim foi muito especial. Então ele captou a minha essência.

Pra você entender o que é essência: Um casal aqui em Belo Horizonte tinha uma condição 
muito boa. O marido falou para a esposa: Oh, meu bem, vou trocar seu carro. Que carro 
que você quer? Eu quero a BMW tal. Ela sempre pedia para ele trocar por uma BMW. Ele 
foi trocar o carro mas antes passou na loja da Mercedes. O vendedor insistiu e conseguiu 
vender para ele a Mercedes. Ele chegou com o carro e ela disse: eu quero o divórcio. Mas 
por quê, eu estou te dando a Mercedes? Por isso, você nunca me escutou. Você nunca me 
escutou depois de tantos anos de casados. 

Uma essência pura infantilizada, que está dentro de mim, uma mulher de 60 anos.
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ANEXO II - TERMO DE 
CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO - TCLE
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Termo de consentimento livre e esclarecido

Você está sendo convidado(a) a participar de uma entrevista sobre uma joia que você pro-
jetou. A entrevista será realizada por Claudia Dayé, aluna do curso de Mestrado em Design 
pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, sob orien-
tação da professora doutora Clice de Toledo Sanjar Mazzilli, para o projeto de pesquisa inti-
tulado “Joia brasileira: a semântica do design joalheiro na contemporaneidade”. O objetivo 
desta entrevista é o conhecimento dos significados atribuídos na concepção de uma joia. 

A entrevista será realizada virtualmente, pela plataforma Zoom, em um único encontro, em 
horário a combinar. Sua participação é voluntária.  A qualquer momento, você poderá recu-
sar a continuar participando do estudo e, também, poderá retirar seu consentimento, sem que 
isso lhe traga qualquer penalidade ou prejuízo.

O seu nome só será divulgado se você autorizar As informações serão gravadas digitalmente 
durante a entrevista, para garantir uma maior fidelidade em seu registro. Você poderá receber 
esclarecimentos antes, durante e após a finalização do processo. Para ilustrar a pesquisa, é 
solicitado imagens da peça em questão. 

Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com a entrevistadora e a outra com 
você.

Eu, __Felipe Ferreira Braun__, portador(a) do documento de identidade __5183570__, fui 
informado(a) dos objetivos desta entrevista de maneira clara e declaro que concordo parti-
cipar.

 
_____________________________________

 
_____________________________________      

___Belém,  8_ de _novembro__ de 20_21__.

Assinatura do entrevistado

Assinatura do entrevistador 
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