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Resumo 

ARDINGHI, M. B. Segunda vida dos objetos:  um estudo sobre a 
requalificação dos artefatos em ambiente doméstico. 2021. 322 p. Tese 
(Doutorado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São 
Paulo,  São Paulo, 2021. 

 

Este trabalho investiga o fenômeno de atribuição de uma segunda vida 
aos objetos pelos usuários em ambiente doméstico, sob a ótica do design 
emocional em paralelo com dimensões semióticas. Trata-se de uma 
pesquisa qualitativa de caráter fenomenológico sobre os processos de 
requalificação dos objetos pelos indivíduos que inclui práticas e 
significados associados à sua reutilização, reconfiguração e 
ressignificação, em função de diferentes motivações. Relaciona o 
fenômeno com as características originais dos objetos, bem como ao 
processo de adaptação ou transformação destes diante de suas novas 
demandas. Para a condução da investigação, tratou de um grupo amostral 
composto por 59 respondentes e 175 objetos requalificados, cujos dados 
foram analisados indutivamente, a começar pela  criação de códigos, 
relacionando-os em categorias temáticas vinculadas às características dos 
objetos, em associação com experiências afetivas declaradas pelos 
respondentes. Os resultados obtidos permitiram compreender que os 
objetos requalificados variam quanto à tipologia, qualidade, 
complexidade e origem, entre outros parâmetros, o que indica que 
diferentes categorias de artefatos podem ter uma segunda vida. Suas 
funções são redefinidas pelo usuário, que protagoniza um novo uso de 
forma criativa e prazerosa, por meio de um processo ritualístico de 
requalificação, a partir de uma característica identificada no objeto. 
Agrupadas em 7 categorias temáticas, estas características constituem os 
atributos de valor que promovem a requalificação, compreendidos a partir 
de seus aspectos semióticos, emocionais e de prazer. Ao final, são 
propostas 9 diretrizes para a prática do Design para a Requalificação (DpR), 
de modo a contribuir para o campo do design na direção da 
sustentabilidade. 

 

Palavras-chave: Design para a Requalificação. Design emocional. 
Significado dos objetos. Objetos domésticos. Requalificação dos objetos. 



 

 

 

  

Abstract 

ARDINGHI, M. B. Second life of the objects: a study on the requalification 
of artifacts in the domestic environment. 2021. 322 p. Tese (Doutorado) - 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo,  São 
Paulo, 2021. 

 

This work investigates the phenomenon of attributing a second life to objects 
by users in the home environment, from the perspective of emotional design 
in parallel with semiotic dimensions. This is a qualitative research of a 
phenomenological character on the processes of requalification of objects by 
individuals, which includes practices and meanings associated with the reuse, 
reconfiguration and resignification of the objects, due to different 
motivations. It relates the phenomenon to the original characteristics of the 
objects, as well as to the process of their adaptation or transformation facing 
new demands. To conduct the investigation, it dealt with a sample group 
consisting of 59 respondents and 175 requalified objects analyzed inductively, 
starting with the creation of codes, relating them to thematic categories 
linked to the characteristics of the objects, in association with affective 
experiences declared by the respondents. The results showed that the 
requalified objects vary in terms of typology, quality, complexity and origin, 
among other parameters, which indicates that different categories of artifacts 
can have a second life. Its functions are redefined by the user in a creative and 
pleasurable way, through a ritualistic process of requalification based on a 
characteristic identified in the object. Grouped into 7 thematic categories, 
these characteristics constitute the value attributes that promote 
requalification, understood from their semiotic, emotional and pleasure 
aspects. At the end, 9 guidelines are proposed for the practice of Design for 
Requalification (DpR), in order to contribute to the study field of design in the 
direction of sustainability. 

 

Keywords: Design for Requalification. Emotional design. Meaning of objects. 
Household objects. Requalification of objects. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Apresenta o objeto de estudo e as características da 
investigação; delimita o tema de modo a se 
compreender sua especificidade e relevância; 
destaca os objetivos geral e específicos que 
nortearam as ações e reflexões da pesquisa; 
apresenta resumidamente a organização da tese.  
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1.1. Caracterização da pesquisa 

 

Diariamente, milhares de objetos são descartados e seus destinos variam 

de aterros sanitários a lixões, caçambas de entulho a cooperativas para 

reciclagem, caixas de coleta e campanhas de doação. A maioria desses 

objetos cumpriu o propósito para qual foi adquirido e utilizado até ser, 

finalmente, descartado, seja ele uma embalagem, um sofá, uma peça de 

roupa ou um aparelho eletrônico. Tanto produtos de consumo efêmeros 

quanto produtos de uso1, supostamente mais duráveis, esgotam sua 

relação com os indivíduos; após cumprirem a função para qual foram 

criados, produzidos, adquiridos e utilizados, não têm mais serventia ou 

valor para seus usuários.  

Contrariamente, outros tantos artefatos nas mesmas condições não são 

descartados, permanecem, pois de algum modo esta relação não se 

esgotou.  Alguns são imortalizados, preservados como testemunhas de 

uma época, lugar ou mesmo uma conquista: materialização das 

experiências vividas, permanecem em função dos acontecimentos que 

tomaram parte, chamados artefatos memoráveis (DAMAZIO, 2005). Muitos 

estão guardados dentro de armários, caixas ou baús, longe do alcance e 

da interação, “suspensos no tempo”; inertes, eles apenas permanecem, 

mantidos tão somente por algo que significam2.  

                                                

1 Segundo Löbach (2001), os produtos industriais podem ser divididos em duas categorias, de acordo com 
o grau de interação com os usuários: produtos de consumo, que são aqueles produtos efêmeros que 
deixam de existir após serem consumidos, como produtos de higiene, por exemplo,  e produtos de uso, que 
têm maior durabilidade. As embalagens são consideradas pelo autor como de monouso, dado que, grosso 
modo, são utilizadas apenas uma vez pelo consumidor final. 

2 Este estudo não inclui o fenômeno da “acumulação compulsiva”, um tipo de doença mental caracterizada 
por: "(1) aquisição e não eliminação de um grande número de bens que parecem inúteis ou de valor 
limitado; (2) espaços de convivência suficientemente desordenados de modo a impedir as atividades para 
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Outros participam, encontram-se exibidos nas estantes, emoldurados em 

quadros na parede de casa ao alcance da visão daqueles para quem 

significam, em uma interação por vezes silenciosa, por outras, envolvida 

em narrativas. São objetos do cotidiano, mas carregados de significados 

(CSIKSZENTMIHALYI; ROCHBERG, 1981). Objetos aos quais se tem apego, 

que se tornaram expressão do próprio dono (BELK, 1998). 

Há também os objetos que são mantidos porque podem ser reutilizados, 

imediata ou futuramente e, neste caso, a motivação é de ordem 

pragmática, utilitária. Estes parecem chamar à razão, são “bons demais 

para se jogar fora”. É o que ocorre com certas embalagens de vidro com 

tampa de rosca que estão prontas para armazenar mantimentos, ou com 

aquele antigo móvel que merece ser reformado.  

Outros, preservados com o propósito do reuso, nem têm destino certo: são 

objetos “em potencial”, cuja transformação pode ocorrer diante de uma 

necessidade, ou que precisam aguardar um tempo de incubação criativa 

(WALLAS, 1926) até que se defina o que será feito, de modo a renascerem 

em outra finalidade ou configuração. Por vezes, estes rituais de 

criatividade (MCCRACKEN, 2003; ROOK, 2007), são motivo de prazer e 

orgulho por parte de quem os executa.  

O que estes casos têm em comum? A despeito de suas particularidades, o 

fato de que, após cumprirem sua função3 original, estes objetos adquirem 

                                                
as quais esses espaços foram projetados; e (3) sofrimento significativo ou prejuízo no funcionamento 
causado pelo acúmulo" (FROST; HARTL, 1996. p.341, tradução nossa). 

3 O termo função aqui utilizado tem uma conotação mais ampla do que a simples utilidade do objeto. 
Baseado em Löbach (2001), entende-se que os artefatos podem exercer função prática, função estética e/ou 
função simbólica na relação com o indivíduo. 
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uma segunda vida. Mantidas suas características originais ou alterados e 

adaptados para o novo propósito, estes objetos serão requalificados. 

O que promove este fenômeno de atribuição da segunda vida aos 

objetos? Que fatores – intrínsecos e extrínsecos – podem promover esses 

processos que levam os indivíduos a estender a vida dos artefatos por 

meio de novas atribuições? Terão os objetos um affordance  (GIBSON, 

1986) no sentido de uma propensão a se tornar potencialmente outros?  

Em caso positivo, o que leva um indivíduo a identificar esse potencial em 

determinados objetos? Finalmente, será possível projetá-los de modo a se 

estender sua permanência, íntegros ou em partes, originais ou 

modificados, evitando assim o descarte e a geração de resíduos, um dos 

focos centrais das questões da sustentabilidade? 

Em vista deste fato, este trabalho consiste na investigação acerca do 

fenômeno de atribuição da segunda vida aos objetos, relacionado com a 

permanência requalificada de determinados artefatos na vida dos 

indivíduos e a relação desse fenômeno com os aspectos do seu design, 

isto é, fatores de ordem prática, estética ou simbólica dos mesmos 

(LÖBACH, 2001). 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, na modalidade fenomenológica, 

que objetiva explorar os aspectos relevantes quanto aos valores e 

significados atrelados à prática de requalificação dos artefatos em 

ambiente doméstico, bem como identificar as características dos objetos 

eleitos para este fim. 

Deste modo, refere-se à segunda vida do objeto como o fenômeno de 

caracterização da mudança de status desse em relação às suas qualidades 

originais, e que foi conferida pelo usuário. Este fenômeno pode se 
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caracterizar por uma nova atribuição de utilidade, de forma que o objeto 

é reutilizado, por diferentes graus de alteração na configuração de seus 

atributos estéticos, isto é, sua reconfiguração, ou ainda por um novo 

significado dado ao objeto, agora ressignificado. 

O enfoque que se dá para este estudo é o do design emocional, dado que 

muitos destes artefatos são mantidos em função dos seus significados e 

das experiências afetivas de que tomaram parte. Por este e outros 

aspectos de ordem emocional dos indivíduos em relação aos objetos, 

como por exemplo o apego e os tipos de prazer na interação humano-

objeto, aborda-se o tema embasado em estudos do campo do design, 

cotejando-o com autores da psicologia e da antropologia no que tange a 

relação subjetiva ou simbólica dos indivíduos com os artefatos.  

Considera-se, ainda um aspecto primordial relativo ao fato de que muitos 

dos artefatos requalificados passam por transformações por parte dos 

indivíduos. Deste modo, abordou-se este ponto a partir de alguns estudos 

sobre criatividade e processo criativo. Ainda que não seja do interesse do 

estudo avaliar a capacidade criativa desses indivíduos, tampouco a 

qualidade de suas criações, ele objetiva compreender o que os motiva, o 

que significam estas ações criativas de transformar objetos e qual é o 

papel dos artefatos neste processo.  

A partir da observação desse fenômeno, pode-se perceber características 

ritualísticas ali presentes, o que levou a investigação desses processos 

como possíveis rituais de consumo. 

Finalmente, defende-se a relevância de um estudo sobre este fenômeno a 

partir da contextualização sociocultural da problemática da 

mercantilização exacerbada e do excesso do consumo nas sociedades 
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industriais, a partir dos estudos sobre sociedade e cultura de consumo, e 

o papel do designer neste contexto, na direção do desenvolvimento 

sustentável. Neste ponto reside um propósito maior, qual seja, o de se 

pensar o design dos artefatos como aquele capaz de promover uma 

relação menos efêmera e, portanto, mais duradoura entre pessoas e 

coisas, a partir do viés emocional. 

 

 

1.2. Questão fundamental 

 

Que revela um estudo sobre objetos domésticos requalificados, aos quais 

atribui-se uma segunda vida, isto é, objetos que são mantidos e 

reutilizados de modo distinto do original, reconfigurados total ou 

parcialmente e ressignificados por seus usuários, a partir da compreensão 

dos fatores e motivos relacionados a este fenômeno, sob a ótica do design 

emocional em paralelo com dimensões semióticas?  

 

 

1.3. O interesse pelo objeto de estudo 

 

Este objeto de pesquisa surgiu a partir de entrevistas realizadas nos anos 

de 2013 e 2014, durante os trabalhos de campo para a elaboração da 

dissertação de mestrado da pesquisadora, intitulada Glossário visual 

popular paulista: artefatos memoráveis presentes em residências de famílias 

de origem rural no estado de São Paulo, que identificou e analisou, do ponto 

de vista da percepção, uso e significado, um número determinado de 
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artefatos domésticos considerados memoráveis e notáveis4 em 

residências de famílias de origem rural no estado de São Paulo, com o 

objetivo de contribuir para os estudos da cultura material popular 

brasileira em relação às características destes objetos, sob a ótica do 

design. 

O estudo partiu de entrevistas e depoimentos informais para a 

caracterização dos artefatos memoráveis, isto é, que participaram de 

vivências afetivas da infância de parte da população adulta selecionada. A 

partir daí, foi feita uma pesquisa de campo a fim de se identificar estes 

artefatos presentes em residências de paulistas idosos de origem rural, 

distribuídas em cidades do interior do estado de São Paulo. A partir de 

relatos de alguns entrevistados, a saber, pessoas idosas de famílias de 

origem rural com ligação aos modos de vida e aos costumes caipira, isto é, 

a vida na roça distante dos centros e vilas, identificou-se a presença de um 

certo hábito relativo a “não jogar coisas fora” caracterizado por diferentes 

atitudes relacionadas aos artefatos em estudo.  

A escassez de recursos e de bens materiais característica da 
cultura dos caipiras nômades e da maioria dos imigrantes que 
veio trabalhar nas lavouras de café, privados da posse das terras 
e obrigados a sobreviver com o que Candido (1987) chamara de 
mínimos vitais, pode ser reconhecida em duas circunstâncias. 
Primeiramente, notou-se uma confirmação desta situação em 
relação à economia de certos recursos, ao hábito segundo o 
qual não se joga nada fora, não se desperdiçam materiais ou 
sobras, reaproveitam-se velhos objetos ou sobras para a 
produção de novos. (ARDINGHI, 2015, p.137) 

                                                

4    Para fins metodológicos, foram utilizados os termos artefatos memoráveis e artefatos notáveis como 
diferenciação em função das fases da pesquisa. Por artefatos memoráveis compreende-se objetos “que 
fazem bem lembrar” (DAMAZIO, 2005, p. 2), presentes nas memórias afetivas de vivência da infância 
relatadas em entrevistas e depoimentos espontâneos na fase de identificação do objeto de pesquisa. O 
termo artefatos notáveis foi empregado para caracterizar aqueles artefatos memoráveis notados, ou seja, 
localizados, identificados e registrados nas residências de pessoas idosas em cidades de tradição rural no 
interior do estado de São Paulo, na pesquisa de campo. 
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Foram observadas motivações distintas em relação ao fenômeno de não 

se descartar determinados objetos cuja destinação também variou entre 

os casos analisados. Em alguns, a memória afetiva foi o fator promotor do 

fenômeno, como o ferro de passar roupa a brasa mantido porque fora da 

mãe da entrevistada; em outros, objetos agora fora de uso tornaram-se 

decorativos, como o moedor de carne que virou enfeite de parede na casa 

da sobrinha que o considera “exótico”. O processo de transformação, em 

si, dos objetos também se mostrou relevante quando tratavam de 

atividades manuais artesanais realizadas pela moradora, como os vidros 

de conserva transformados em porta guloseimas. Razões de ordem 

pragmática no aproveitamento de objetos ou sobras também puderam 

ser notadas no coador de café cujo tecido foi substituído por um retalho 

de algodão, ou ainda no vestido de festa junina transformado em capa de 

botijão de gás (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Objetos preservados 
por motivações diversas.  
Fonte: Elaborado pela autora 
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Estas ocorrências apontaram para a possibilidade de uma investigação 

mais profunda acerca do fenômeno de requalificação dos objetos e a 

presença de características que determinem o prolongamento de sua vida 

útil, após cumprirem a função para a qual foram projetados, produzidos e 

adquiridos, como uma espécie de “bônus extra” de sua existência material, 

corroborando a redução do descarte e eventualmente do consumo, a 

partir de relações mais duradouras com os objetos.  

 

 

 

 

1.4. Objetivos 

 

Objetivo Geral 

O propósito deste estudo é compreender, sob a ótica do design 

emocional, a razão de determinados objetos domésticos adquirirem uma 

segunda vida, ou seja, o porquê são mantidos, reutilizados e 

ressignificados por seus usuários, reconfigurados ou não, contrariando a 

lógica da obsolescência. 

O enfoque da pesquisa se dá por meio de dois olhares: primeiramente,  

examinar os objetos requalificados e suas características no desempenho 

de funções que atendam necessidades e anseios de ordem prática, 

estética e simbólica dos indivíduos; segundo, observar os processos de 

requalificação em si, ou seja, as práticas de se transformar uma coisa em 

outra mediante a alteração ou não de seus aspectos constituintes. 
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Objetivos específicos 

1. Investigar as práticas e significados relativos ao processo de atribuição 

da segunda vida aos objetos, tendo em vista compreender o que 

motiva as pessoas a fazê-lo e o que significam estas ações de 

transformar objetos; 

2. Classificar os artefatos sob a ótica do design e compreender de que 

maneira eles se relacionam com as práticas de requalificação realizadas 

pelos indivíduos; 

3. Identificar possíveis categorias de valor dos objetos que induzem a 

requalificação; 

4. Considerar a motivação emocional vinculada ao fenômeno de 

requalificação como um possível requisito de projeto de design, bem 

como tema na discussão teórica sobre design e sustentabilidade.  

 

 

1.5. Organização da tese 

 

A abordagem metodológica proposta é de natureza qualitativa, na 

modalidade fenomenológica, e busca descrever os significados comuns – 

a essência universal - das experiências relacionadas à atribuição da 

segunda vida aos objetos. 

A pesquisa situa-se dentro do campo do design e propõe explicar o 

fenômeno da permanência e requalificação dos artefatos pelos indivíduos 

sob a ótica do design emocional, embasados pela psicologia e pela 

antropologia aplicadas ao consumo e aos significados dos objetos, além 
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de considerar o fenômeno da requalificação em relação aos aspectos 

semióticos dos objetos. 

O trabalho está organizado em capítulos como descrito a seguir.  

 

Capítulo 1. Introdução 

A introdução, conforme apresentado, traz o objeto de estudo e as 

características da investigação. Delimita o tema de modo a se 

compreender sua especificidade e relevância, expõe brevemente a 

problematização, destaca os objetivos geral e específicos que norteiam as 

ações e reflexões da pesquisa e apresenta resumidamente as fases do 

estudo.  

 

Capítulo 2. Revisão Bibliográfica 

Apresenta a revisão bibliográfica da pesquisa. Contextualiza o ambiente 

da pesquisa e posicionando-a frente à discussão sobre consumo e 

sustentabilidade, considerando o design como agente na direção do 

desenvolvimento sustentável. Contempla discussões e definições 

necessárias para situar o tema com foco na longevidade dos produtos e na 

extensão da vida dos objetos por meio da durabilidade emocional.  

Aborda reflexões relevantes de autores que tratam da experiência afetiva 

entre pessoas e objetos, e traz trabalhos provenientes da psicologia, da 

antropologia do consumo e do design emocional de modo a permitir a 

compreensão dos conceitos estruturantes sobre o tema da pesquisa, bem 

como fornecer subsídios para as análises. Deste modo, possibilita situar o 

trabalho em relação aos estudos do design emocional e o significado dos 

objetos.  
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Capítulo 3. Metodologia 

Discorre sobre a modalidade da pesquisa, apresenta a metodologia e os 

pressupostos teóricos que a embasam. Caracteriza a pesquisa do ponto de 

vista metodológico e descreve os procedimentos utilizados nas fases de 

levantamento, tratamento e análise dos dados. 

 

Capítulo 4. Desenvolvimento 

Apresenta o desenvolvimento propriamente dito da pesquisa e seus 

resultados. Inclui as coletas e análises dos dados, bem como as discussões 

sobre o resultado das investigações, inseridos no contexto e articulados 

com os conceitos estruturantes discutidos no Capítulo 2, de forma a 

caracterizar o fenômeno da requalificação dos artefatos. 

Aborda o tema sob dois enfoques, respectivamente relacionados aos 

objetos requalificados e ao processo de requalificação. 

Traz primeiramente os principais achados na fase da autoetnografia. Em 

seguida, tem-se o resultado da pesquisa de campo em que se discorre 

sobre o fenômeno da requalificação com foco nos objetos, ou melhor, na 

relação pessoa-objeto. Apresenta os fatores que desqualificam os objetos 

para a sua função inicial bem como as motivações e características nos 

objetos que promovem sua requalificação.  

Estabelece paralelos entre os significados dos objetos identificados e o 

fenômeno de requalificação, de modo a caracterizar o relacionamento 

afetivo pessoa-objeto com foco nos aspectos emocionais. 

Articula a compreensão do fenômeno da atribuição da segunda vida aos 

objetos a partir da relevância atribuída às práticas – juntamente com os 

significados associados – de requalificação dos objetos, atividades 
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caracterizadas como rituais criativos, termo utilizado para denominar este 

tópico da tese.  

 

Capítulo 5. Conclusões 

Apresenta as conclusões do estudo. Retoma os objetivos, bem como as 

pesquisas e análises realizadas, de modo a cotejar o trabalho em relação 

aos conceitos estruturantes da pesquisa. Enumera seus pontos principais, 

discussões e resultados relevantes para o campo do design e aponta 

estudos complementares. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Este capítulo traz a revisão bibliográfica da pesquisa 
de modo a contextualizá-la frente às questões do 
consumo e sustentabilidade, considerando o design 
como agente na direção do desenvolvimento 
sustentável. Contempla discussões e definições 
necessárias para situar o tema com foco na 
longevidade dos produtos e na extensão da vida dos 
objetos por meio da durabilidade emocional, 
consoante aos estudos do design emocional e o 
significado dos objetos.  
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2.1. Contextualização: Sociedade (d)e Consumo Sustentável  

 

As teorias sobre a sociedade de consumo dizem respeito à natureza da 

realidade social caracterizada em relação ao consumo e seu papel no 

interior da sociedade contemporânea ocidental.  

As teorias sobre o consumo investigam sobre o processo de consumo, 

“sobre os processos sociais e subjetivos que estão na raiz da escolha de 

bens e serviços, os valores, as práticas e os processos de mediação social 

efetuados pelo consumo” (BARBOSA, 2004, p.29), bem como o impacto 

dele na vida das pessoas e como isto se conecta com outros aspectos da 

vida social. 

Este trabalho se insere no contexto da sociedade de consumo e investiga 

uma especificidade do processo de consumo relativo ao uso e extensão da 

vida útil dos objetos. Vale-se, deste modo, tanto de teorias sobre a 

sociedade de consumo quanto sobre o processo de consumo, de modo a 

situar a pesquisa em relação à discussão sobre consumo e 

sustentabilidade, considerando o design como um agente na direção do 

desenvolvimento sustentável. 

 

 

2.1.1. Sociedade de (Hiper)consumo 

 

Ao afirmar que a sociedade atual é uma sociedade de consumo, Bauman 

(2015) não está apenas observando que todos os membros desta 

sociedade consomem, mas pretende com isso diferenciá-la dos seus 

predecessores, isto é, da sociedade moderna na sua fase industrial que 
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seria uma “sociedade de produtores”. Enquanto a norma daquela 

sociedade estava vinculada à capacidade e à vontade de se desempenhar 

os papéis de produtores, na sociedade atual, as pessoas estão moldadas 

pelo dever de desempenhar o papel de consumidores. Consumir passou a 

ser mesmo o propósito da existência. Para o autor, os indivíduos pós-

modernos se transformaram em consumidores, e as suas relações com o 

consumo são mais do que simplesmente uma forma de acesso às 

mercadorias, tendo se transformado na base do nosso sistema cultural. 

Na mesma direção vão Baudrillard (1995, p.11), para quem o consumo está 

presente no dia a dia “como modo ativo de relação, como modo de 

atividade sistemática e de resposta global” e Barbosa (2004, p.32), que 

aponta que o consumo se tornou o centro da vida na atualidade, de modo 

que “práticas sociais, valores culturais, ideias, aspirações e identidades são 

definidas e orientadas em relação ao consumo ao invés de e para outras 

dimensões sociais como trabalho, cidadania e religião, entre outros”. 

Entretanto, a autora argumenta que, se por um lado a cultura de consumo 

é vista de forma negativa como uma sociedade materialista, pecuniária, na 

qual o valor das pessoas é aferido pelo que se têm e não pelo que são, por 

outro, defende que neste universo predominam a autonomia de escolha 

e a soberania do consumidor (BARBOSA, 2004).  

Este argumento, no entanto, é criticado por Bauman pois, em sua opinião, 

o consumidor perdeu sua capacidade de refletir e age por compulsão em 

resposta a uma pressão internalizada “disfarçada de livre exercício da 

vontade” (Bauman, 2015). Segundo ele, esta sociedade representa as 

condições existenciais favoráveis para as pessoas adotarem uma cultura 

consumista, obedecendo com dedicação e de forma irrefletida aos seus 

preceitos. 
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A cultura consumista é o modo peculiar pelo qual os membros 
de uma sociedade de consumidores pensam em seus 
comportamentos ou pelo qual se comportam “de forma 
irrefletida”- ou, em outras palavras, sem pensar no que 
consideram ser seu objetivo de vida e o que acreditam ser os 
meios corretos de alcançá-lo, sobre como separam as coisas e 
os atos relevantes para este fim, das coisas e atos que descartam 
como irrelevantes, acerca de que os excita e o que os deixa sem 
entusiasmo ou indiferentes, o que os atrai e o que os repele, o 
que os estimula a agir e o que os incita a fugir, o que desejam, o 
que temem e em que ponto desejos e temores se equilibram 
mutuamente (BAUMAN, 2011, p.70) 

 

Chega, inclusive, a questionar se os indivíduos ainda são capazes, ou 

mesmo, se sentem a necessidade de distinguir aquele que vive daquele 

que consome.  

Se os nossos ancestrais filósofos, poetas e pregadores morais 
refletiram se o homem trabalha para viver ou vive para 
trabalhar, o dilema sobre o qual mais se cogita hoje em dia é se 
é necessário consumir para viver ou se o homem vive para 
poder consumir (BAUMAN, 2015, p.88). 

 

O autor argumenta que, para que esse sistema funcione, os consumidores 

não podem ter descanso, devendo ser mantidos acordados, sempre 

alertas para novas excitações, novas tentações, em um movimento 

constante de sedução. Em uma sociedade onde o aumento da demanda 

(e não a satisfação das necessidades) é que se considera como índice 

positivo, um consumidor que faz compras apenas para satisfazer suas 

‘necessidades’ e deixa de consumir quando as satisfaz, é um perigo para o 

mercado de consumo, o que pode ser traduzido da seguinte forma: uma 

vida de consumo não consiste em adquirir e possuir, pois o consumidor 

satisfeito é uma catástrofe para a economia de consumo. “O princípio ético 

da vida consumidora (se sua ética pudesse ser ainda que mínima e 

francamente articulada) consistiria na falácia da satisfação” (Bauman, 
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2011, p.152).  O consumidor não pode estar fadado ao que tem, sem nada 

mais a desejar, numa condição de tédio.  

Mais que a criação de novas necessidades [...] é o processo de 
depreciação, derrogação, ridicularização e enfeiamento das 
necessidades de ontem [...]; mais que isso, o descrédito da ideia 
de que a vida de consumo deveria ser guiada pela satisfação de 
necessidades, de que elas constituiriam a preocupação 
principal e, como diria Talcott Parsons, o “pré-requisito 
funcional” da sociedade de consumidores. Nessa sociedade, 
aqueles que se movem apenas pelo que acreditam precisar e 
que são ativados pelo desejo de satisfazer essas necessidades 
são consumidores falhos e, por isso, também desterrados 
sociais (BAUMAN, 2011, p.153). 

 

Se a satisfação das necessidades poderia suspender as compras, criou-se 

o apelo à ilusória felicidade de modo a se pronunciar um novo círculo de 

compras. Produtos de consumo agora são lançados ao lixo como entulhos 

para que novos produtos possam ser adquiridos; a felicidade depende de 

que se descarte coisas.  Esta é a lógica da economia consumista que vive 

da rotatividade de mercadorias em que as relações entre as pessoas e as 

coisas se apresentam como efêmeras, em um ritmo acelerado de 

obsolescência e processo contínuo de substituição. 

Este é o consumidor atual, para quem viajar esperançosamente é mais 

agradável que chegar, sedento de novidades permanentes e 

“desculpabilizado pela ideia de desfrutar ao máximo da vida 

imediatamente” (LIPOVETSKY E SERROY, 2014, p.50),  vivendo em um tipo 

de sociedade que “promove, encoraja ou reforça a escolha de um estilo de 

vida e uma estratégia existencial consumistas, e rejeita todas as opções 

culturais alternativas” (BAUMAN, 2008, p. 71).   

Canclini (1999) diverge ao afirmar que “o consumo é um conjunto de 

processos socioculturais em que se realizam a apropriação e os usos dos 
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produtos”, pautado pela racionalidade econômica e sociopolítica 

interativa, no qual a atitude das pessoas não pode ser vista apenas como 

um exercício dos gostos, caprichos e compras irrefletidas, mas também, e 

acima de tudo, como ação política.  

Para ele, se um determinado bem de consumo é exclusivo da elite, como 

um carro de luxo, por exemplo, ele só tem valor porque é reconhecido 

pelos membros daquela sociedade como tal; por outro lado, quando uma 

festa indígena de sentido mítico é propriedade da etnia que a gerou, seus 

elementos tornam-se distintivos à medida em que outros setores da 

sociedade entendem seu significado. Portanto, para Canclini,  

estas ações, políticas, pelas quais os consumidores ascendem à 
condição de cidadãos, implicam numa concepção do mercado 
não como simples lugar de trocas de mercadorias, mas como 
parte de interações socioculturais mais complexas (CANCLINI, 
1999, p.90).  

 

Para Featherstone (1995) consumir é ao mesmo tempo um marcador da 

individualidade e das relações sociais. Para ele, a cultura do consumidor é 

a própria cultura pós-moderna, o estilo de vida é um reflexo daquilo que 

uma pessoa consome, as roupas, o entretenimento, a comida, a bebida, a 

casa, o carro, a viagem de férias, ou seja, suas preferências de consumo, 

operam como indicadores de sua individualidade. Seu estilo é estimulado 

pelas dinâmicas do mercado onde as mercadorias são uma espécie de 

demarcadores das relações sociais, e o que consumimos traduz quem 

somos.  

O autor chama a atenção para o fenômeno da estetização da vida 

cotidiana como caracterizador da cultura do consumo, que pode ser 

compreendido a partir de três sentidos diferentes: a postura extravagante 
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do individuo, o apelo da publicidade pelo nonsense absurdo ou fantástico 

e a hiperexposição imagética sedutora e inebriante. 

Primeiramente, cita a supressão da fronteira entre a arte e a vida cotidiana 

a partir da consagração das ideias dadaístas e surrealistas, que adotaram, 

respectivamente, uma estética do acaso e do caos, incorporando em suas 

obras objetos e elementos de pouco valor, bem como a expressão do 

abstrato e do inconsciente, de forma a libertar a arte das exigências da 

razão e do utilitarismo culminando na ruptura da aura benjaminiana da 

obra de arte, aliada à adoção de estratégias e técnicas artísticas destas 

vanguardas pela publicidade e pela mídia popular na cultura de consumo.  

Em segundo lugar, refere-se ao projeto de transformar a vida em uma obra 

de arte, de artistas e intelectuais no final de século XIX e primeiras décadas 

do XX, exemplificados no esteta de Wilde e no dândi de Baudelaire, que 

adotam um estilo ou comportamento extravagante marcado pelo 

artificialismo e pelo excessivo refinamento.  

O terceiro sentido de estetização da vida, ponto central da cultura de 

consumo, relaciona-se à hiperexposição imagética e “designa o fluxo veloz 

de signos e imagens que saturam a trama da vida cotidiana na sociedade 

contemporânea” (Featherstone, 1995, p.100). O autor aponta o papel novo 

e central das imagens na cultura de consumo, em um fluxo infinito e 

fascinante de simulações.  

Esta sobrecarga de informações também levou Baudrillard (1995) a refletir 

que já não consumimos coisas, mas somente signos, a que intitulou de 

mercadoria-signo, cujo significado é atribuído arbitrariamente por sua 

posição num conjunto auto referenciado de significantes. Segundo o 

autor, vivemos em uma hiper-realidade onde o real e o imaginário se 

confundem e a fascinação estética está em toda parte. 
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Esta visão é compartilhada por Lipovetsky e Serroy (2014), que afirmam 

que a cultura consumista e seus efeitos inegavelmente calamitosos no 

plano moral, social e econômico, também podem ser vistos no plano 

estético propriamente dito. Os autores alertam sobre o fato de que, se o 

consumidor da sociedade consumista, por um lado, não pode se satisfazer 

com o que tem sob o risco de se encontrar em uma condição de tédio, 

comprometendo o sistema que depende de seu desejo por desejar, por 

outro, o excesso de estímulos causado pela hibridação entre a estética e a 

indústria promoveu uma espécie de hiperestesia, ou seja, hiper 

sensibilidade neste sujeito contemporâneo. 

A cultura consumista que se afirmava no modo de produção e consumo, 

mas também na relação social entre as pessoas, em que o espetáculo se 

dava ao mesmo tempo, como resultado e como projeto do modo de 

produção existente (DEBORD, 2003), evoluiu para o espetáculo por 

excesso, ou hiperespetáculo, onde o divertimento já não se opõe à 

economia ou à vida cotidiana, pois está integrado e generalizado: 

“vivemos uma espécie de sonho acordado permanente, um paraíso de 

consumo do divertimento em uma cadeia ininterrupta de espetáculos” 

(Lipovetsky e Serroy, 2014, p.290). 

Segundo os autores, a cultura consumista “evoluiu” para uma cultura 

hiperestética, onde tudo é excesso, mas nada mais afeta. A arte, outrora 

disponível para poucos, se voltou para o mercado e para a massa, 

distribuída pela modernidade industrial da indústria cultural emergente 

no início da modernidade. O sonho do design moderno de conciliar o 

artista e o artesão, a arte e a indústria, a arte e a vida, de certo modo se 

realizou, concluem; mas, advertem, diferentemente daquela missão social, 

o que ocorreu foi a subordinação dos ideais coletivos a valores de natureza 

individualista, comercial e consumista. 
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Não foi a serviço da transformação revolucionária da sociedade que o 

design trabalhou, mas ao serviço das empresas e do bem-estar privado (de 

parte) dos indivíduos, se impondo como instrumento de marketing para 

estimular as vendas por meio da aparência dos objetos, criando 

identidade de marca, e jogando com originalidade, fantasia, prazer das 

formas e cores, lembram Lipovetsky e Serroy (2014).  

Neste cenário, os autores pontuam que designers se tornaram superstars 

internacionais com peças assinadas expostas em museus; a publicidade 

mesclou-se com o showbusiness, e campanhas viraram hiper-espetáculos. 

A ausência de diferenças significativas entre os produtos obrigou as 

marcas a criarem diferenciação por meio de impacto emocional a tal ponto 

que surgiram conceitos como lovemarks (ROBERTS, 2005).  

O design evoluiu para um “design emocional” que objetiva se conectar 

com a subjetividade do consumidor em uma consagração hedonista 

promovida por um design polissensorial (LIPOVETSKY; SERROY, 2014). A 

moda, agora generalizada, se expandiu do vestuário para a vida coletiva e 

reestruturou os objetos, os lugares, a cultura e as imagens, em 

“megacentros multifuncionais que oferecem o ambiente eufórico de uma 

felicidade completa e perpétua” (LIPOVETSKY; SERROY, 2014, p.291).  

A palavra de ordem é experiência. Mas como falar em experiência quando 

se vive o esvaziamento dos sentidos, a agonia de Eros (HAN, 2017)?  

Lipovetsky e Charles (2011) alertam que nos tornamos indivíduos 

embotados pelo excesso do estímulo, consumidores estéticos de massa, 

vivendo em uma sociedade hipermoderna onde os valores e princípios 

estão impregnados pelo mundo do consumo, no qual nem mesmo a 

religião ou os valores culturais tradicionais escapam, e contra o qual 

parece não haver nenhum contra modelo crível, apesar das críticas. 
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Neste momento, é útil lembrar que “as mercadorias não são monopólio 

das economias industriais modernas” (APPADURAI, 2009, p.18) e que a 

própria mercantilização das coisas depende de uma “complexa 

intersecção de fatores temporais, culturais e sociais” (APPADURAI, 2009, p. 

30) que não se pode reduzir a razões econômicas, dado que as 

mercadorias são o resultado de um processo de atribuição de valor aos 

objetos por parte dos seres humanos, que envolve dimensões históricas, 

sociais, culturais e políticas.  

Nestes processos dialéticos estão presentes desejos, demandas, sacrifícios 

e conhecimentos, que conferem às coisas regimes de valor dados no 

tempo e no espaço.  

Abre-se a possibilidade, deste modo, de se pensar em um novo estado de 

coisas e valores, dado que o que foi construído na intersecção dos fatores 

socioculturais e históricos, pode ser reconstruído a partir de uma nova 

trama política mais condizente com as novas demandas sociais. 

Para Appadurai (2009), as coisas possuem uma trajetória, uma biografia 

social que pode atravessar diferentes regimes de valor. Se por um lado não 

há inerência de valor nas coisas, por outro lado, quando compreendidos 

em seus processos de circulação, observa-se a história acumulada em suas 

trajetórias, sendo possível, a partir deles, depreender seus contextos 

sociais.  

Canclini (1999) complementa ao afirmar que essas biografias cambiantes 

das coisas e das mensagens levam a pensar sobre o caráter mercantil dos 

bens como oportunidades e riscos de seu desempenho.  
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Podemos atuar como consumidores nos situando somente em 
um dos processos de interação – o que o mercado regula – e 
também podemos exercer como cidadãos uma reflexão e uma 
experimentação mais ampla que leva em conta as múltiplas 
potencialidades dos objetos, que aproveite seu “virtuosismo 
semiótico” nos variados contextos em que as coisas nos 
permitem encontrar com as pessoas (CANCLINI, 1999, p.91). 

 

As condutas obsessivas de consumo, que segundo a análise dos 

psicólogos podem ter origem em uma insatisfação profunda, de acordo 

com Canclini (1999, p.83) se ligam “à insatisfação que o fluxo errático dos 

significados engendra”, significado este compartilhado pela acelerada 

sociedade do hiperconsumo.  

O caminho pode ser, portanto, para a construção de novos sentidos a 

partir mesmo da relação com as coisas, com o mundo e com o tempo, 

nesta nova afirmação de cidadania. 

Pois, como afirmam Lipovetsky e Leroy (2014), ainda que a 

hipermodernidade esteja constantemente reciclando o passado, nem 

tudo pode ser reciclado segundo a lógica do consumo, no que tange a 

preocupação com a verdade ou com o relacional, a afetividade e o amor, 

bem como a própria fruição do tempo. 

Se, por um lado, vivemos uma vida estética dominada pelas 
normas aceleradas e ativistas do consumismo, por outro 
ansiamos pelo ideal de uma existência capaz de escapar às 
rotinas da vida e das compras, de suspender a ditadura do 
tempo apressado, de provar o sabor do mundo demorando o 
tempo da descoberta. […] À estética do acelerado é necessário 
opor uma estética da tranquilidade, uma arte da lentidão que é 
uma porta aberta aos prazeres do mundo que permita levar 
uma melhor existência. (Lipovetksy e Leroy, 2014, p.35).   

 

Com relação ao design, se por um lado este transformou-se em um vetor 

da individualização onde o “fetichismo dos objetos e os prazeres 
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individuais sufocaram o desejo de revolução social” (LIPOVETSKY; LEROY, 

2014. P.189), por outro, o imperativo ecológico que toma corpo na virada 

do milênio, mas que tem início na década de 1970 com Papanek e The 

Green Imperative, vem convocando os designers a romper, senão 

questionar, a lógica constitutiva do capitalismo artístico (LIPOVETSKY; 

LEROY, 2014). 

Um possível caminho para a mudança, segundo Lipovetsky e Leroy (2014), 

parte do objeto de consumo e prazer individualizados para o imperativo 

do coletivo, baseada em uma ecocidadania responsável. Belchior (2014) 

propõe não apenas reciclar objetos ou materiais, mas reciclar os sentidos. 

Manzini e Vezzolli (2005) também argumentam nesta direção e vão falar 

sobre requalificar os bens comuns e promover uma ecologia do tempo. A 

própria noção de bem-estar passa a ser questionada, e requisita uma nova 

conceituação.  

A requalificação de objetos em ambiente doméstico pode operar não 

somente para reconfigurar a relação das pessoas com o objeto no nível do 

indivíduo como se configurar como uma prática social, coletiva. Estende a 

vida do objeto, na direção contrária ao descarte, enquanto propõe uma 

nova conceituação sobre o tempo – das coisas e da própria vida. 

Estabelece novas relações de significado entre pessoas e objetos bem 

como entre pessoas que requalificam objetos. 

 

 

2.1.2. Sustentabilidade Emocional 

 

Sob o ponto de vista simbólico, o consumo define o sujeito e o cidadão, 

proporciona prazeres individuais e coletivos, promove identidades, cria 
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cultura; sob a ótica econômica, o nível de consumo é índice de 

desenvolvimento. Diante de tal complexidade, como lidar com a equação 

entre os parâmetros de consumo das sociedades industrializadas 

contemporâneas, considerados como modelo de bem-estar por grande 

parte dos países chamados em desenvolvimento, e a finitude dos recursos 

ambientais apontada pelas pesquisas sobre o meio-ambiente? De acordo 

com Barbosa (2004), trata-se do maior dilema ético, ideológico e 

existencial da humanidade no século XXI.  

A responsabilidade recai sobre o design e Forty (2007, p.12) recorda que 

“aqueles que se queixam dos efeitos da televisão, do jornalismo, da 

propaganda e da ficção sobre nossa mente esquecem a influência similar 

exercida pelo design”, referindo-se ao papel preponderante do design na 

construção e propagação dos valores da indústria e da produção na 

história da cultura material, a partir do século XIX. 

No início da década de 1970, Papanek (1985, p.ix) exortou designers a 

incorporarem a ética no exercício de projeto, chocando a comunidade 

com Design for the real world, ao declarar que “há profissões mais danosas 

que o design, mas são poucas”5.  

Dieter Rams, à frente da equipe de design da Vitsœ6 e preocupado com o 

rumo da atividade nesta mesma época, questionara a si próprio: “is my 

design good design?” (VITSOE, 2019).  

                                                

5 “There are professions more harmful than industrial design, but only a very few of them” (PAPANEK, 1985, ix). 
6 A Vitsœ é uma empresa fundada em 1959 por um vendedor de móveis dinamarqueses de mesmo nome, 
para comercializar mobiliário projetado pelo então jovem designer da Braun, Dieter Rams. Hoje, com sede 
na Inglaterra, atua em 60 países (VITSOE, 2019). 
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Sua resposta veio expressa na forma de princípios, conhecidos como Os 10 

princípios do bom design, nos quais Rams afirma que o bom design deve 

ser:  

1. Inovativo, mas que a inovação não é um fim em si mesmo;  

2. Torna o produto útil, não apenas do ponto de vista funcional, mas 

também psicológico e estético;  

3. É estético, e a qualidade estética compõe com a sua utilidade no dia-a-

dia;  

4. Torna o produto compreensível, autoexplicativo;  

5. Não é obstrutivo, isto é, produtos são como ferramentas e não, peças 

de arte, nos quais seu design deve ser neutro e restrito para abrir 

caminho para que o usuário se expresse;  

6. É honesto, de modo que não faz um produto mais inovador, poderoso 

ou valioso do que realmente é, e não tenta manipular o usuário com 

promessas que não pode cumprir;  

7. É durável, evita ser fashion, para nunca parecer ultrapassado, mesmo 

com a sociedade descartável de hoje em dia;  

8. É meticuloso até o último detalhe, onde nada é arbitrário ou por acaso, 

em respeito ao usuário;  

9. É amigável ao meio ambiente, isto é, o design faz importante 

contribuição para preservação do meio ambiente. Ele conserva 

recursos e minimiza a poluição física e visual durante todo o seu ciclo 

de vida;  

10. É o mínimo design possível, isto é, mínimo, mas melhor, porque se 

concentra nos aspectos essenciais sem sobrecarregar o produto com 

os não essenciais. Volta-se para a pureza e para a simplicidade (VITSOE, 

2019).  
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Nota-se que, para Dieter Rams, o bom design está vinculado à ética, mas 

também à sustentabilidade. Além de explicitar a preocupação com o meio 

ambiente no princípio 9, reforça a noção de durabilidade e rechaça o 

design cosmético (princípio 7) que contribui para a obsolescência. 

Defende o design capaz de suprir necessidades de tal modo que não haja 

motivos para reposição ou substituição. 

 Desde então, pesquisas em sustentabilidade dentro do campo tomaram 

vulto e o interesse em temas como vida útil dos objetos, obsolescência 

planejada, design para o ciclo de vida, entre outros, tornaram-se cruciais 

no discurso contemporâneo do design (COOPER, 2016). 

Mas, se por um lado, os pesquisadores da ecologia focam seus esforços 

nos aspectos físicos dessas relações, Manzini (2008) defende que nas 

ciências sociais é preciso nos dedicarmos às questões de cunho social 

envolvidas no processo (e, portanto, econômicas, políticas e culturais). 

Como nos lembra Ehrenfeld (2013, p.97, tradução nossa)  

a sustentabilidade é primeiro um problema humano e depois 
um problema ambiental. Se não abordarmos a 
insustentabilidade do ser humano moderno, não poderemos 
acompanhar outros aspectos da sustentabilidade7.  

 

Entretanto, o que se tem visto em termos pragmáticos e propositivos são 

esforços sendo concentrados historicamente no aprimoramento das 

condições de produção, não de consumo.  

Para que se tenha uma ideia, o campo conhecido como DfE (Design for 

Environment), que atua tanto na gestão ambiental quanto no projeto de 

                                                

7 “Sustainability is first a human problem and then a environmental problem. If we fail to adress the 
unsustainability of the modern human being, we wil not be able to come with others aspects of sustainability” 
(EHRENFELD, 2013, p.97). 
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produtos com o objetivo de minimizar o impacto ambiental (GIANNETTI; 

ALMEIDA, 2006) aposta na melhoria dos processos produtivos e/ou uso de 

recursos, bem como estratégias de projeto em design, que vão desde o 

melhor aproveitamento dos recursos naturais, padronização de partes 

constituintes de um produto no sentido da otimização de peças 

produtivas, baixo impacto ambiental na extração de matérias primas ou 

recursos hídricos, até projetos para ciclos de vida fechados onde grande 

parte, senão todo o produto, possa ser reciclado (MANZINI; VEZZOLLI, 

2005).  

O problema começa na própria definição do conceito ciclo de vida do 

produto, que, ainda que inclua a fase de uso do artefato, considera o 

usuário como um sujeito passivo, como diria Kasper (2009), cujo uso do 

objeto é prescrito, determinado e controlado pelo produto. 

Largamente utilizado tanto no âmbito da administração de um produto 

no mercado quanto no âmbito da produção, o conceito de ciclo de vida 

de um produto tende a dissociar o consumidor do processo. Do ponto de 

vista da primeira abordagem, ciclo de vida refere-se às fases que 

diferenciam a entrada, a permanência e a saída de um determinado 

produto no mercado, onde o consumidor, sob a lente do marketing, é alvo 

(target), não agente. 

Já no âmbito da produção, ciclo de vida refere-se “às trocas (input e output) 

entre o ambiente e o conjunto dos processos que acompanham o 

nascimento, vida e morte de um produto” (MANZINI, VEZZOLLI, 2005, 

p.91), e relaciona-se aos fluxos de matéria,  energia e emissão das 

atividades que o acompanham desde a extração dos recursos necessários 

para a produção dos materiais que o compõem, sua produção, 

distribuição, uso ou consumo e, finalmente, o tratamento desses mesmos 

materiais após seu uso, no descarte.   
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Este último pode ocorrer a partir por meio de três destinações distintas: 

com a reutilização total ou parcial do produto para a mesma função 

anterior ou outra função diferente, mesmo que este tenha que ser re-

fabricado ou re-processado, isto é, passar por um processo industrial de 

renovação daquilo que foi deteriorado durante seu uso, para voltar às 

condições de uso anteriores; a reciclagem, isto é, processos e fases onde 

os materiais de um produto são recuperados e utilizados em lugar de 

materiais virgens tanto para a confecção dos mesmos produtos quanto 

para um sistema-produto diferente dos de origem; a eliminação, onde 

nada se recupera do produto, destinando-o aos aterros sanitários e, em 

muitos casos, aos “lixões”.  

A necessidade de se integrar requisitos ambientais no desenvolvimento 

de produtos e serviços, considerando os impactos ambientais gerados em 

cada etapa do ciclo de vida de um produto, abordagem denominada de 

Life Cycle Design (LCD), envolve cindo diferentes estratégias:  

1. Minimizar os recursos; 

2. Escolher recursos e processos de baixo impacto ambiental,  

3. Estender a vida dos materiais,  

4. Facilitar a desmontagem 

5. Otimizar a vida dos produtos. 

As duas últimas estratégias incluem a participação do usuário no ciclo de 

vida do produto. Facilitar a desmontagem considera que esta possa ser 

feita por ele na necessidade de uma substituição ou reparo. A otimização 

da vida dos produtos, por sua vez, refere-se principalmente a duas 

direções, o aumento da durabilidade dos produtos, observando-se o 

ponto ótimo (break-even) entre a durabilidade de um produto versus sua 
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eficiência8, e a intensificação de uso dos mesmos, a partir da noção de que, 

grosso modo, um produto quando usado mais intensamente do que outro 

“proporciona uma redução da quantidade de produtos em um 

determinado momento e local e isso determina uma redução do impacto 

ambiental” (MANZINI; VEZZOLLI, 2005, p.185).  

Os autores citam sete linhas guias para a durabilidade e otimização da vida 

dos produtos, visando o desenvolvimento de produtos e estratégias 

sustentáveis:  

1. Projetar a durabilidade adequada: significa que as partes de um 

produto devem durar o mesmo que o próprio; 

2. Projetar a confiabilidade: parte do pressuposto que produtos não 

confiáveis são rapidamente eliminados; 

3. Facilitar a atualização e a adaptabilidade, princípio intimamente ligado 

a produtos sujeitos a um rápido envelhecimento, como os provocados 

pela evolução da tecnologia, por exemplo, ou pela mudança do 

usuário, como o berço que vira uma cama com o crescimento da 

criança. 

4. Facilitar a manutenção, isto é, o conjunto de atividades de prevenção 

periódica e de ajustamentos que possam evitar a deterioração de 

partes muito requisitadas do produto; 

5. Facilitar a reparação e reutilização: diz respeito a predispor e facilitar a 

remoção e retorno de partes do produto que estão sujeitas a danos, 

eventualmente pelos próprios usuários; 

                                                

8 O break-even é extremamente relevante em certas categorias de produto como bens duráveis que 
consomem energia, já que novos modelos tendem a ser mais eficientes em termos de consumo. Para 
produtos de uso único, como por exemplo lâminas descartáveis, a decisão mais adequada vai na direção 
do aumento da vida útil do artefato para que se estenda seu uso, ou mesmo da sua substituição total ou 
parcial por outros produtos reutilizáveis (MANZINI; VEZZOLLI, 2005). 
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6. Facilitar a remodelação: abrange desde incrementar as partes mais 

sujeitas a avarias e rupturas, projetar partes intercambiáveis e 

modulares, até projetar prevendo um segundo uso;  

7. Intensificar a utilização: pressupõe o projeto de produtos-serviços 

voltados para o uso compartilhado, para uso coletivo ou com funções 

integradas. 

Nota-se que no item 3, 5 e 6 os autores consideram a ação direta ou 

participação dos usuários no processo; especificamente no item 6, citam a 

estratégia de se projetar prevendo um “segundo uso”, consonante com o 

tema deste trabalho.  

Manzini e Vezzolli (2005, p.187) aproximam a questão da otimização da 

vida dos produtos da discussão sobre a relação emocional das pessoas 

com os objetos ao defenderem um estímulo à mudança a partir da noção 

de que os objetos sejam reconhecidos como sendo melhores “porque 

adquirem valor com o seu tempo de uso, [cercados com] uma esfera de 

afetividade e de atenções”.  

Convidam à reflexão sobre os próprios padrões de qualidade com os quais 

as pessoas julgam os produtos em suas vidas, bem como a noção de 

satisfação às necessidades e desejos e a própria percepção de bem-estar.   

Aqui se insere o questionamento feito por Chapman (2008) sobre a 

validade de se aumentar a durabilidade dos produtos diante da falta de 

interesse do usuário. Em outras palavras, o que adianta estender a vida do 

produto se o consumidor não deseja mantê-lo? O autor pondera que 

“durabilidade diz respeito tanto a desejo, amor e apego quanto a 

polímeros, juntas gastas e circuitos queimados” (CHAPMAN, 2008, p.2) e 

desenvolve a noção de durabilidade emocional para o design em sua 

pesquisa sobre a relação dos usuários e seus aparelhos eletrônicos 

domésticos.  
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A partir de uma pesquisa sobre durabilidade de aparelhos eletrônicos 

domésticos, Chapman (2008) propôs uma estrutura experiencial de seis 

pontos9 para que designers de produtos pudessem obter uma 

“compreensão holística do design para a durabilidade - em termos de 

paradigma e linguagem usada para articulá-lo” (CHAPMAN, 2008, p.33), de 

modo a pensar o design de produtos duráveis a partir do viés emocional. 

Seguem os seis pontos que compõem a estrutura experiencial sugerida 

pelo autor: 

1. Narrativa: os usuários compartilham uma história pessoal única com o 

produto; isso geralmente se refere a quando, como e de quem o objeto 

foi adquirido;  

2. Desapego: os usuários não sentem nenhuma conexão emocional com 

o produto, tem expectativas baixas e, portanto, percebe-o favorável 

devido à falta de demanda ou expectativa emocional. (Isso também 

sugere que o apego pode realmente ser contraproducente, pois eleva 

o nível de expectativa dentro do usuário até um ponto geralmente 

inatingível); 

3. Superfície: o produto está envelhecendo fisicamente bem e 

desenvolvendo um caráter tangível através do tempo e do uso, e às 

vezes do mau uso. 

4. Apego: os usuários sentem uma forte conexão emocional com o 

produto devido ao serviço que presta, às informações que contém e o 

significado que ele transmite. 

                                                

9 A estrutura experimental de seis pontos de Chapman foi apresentada como evidência na Câmara dos 
Lordes do Parlamento do Reino Unido em 2008 e examinada pelo Comitê de Ciência e Tecnologia como 
parte de sua “investigação sobre redução de resíduos”. As evidências foram apresentadas no contexto de 
fornecer aos designers de produtos caminhos conceituais distintos na direção do design emocionalmente 
durável, em paralelo com a Diretiva WEEE, examinando maneiras mais sustentáveis e, portanto, menos 
dispendiosas, de se fazer produtos e processos de produção (CHAPMAN, 2008). 
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5. Ficção: os usuários ficam satisfeitos e até encantados com o produto, 

pois eles ainda não o entendem ou conhecem completamente, 

especialmente com um produto comprado recentemente que ainda 

está sendo explorado e descoberto. 

6. Consciência: o produto é percebido como autônomo e “dono de seu 

próprio livre arbítrio”. É peculiar e frequentemente temperamental, e a 

interação com ele é uma habilidade que pode ser totalmente adquirida 

apenas com a prática. 

O autor afirma que a motivação do consumidor, ou o despertar da 

necessidade humana, é instável - evolui e se adapta continuamente, 

enquanto os produtos, implantados para mediar e satisfazer esses desejos, 

permanecem relativamente congelados no tempo, durante toda a sua 

carreira de uso do produto. Os consumidores estão familiarizados com os 

produtos eletrônicos domésticos e sua relevância e grandeza - televisões, 

dvd players, computadores, entre muitos outros. Como consequência 

direta, sua expectativa somente aumenta, só que esta adoração 

rapidamente se transforma em ressentimento quando se mostram 

desatualizados e obsoletos.   

Esta obsolescência coreografada pelos ciclos da tecnologia e da moda 

(Wooley, 2003) atua tanto quanto o declínio físico dos objetos. O primeiro 

fator, no sentido da melhora da performance e de custo entre 

concorrentes no mercado enquanto o segundo, na percepção visual de 

atributos amplamente aceitos como um novo ciclo de desejo. 

Esse fenômeno do indivíduo em evolução que supera um produto estático 

gera implicações fortemente destrutivas para a sustentabilidade do 

consumo. O autor conclui que a natureza dinâmica desse desejo humano 

requer uma abordagem semelhante, ou seja, o desenvolvimento de 

produtos dinâmicos e flexíveis. 



54 

Como se nota, Chapman (2008) ressalta os 6 elementos descritos acima 

nos objetos que promovem uma relação duradoura com seus usuários 

pelo viés emocional. Nos últimos anos, inúmeros outros trabalhos em 

design vêm desenvolvendo pesquisas sobre a extensão de vida útil de 

produtos considerando o viés emocional.  

Em estudo realizado, Mugge, Schoormans e Schifferstein (2005) avaliaram 

diferentes pesquisas sobre o tema desenvolvidas por pesquisadores da 

área da psicologia e do design, variando o objeto de estudo bem como os 

procedimentos adotados.  Uma vez que a vida útil do produto é 

determinada por uma complexa gama de fatores que incluem design, 

mudanças tecnológicas, custo de reparo e disponibilidade de peças, 

valores de revenda, qualidade estética e funcional, moda, publicidade e 

pressão social, bem como o nível socioeconômico do ambiente no qual se 

insere (Cooper, 2005), não se pode imaginar que exista uma única direção 

a seguir. Deste modo, concluíram que o chamado eco design inclui a 

coexistência de múltiplas estratégias a fim de se criar produtos com um 

impacto ambiental reduzido.  

Assim, os autores elencaram 7 estratégias de eco design, sendo que as três 

primeiras pressupõem falhas técnicas como causa para a substituição do 

produto, e as quatro últimas, com mais ênfase, focam na extensão do ciclo 

de vida psicológico do mesmo, aproximando-se do conceito de 

sustentabilidade emocional. São elas: 

1. Aumentar a confiabilidade e a durabilidade dos produtos de modo a 

reduzir falhas técnicas;  

2. Facilitar manutenção e reparos para que o produto seja limpo, mantido 

e reparado facilmente;  
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3. Oferecer garantias de "vida longa" dado que os consumidores são mais 

propensos a reparar o produto se não tiverem que arcar com os custos 

do serviço; 

4. Implementar uma estrutura modular ou adaptável para o produto que 

permita ao consumidor incorporar benefícios relativos a uma nova 

tecnologia bem como renovar esteticamente o produto. Estas 

estratégias permitem ao consumidor atender mudanças funcionais e 

estéticas; 

5. Oferecer variações ao consumidor sem que ele necessite de partes 

adicionais, de modo que ele fique interessante por um período de 

tempo mais longo; 

6. Design clássico: esta estratégia diz respeito a um design menos 

sensível a modismos para que perdure no tempo;  

7. Estreitar o relacionamento pessoa-produto. Se uma pessoa desenvolve 

um forte relacionamento com um produto ela é mais suscetível a 

cuidar, manter e adiar a sua troca, como já citado. 

No caso de vários fatores simultaneamente serem adotados, os autores 

indicam estabelecer uma hierarquia entre eles, ou seja, definir se um não 

irá afetar ou anular o outro. Por exemplo, se a estratégia de promover o 

relacionamento pessoa-produto é combinada com “estratégia modular”, 

a reposição de um certo módulo no produto não deve afetar o laço afetivo 

com o mesmo, compreendendo este último como preponderante para a 

sustentabilidade emocional.  

Assim como estes trabalhos, desde que Bernard London (1932) introduziu 

o termo obsolescência planejada, popularizada por Packard em seu livro 

The waste makers (1963), a expectativa de vida passou a ser objeto de 

interesse de designers e pesquisadores e tornou-se “um constituinte 

crucial do discurso contemporâneo do design” (COOPER, 2004). A 
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novidade das últimas décadas reside no maior enfoque da relação 

emocional pessoa-objeto como fator preponderante no design para a 

durabilidade.  

Essas abordagens vão ao encontro do que defende Ehrenfeld (2013) sobre 

a necessidade de se pensar além de ações de controle e melhoria dos 

processos produtivos que visem minimizar os efeitos negativos da 

produção e consumo, dado que isto não será o suficiente para promover 

a mudança necessária. Segundo o autor, para tratar da questão da 

sustentabilidade, é preciso, antes de mais nada, reconhecer quão 

complexo é o sistema social. Argumenta que,  se as discussões não forem 

expandidas para uma abordagem mais holística, o resultado máximo 

atingido será reduzir a insustentabilidade, termo que utiliza para definir as 

ações que visam apenas diminuir ou reverter a deterioração das condições 

do planeta. Argumenta que 

a insustentabilidade é apenas uma consequência não intencional 
da normalidade dentro do nosso modo moderno de viver e que 
nossas sociedades estão adictas dessas crenças, normas, 
ferramentas e instituições que compõem nossa moderna e 
tecnológica cultura. (EHRENFELD, 2013, tradução nossa).  

 

O autor destaca duas causas críticas à origem e ao caráter refratário da 

insustentabilidade: primeiramente o pensamento cartesiano, modelo 

mental científico da cultura moderna, no qual o mundo é entendido como 

uma existência separada da mente humana, onde se compreende a 

realidade por um viés objetivo e reducionista, ou seja, como um sujeito 

contemplativo pensando sobre um mundo externo e objetivo. Na visão 

mecanicista cartesiana, o mundo é visto como um sistema mecânico 

composto por várias partes (interagindo, porém separadas), no qual é 

possível entender o sistema inteiro quando se consegue descrever e 

explicar cada uma das peças. Os métodos científicos que seguem o 
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modelo cartesiano colocam o observador à parte e fora do sistema 

examinado.  

A respeito disso, propõe que se adote a visão oposta, ou seja, baseada no 

conceito de complexidade, que defende a existência de “sistemas 

complexos”, ou seja, quando as conexões entre as partes são mais 

importantes do que as partes isoladas. Nestes, quando as partes estão 

multiplamente interconectadas é impossível prever como o sistema se 

comportará quando submetido a perturbações, uma vez que estes 

sistemas não podem ser compreendidos completamente através do 

conhecimento agregado de suas partes.  

A segunda causa diz respeito à hegemonia das soluções tecnológicas e 

tecnocráticas a qualquer problema individual ou coletivo. Segundo o 

autor, a onipresença da tecnologia nas sociedades modernas, não a 

tecnologia em si, mas a crença de que a tecnologia sempre resolverá todos 

os problemas é outra causa raiz da insustentabilidade. Esta crença sugere 

não ser preciso se ater aos problemas e suas causas pois a tecnologia irá 

lidar com suas consequências.  

Para Manzini e Vezzolli (2005), a sustentabilidade ambiental é um objetivo 

a ser atingido que, assim como para Ehrenfeld (2013), demanda uma 

mudança que vai além do incremento das tecnologias aplicadas e do 

redesign de objetos, na direção de uma total readequação de valores onde 

não mais se medirão o bem-estar e a saúde econômica baseados no 

crescimento de produção e consumo. 
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Os autores chamam a atenção para a desmaterialização da demanda social 

de bem-estar, isto é, uma  

drástica redução do número (e da intensidade material ) dos 
produtos e dos serviços necessários para atingir um bem-estar 
socialmente aceitável e consequentemente, a redução de todo 
o fluxo que perpassa o sistema produtivo” (MANZINI; VEZZOLI, 
2005, p.36).  

 

Argumentam que, para tanto, é necessário que se opere com propostas 

que apresentem equilíbrio entre a dimensão tecnológica e a dimensão 

cultural da inovação, o que tende a trazer um maior êxito do que aquelas 

onde um dos dois aspectos predomina sobre o outro.  

Diante de tantos percursos possíveis bem como da possibilidade de 

combinações entre eles, inúmeras oportunidades se apresentam na 

transição para a sustentabilidade, na formação de uma grande variedade 

de sociedades sustentáveis, organizadas e fundamentadas em valores 

diversos, com outros metabolismos, isto é, diferentes capacidades de 

transformar recursos para satisfazer as necessidades materiais dos 

indivíduos.  

Além de ações do campo da ecologia industrial, a mudança para um 

cenário sustentável deve contar com alterações nas dimensões social e 

cultural. São necessárias mudanças nos juízos de valores e critérios de 

qualidade que interpretam a ideia de bem-estar consolidada na 

atualidade, concomitante com o processo de descontinuidade 

sociocultural advindo das tecnologias da informação em um cenário 

interconectado em escala global.  

Independentemente do conflito de identidade e da consequente busca 

por um sentimento de pertencimento individual e coletivo que se 

apresentam neste contexto, a necessidade da transição em direção à 
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sustentabilidade deverá, segundo Manzini e Vezzolli (2005), amalgamar as 

diferenças em prol de um objetivo maior a se atingir por cada membro da 

comunidade dos habitantes do planeta Terra. Os autores chegam a 

defender que a noção da sustentabilidade representa, finalmente, um 

possível valor universal.  

Para que se isso se atinja, é necessário se pensar em uma transição onde 

novas condições de bem-estar sejam reconhecidas como superiores às 

atuais.  

Nesta sociedade, cada indivíduo poderá ser capaz de exercitar livremente 

e da melhor maneira possível suas capacidades, passando de destinatários 

passivos de soluções pré-fabricadas a consumidores ativos, atentos e 

competentes, usuários inventivos (KASPER, 2009) capazes de requalificar 

os objetos, atuando na esfera privada, mas também nas relações sociais 

das quais faz parte. Do cultivo dos objetos no seu microambiente 

doméstico (CSIKSZENTMIHALYI e ROCHBERG-HALTON, 1981) aos 

cuidados dos resultados de sua ação no meio ambiente, ele cuida das 

coisas, desde um simples produto até o planeta inteiro. Esta ideia está 

atrelada a pensar em produtos e serviços em termos do que Manzini e 

Vezzolli (2005) denominam friendlyness, isto é, sua capacidade de 

proporcionar essa atitude ativa por parte dos indivíduos.  

O consumidor-cidadão de Canclini (1999), ao decidir o que comprar e 

utilizar, legitima a existência de um determinado serviço ou produto 

incluindo os efeitos ambientais relacionados a sua produção, utilização e 

destinação final. Seu papel torna-se fundamental na transformação do 

sistema produtivo e de consumo necessária à construção de um modelo 

sustentável de sociedade.  

Os designers, por sua vez, desempenham um papel fundamental na 

transição à sustentabilidade, não somente no exercício de um “bom 



60 

desenho” que seja útil, mínimo e duradouro, mas também por proporem 

oportunidades que tornem praticáveis estilos sustentáveis de vida. As 

novas orientações culturais e de consumo que a sociedade manifesta, 

devem ser levadas em consideração, de modo a conduzir o sistema na 

direção do desenvolvimento sustentável.  

 

 

2.2. Conceituação: Experiências Afetivas, Significativas e 

Criativas 

 

A crise da sustentabilidade é um problema comportamental, e não 

simplesmente uma questão tecnológica, de produção e volume 

(CHAPMAN, 2008). Sendo assim, diante da convergência do design para a 

sustentabilidade com os aspectos afetivos da experiência subjetiva com 

os objetos, é preciso, primeiramente, caracterizar estes conceitos a fim de 

compreender como eles estão interligados. 

Como afirma Krippendorff (2000, p.89) “não reagimos às qualidades físicas 

das coisas, mas ao que elas significam para nós”. Sendo assim, o design 

precisa se debruçar sobre as relações afetivas individuais entre pessoas e 

objetos no mundo culturalmente constituído, a fim de entender de que 

maneira isto se dá, assim como em relação à rede de significados culturais 

na qual estas relações se inserem. De modo que o designer esteja 

preparado para o desafio de 

desenvolver e criar novos produtos que possam perpetuar o 
sentimento de desejo nas pessoas, modificando-se no contexto 
físico e psicológico dos usuários e constantes processos 
socioculturais de ressignificação e requalificação da cultura 
material (BELCHIOR, 2014, p.68).  
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A dificuldade reside, entretanto, na própria definição de termos como 

emoção, sentimento e afeto – ou estado afetivo, bem como o termo 

experiência, muito em voga na atualidade. 

Emoção, de acordo com Pinto (2015, p.11), é um conceito que pode ser 

entendido como “uma agitação da mente cujo efeito se observa no 

corpo”. Neste sentido, significa muito mais um movimento do que um 

estado. Por sua vez, sentimento (feeling) é a representação única e 

subjetiva de cada ser humano – a cada sujeito psicológico – de uma 

experiência emocional. Em outras palavras, o sentimento é a 

intelectualização das emoções (RODRIGUES et all, 1989). 

 O termo afeto, em latim affectus, relaciona-se às afeições em geral e 

engloba tanto emoções quanto sentimentos. Assim, a afetividade deve ser 

pensada como uma dimensão do psiquismo humano que possui 

características próprias e que dá valor às coisas.  Inseparável da dimensão 

cognitiva, a dimensão afetiva, segundo Pinto (2015, p.13), 

compreende um conjunto, complexo e dinâmico, de 
características particulares voltadas à valoração que se dá a uma 
pessoa, objeto ou experiência particular e que afetam o 
funcionamento psíquico do ser humano, tanto em um plano 
cognitivo, quanto em um inconsciente. 

 

O termo experiência, por outro lado, tem sido largamente utilizado no 

design tanto para se referir à experiência do usuário (user experience), mais 

aplicado aos estudos relacionados com a experiência humano-

computador- que envolve computadores e demais dispositivos digitais de 

interação- quanto à experiência com os produtos (product experience), cuja 

aplicação é mais abrangente, e refere-as a todas as possíveis experiências 

afetivas envolvidas na percepção, interação e uso de produtos por seres 
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humanos, compreendendo por produto o resultado de qualquer criação 

em design. 

Esta interação, aqui aplicada à interação das pessoas com as coisas que 

habitam seu cotidiano, pode ser instrumental (na qual o indivíduo 

interage com o artefato para realizar uma tarefa), não-instrumental 

(quando o indivíduo manipula o artefato sem fins práticos), ou mesmo 

não-física (mental, quando o indivíduo apenas pensa no objeto, 

antecipando futuras interações ou rememorando interações ocorridas no 

passado) (RUSSO, HEKKERT, 2008). 

De acordo com Hekkert (2006), a experiência com os produtos (product 

experience) pode ser compreendida como o conjunto de efeitos 

resultantes da interação de um produto com um indivíduo, e inclui o 

quanto os sentidos são agraciados (experiência estética), o significado 

atribuído ao objeto - o que pressupõe um componente cultural 

(experiência de significado) e os sentimentos e emoções despertadas 

(experiência emocional). Estas instâncias se sobrepõem e se afetam de 

modo que não é tarefa simples identificar ou compreender a experiência 

das pessoas com os objetos (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Componentes da experiência 
com os produtos (HEKKERT, 2006)  

Fonte: Elaborado pela autora 
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Estudar, compreender e eventualmente mapear as emoções humanas na 

experiência com os objetos tem sido tema de inúmeros trabalhos no 

campo do design nas últimas décadas, ainda que sob diferentes 

nomenclaturas - Design Emocional, Design & Emoção, Ergonomia 

Cognitiva, Hedonomia, entre outros (SANTOS; CREPALDI, 2017). 

Hoje mais consolidado, o campo do Design & Emoção ainda enfrenta 

problemas conceituais, de abordagem e metodológico, dado que boa 

parte da experiência emocional não pode ser nomeada nem tampouco 

claramente identificada (RUSSO, HEKKERT, 2008). 

Ainda assim, diferentes estudos buscam elucidar aspectos subjetivos da 

relação pessoa-objeto, tendo em vista projetar objetos mais aderentes às 

expectativas, desejos e necessidades das pessoas (user experience, product 

experience) influenciar decisões de compras e hábitos de consumo 

(consumer behaviour) ou promover maior durabilidade emocional tendo 

em vista a sustentabilidade (emotional sustentability), direção com a qual 

este trabalho se identifica. 

Isto posto, esta seção pretende primeiramente explorar alguns estudos 

advindos da psicologia aplicada ao design, sobre a relação emocional das 

pessoas com os artefatos, de forma a caracterizar os conceitos 

estruturantes do trabalho associados ao tema das emoções.  

Em seguida, aborda a questão do significado dos objetos na construção 

simbólica dos indivíduos na relação consigo mesmo, com os outros e o 

mundo ao seu redor, a partir da ideia de cultivo dos objetos advinda da 

interseção dos campos da psicologia, da sociologia e da antropologia. 

Verifica-se, na interação das pessoas com os artefatos, uma relação 

complexa que envolve, além das transações de nível estético, o empenho 

de energia psíquica daquele sujeito, orientada para um determinado fim, 

em ações constituídas por grande carga simbólica, que podem, desta 
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maneira, ser compreendidas como rituais. Nestes, os significados culturais 

perpassam os indivíduos e muitas vezes são alterados ou mesmo 

reconstituídos por eles em ações criativas e participativas sobre os objetos 

cultivados. 

 

 

2.2.1. Design, Emoção e outros Fenômenos afetivos   

 

Segundo Tonetto e Da Costa (2011, p. 133), o design emocional pode ser 

entendido como “a atividade de projetar com a intenção, métodos, teorias 

e técnicas específicas para despertar ou evitar emoções pretendidas” na 

experiência de interação das pessoas com os artefatos. Esse campo do 

design estuda o tema vinculado às experiências dos humanos com os 

objetos, com foco nas instâncias emocionais. 

Em outras palavras, o design emocional se caracteriza por pensar primeiro 

no efeito que o produto causa, do que no design do produto em si. De 

acordo com Desmet (2003), este efeito que o produto causa em uma 

pessoa é normalmente chamado de emoção. 

Porém, existem três aspectos relevantes a se considerar quando se trata 

de emoções e produtos: primeiro, o conceito de emoção é muito amplo e 

indefinido, além do fato de que produtos podem despertar diferentes 

tipos de emoção nas pessoas. Segundo, emoções são pessoais, o que 

significa dizer que os indivíduos diferem no que diz respeito às respostas 

emocionais dadas a determinados produtos. Terceiro, os produtos 

normalmente evocam emoções compostas, ou seja, mais do que 

despertar uma simples emoção, normalmente várias emoções são 

despertadas simultaneamente, geradas não apenas pelos aspectos 
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estéticos do produto, mas também por outros aspectos como a sua 

função, a marca, seu comportamento e os significados associados 

(DESMET, 2003). 

Mesmo assim, pesquisadores do design emocional sustentam que o 

design é capaz de despertar emoções específicas dado que, ainda que as 

emoções sejam idiossincráticas, o processo subjacente às nossas respostas 

emocionais é universal. O conceito que embasa esta afirmação é chamado 

de appraisal model (FRIJDA, 1986; LAZARUS, 1991). 

De acordo com os trabalhos no campo da psicologia cognitiva da emoção, 

um appraisal é definido como uma espécie de avaliação ou apreciação 

rápida, intuitiva, da uma situação ou de um estímulo, em relação ao seu 

bem-estar (FRIJDA, 1986; LAZARUS, 1991). Isto quer dizer que, diante de 

um estímulo qualquer, nosso cérebro “avalia” como aquilo tem relação 

com o nosso bem-estar. Estímulos avaliados como favoráveis irão 

despertar emoções prazerosas, enquanto aqueles considerados 

ameaçadores ou prejudiciais podem despertar emoções “desprazerosas” 

(TONETTO; DA COSTA, 2011). No exemplo utilizado por Desmet (2008), 

emoção é aquilo que um urso desperta em você e que te faz correr dele. 

Magda Arnold (1960), uma das pioneiras da appraisal theory, define 

emoção como “a tendência sentida na direção de qualquer coisa 

intuitivamente avaliada como boa (benéfica) ou na direção oposta de 

qualquer coisa intuitivamente avaliada como ruim (prejudicial)” (ARNOLD, 

1960, p.82, tradução nossa)10. 

                                                

10 “The emotion is the felt tendency toward anything intuitively appraised as good (beneficial) or away of 
anything intuitively appraised as bad (harmful)” (ARNOLD, 1960, p.82) 
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A emoção pode ser caracterizada por algumas propriedades: tem foco em 

um evento, o que significa que, de alguma maneira, é conectada a algum 

tipo de estímulo (stimulus), que tanto pode ser externo (como o 

surgimento de um urso) quanto interno (como uma memória que vem à 

mente). Este estímulo, real ou imaginário, necessariamente deve ter 

alguma relevância; ele dispara uma avaliação (appraisal) que o julga como 

potencialmente benéfico ou prejudicial, em relação aos interesses e 

preocupações (concerns) da pessoa, isto é, a um conjunto de preferências 

a respeito de um certo estado das coisas (SCHERER, 2005) (FRIJDA, 1986). 

Eventos apenas fazem surgir emoções se elas forem avaliadas como 

relevantes, de acordo com os interesses e preocupações (concerns) 

daquela pessoa. Nos estudos de design emocional (DESMET, 2003), os 

interesses/preocupações (concerns) humanos se dividem em três tipos: 

metas, padrões e atitudes.  

1. Metas (goals) representam o que as pessoas gostariam de atingir ou ver 

acontecer;  

2. Padrões (standards) se relacionam com as expectativas sobre o 

comportamento de coisas e pessoas; 

3. Atitudes (attitudes) dizem respeito à disposição de se gostar ou 

desgostar de um objeto e seus atributos, inata ou desenvolvida 

(Figura 3).  
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Figura 3. Representação esquemática do processo das emoções Appraisal Model 
Fonte: Elaborado pela autora com base no Approach to Product Affect de Desmet (2003) 

 

Quando aplicados a produtos, consideram-se três tipos de estímulos ou 

eventos (stimulus):  

1. Percepção do produto (ver, tocar, cheirar, saborear o produto);  

2. Uso do produto (episódios de ação e reação envolvendo o uso do 

produto, comportamento do produto);  

3. Consequências do uso do produto (consequências de usar ou de 

possuir o produto). 

Produtos que correspondem aos interesses e preocupações (concerns) do 

usuário são avaliados como benéficos, o oposto é avaliado como 

prejudicial. Por que um sujeito se sente “atraído” por um guarda-chuva? 

Porque está chovendo e isso corresponde a sua preocupação de ficar seco. 
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E por que se frustra quando seu computador falha repetidamente? Porque 

isso não corresponde ao seu interesse com relação à eficiência durante a 

execução de um trabalho (DESMET, 2003). 

O número e a variedade de interesses (concerns) do ser humano são 

infinitos e a literatura de pesquisa traz, por exemplo, impulsos, 

necessidades, instintos, motivos, objetivos e valores (Scherer, 2005).  

Mesmo assim, estudos da psicologia cognitiva sobre emoção, na 

atualidade, defendem que “tipos particulares de emoção estão associados 

a tipos específicos de avaliações” (DESMET, 2003, p.5, tradução nossa). 

Baseado nisto, Desmet (2003) aplicou o modelo das avaliações (appraisals) 

para uma classificação de emoção do produto (product emotion), na qual 

as emoções foram divididas em cinco classes - instrumental, estética, 

social, surpresa e interesse, vinculadas a julgamentos específicos, diante 

de diferentes interesses/preocupações. Ou seja, a surpresa ou o espanto 

no uso de um produto, por exemplo, está relacionada à avaliação de 

novidade, enquanto que o desapontamento ou a satisfação, relacionam-

se com a expectativa ou conformidade com o motivo de uso (Figura 4).  

Figura 4. Classificação de emoções com produtos 
Fonte: (DESMET, 2003) (Tradução nossa) 
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Desde então, diferentes estudos na área têm se dedicado a identificar, 

correlacionar e validar as características do produto em relação a despertar 

determinadas emoções (DEMIR et al., 2009). 

Vale ressaltar que este modelo se relaciona especificamente com as 

emoções e, segundo Scherer (2005), emoções são um fenômeno de 

intensidade alta e curta duração, que constantemente se ajustam às 

situações, eventos e estímulos, e se alteram rapidamente. A característica 

das emoções que as difere de outras instâncias afetivas, como o humor ou 

as preferências, por exemplo, é que as emoções impactam o 

comportamento, frequentemente interrompendo uma sequência de 

comportamentos em andamento, gerando novos objetivos e planos. 

Outra característica da emoção é sua função adaptativa, isto é, a partir da 

ocorrência de um evento, todos ou a maioria dos subsistemas do 

organismo contribuem de forma sincronizada, preparando-se para uma 

resposta, como a mão suar e você sair correndo de medo do urso.  

Os subsistemas do organismo relacionados com componentes 

emocionais são: 

1. A avaliação (appraisal) (componente cognitivo) cuja função é avaliar 

objetos e eventos;  

2. Os sintomas corporais (componente neurofisiológico) que funcionam 

como reguladores do sistema;  

3. A tendência à ação (componente motivacional) que prepara e 

direciona para a ação;  

4. As expressões facial e vocal (componente da expressão motora), que 

funcionam para comunicar uma reação e uma intenção no 

comportamento;  
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5. As experiências emocionais (componente subjetivo do que se sente) 

que têm a função de monitorar o estado interno do organismo e sua 

interação com o ambiente11. 

De fato, o autor sugere que estes componentes subjetivos integram a  

representação central dessa organização de respostas voltadas 
para a emoção, refletindo, assim, o padrão total da avaliação 
cognitiva, bem como o padrão motivacional e somático da 
resposta subjacente à experiência subjetiva de um episódio 
emocional (SCHERER, 2005, p.699, tradução nossa).  

 

Em outras palavras, o feeling, que neste caso seria popularmente 

compreendido como o que se sente, é a representação única e subjetiva 

da experiência emocional. Deste modo, usar o termo feeling como 

sinônimo de emotion tem reforçado, em sua opinião, equívocos relevantes 

na compreensão do próprio tema. Outro equívoco apontado pelo autor é 

o uso do termo estado emocional, dado que, conforme citado, as emoções 

são um fenômeno de curta duração.  

As emoções implicam em uma resposta de ação, sincronizadas com nossas 

funções corporais.  Ainda que sua duração seja breve, comparada com o 

humor, por exemplo, seu caráter adaptativo de provocar tendências de 

ação faz das emoções um objeto de estudo tão relevante, principalmente 

nos estudos sobre o comportamento de consumo (consumer behaviour). 

Scherer (2005) separa as emoções em apenas dois grupos, as emoções 

utilitárias e as emoções estéticas. As emoções utilitárias podem ser 

caracterizadas à medida em que facilitam nossa adaptação a eventos que 

têm consequências importantes para o nosso bem-estar. As emoções 

                                                

11 Scherer (2005) usa o termo feeling, no original, para o componente subjetivo da experiência emocional.  
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estéticas, por outro lado, não possuem nenhuma consideração utilitária e 

são produzidas pela apreciação das qualidades intrínsecas da natureza ou 

de uma obra de arte, por exemplo. Diferencia ainda emoção de outros 

fenômenos afetivos como por exemplo, as preferências, a postura, o 

humor, a disposição afetiva e as instâncias interpessoais. 

Dentre os fenômenos afetivos enumerados pelo autor, as emoções 

utilitárias são muito vinculadas a um evento (ou estímulo) que pode ser 

externo como o contato com um produto, ou interno como a lembrança 

de um evento; emoções estéticas e instâncias interpessoais também são 

focadas em um estímulo, sendo que no segundo caso, o estímulo se refere 

a encontros entre pessoas. O humor tem baixa relação com um evento ou 

estímulo, e as disposições afetivas, as preferências e as posturas, tem 

baixíssima relação com ele. 

Deste modo, os fenômenos afetivos mais sensíveis ao estímulo da 

interação direta ou indireta com um objeto são as emoções, tanto as 

utilitárias quanto as estéticas (Figura 5). Isto explica a adoção do conceito 

Design Emocional como o campo interessado em promover respostas 

afetivas específicas por meio do design. 
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Figura 5. Relação entre um estímulo ou evento, ao centro, e diferentes fenômenos afetivos (representada 
pelos traços que ligam as formas, onde os mais grossos representam maior grau de ligação, e os tracejados, 
menor grau).  
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Mas vale lembrar que a experiência emocional é apenas uma das 

instâncias da experiência com os objetos, imbricada à experiência estética 

e aos significados (HEKKERT, 2006). 

Ainda que popularmente exista a crença de que emoção esteja vinculada 

ao coração e, portanto, dissociada da razão, ressalta-se que tanto a 

emoção quanto a cognição constituem dimensões do psiquismo humano. 

Sendo assim, para simplificar a compreensão, se cognição é sobre 

compreender o mundo, emoção é sobre reagir ao mundo (PINTO, 2015). 

Finalmente é importante pontuar que uma pessoa só sente emoção em 

relação àquilo com o que se importa, que toca seus valores (LAZARUS, 
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1991). Portanto, ao falar em design emocional de produtos, assume-se que 

estes têm valor para o indivíduo. 

Ainda, não existe consenso acerca dos tipos e quantidade existente de 

emoções, dado que o fenômeno de traduzir o que se sente em conceitos 

expressos esbarra antes de tudo em questões da linguística12, problema 

acentuado pela discrepância entre a linguagem científica e o 

entendimento popular dos termos (SCHERER, 2005).  

 

 

2.2.2. O Significado das coisas 

 

Ter uma experiência emocional com um objeto não significa 

necessariamente que se construam laços afetivos com ele, de modo a 

preservá-lo. Uma determinada emoção, ainda que positiva, diante de uma 

necessidade atendida, como o exemplo da satisfação com relação a um 

guarda-chuva relativo à preocupação de se manter seco, pode não ser 

razão suficiente para que se crie uma relação afetiva relevante com este 

objeto, última instância, que ele não seja descartado.  

Ao pensarmos em relações duradouras entre pessoas e objetos, além das 

experiências emocionais, somos levados à outra instância da experiência 

com os objetos, a experiência de significado. 

 

                                                

12 Para fins científicos e com o intuito de compartilhar e comparar diferentes estudos acerca da emoção, 
Scherer (2005) e o Geneva Emotion Research Group da Universidade de Genebra, elaboraram uma lista de 
emoções, com a intenção de padronizar os termos relacionados aos estudos da emoção, como parte de um 
conjunto de instrumentos a serem utilizados em trabalhos interessados em medir reações emocionais a 
objetos, eventos e situações. 
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De acordo com Hekkert (2006, p.168),  

a atribuição de significado é um fenômeno cognitivo que 
envolve componentes de interpretação, memória e 
associações, entre outros. Estes processos nos permitem por 
exemplo, reconhecer metáforas, atribuir personalidade ou 
outras características expressivas, bem como avaliar o 
significado pessoal e simbólico de um produto. 

 

Para compreender o que significa para uma pessoa atingir uma 

determinada expectativa com relação a um artefato, é preciso considerar 

também a reação das outras pessoas em relação ao evento ou ao objeto, 

bem como a sistemática das condutas e das relações humanas que daí 

resultam (BAUDRILLARD, 2008).  

Ainda, é preciso levar em consideração qual a postura do indivíduo frente 

às coisas, quais são seus valores, ideais, e de que forma e em que grau isso 

se relaciona com sua disposição para gostar ou desgostar de um objeto, 

questões fortemente influenciadas pelo meio cultural em que ele se 

insere.   

Um dos trabalhos mais relevantes quando se trata de significado dos 

objetos é o estudo desenvolvido na década de 1980 por Csikszentmihalyi 

e Rochberg-Halton, psicólogo e sociólogo respectivamente, na região de 

Chicago, sobre o significado dos objetos domésticos do cotidiano e seu 

papel na vida dos indivíduos13.  

                                                

13 Cerca de oitenta residências foram visitadas, com mais de 300 entrevistados;  o trabalho, que se originou 
como uma investigação acerca do valor dos objetos de arte na vida das pessoas, tomou outro rumo quando 
os pesquisadores se depararam com o fato de que a arte tinha um papel insignificante em suas vidas, 
enquanto a maioria dos entrevistados demonstrou forte apego a artefatos domésticos sem grande valor 
estético. A pesquisa concentrou esforços nos artefatos domésticos e resultou em um estudo minucioso e 
significativo da relação das pessoas com objetos do cotidiano, no livro intitulado The meaning of things: 
domestic symbols and the self (1981). 
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Os autores compreenderam que é extremamente difícil separar a função 

relacionada ao uso dos significados simbólicos até mesmo nos objetos 

mais práticos. Mesmo coisas puramente funcionais, de acordo com eles, 

servem para socializar uma pessoa para um certo hábito ou modo de vida 

e são sinais representativos desse modo de vida.  

Carregados de significados, os artefatos domésticos citados pelos 

entrevistados – no estudo dos autores – pareciam trazer propósito a suas 

vidas. Os resultados demonstraram que cada casa tinha um “ecossistema 

simbólico”, ou uma rede de objetos ligados a significados que traziam 

sentido à vida de seus moradores. 

Uma velha xícara, um vaso de flor, um anel ou um retrato de 
família tem um poder simbólico uma vez que produz um senso 
de ordem em nossa mente. O sentido de nossas vidas privadas 
está edificado nos objetos domésticos (CSIKSZENTMIHALYI, 
1991, p. 34, tradução nossa). 

 

O estudo baseou-se em perspectivas da ciência social uma vez que o foco 

dos pesquisadores residiu na presença dos objetos com os quais se 

convive nas experiências diárias em sua existência imediata, contrapondo-

se a outros estudos mais extensos de objetos como expressões do self que 

têm conexão com o papel de certas coisas na atribuição de status.  

Dado que a interação humana com as coisas é muito complexa e flexível, 

a própria definição de status e sua atribuição devem ser questionadas; 

observa-se que objetos raros, antigos e caros, por exemplo, atraem a 

atenção e são vistos como símbolos de status, porém, um objeto qualquer 

pode passar a ser um símbolo de status simplesmente por chamar a 

atenção daqueles que têm status, que assim influenciam as outras pessoas 

numa clara demonstração de controle e poder sobre elas.  
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Os objetos exercem uma função criativa e reflexiva sobre as pessoas, o que 

significa que ativamente mudam o conteúdo do que elas pensam sobre si 

mesmas além de participarem do dilema humano em torno da dialética 

que se apresenta entre as funções de se diferenciar e integrar 

(differentiation-integration). 

[Os] objetos que as pessoas usam, a despeito da incrível 
diversidade e às vezes contraditória maneira de usá-los, 
parecem ser sinais de um modelo que representa a relação do 
homem com ele mesmo, com seus companheiros e com o 
universo. [...] Estes três níveis podem ser descritos em duas 
modalidades: diferenciação e integração (CSIKSZENTMIHALYI e 
ROCHBERG-HALTON, 1981, p.38; grifo dos autores, tradução 
nossa). 

 

Como símbolos do self, podem expressar a qualidade única de seu dono e 

sua superioridade sobre os outros, sendo que neste caso os objetos 

servem a um processo de diferenciação, separando-o de seu contexto 

social, enfatizando sua individualidade. Por outro lado, podem representar 

dimensões de similaridade entre seus donos e os outros quanto a 

descendências, religiões, origens étnicas ou estilo de vida comuns. Neste 

caso expressam simbolicamente integração entre seus donos e o seu 

contexto social, gerando o sentimento de pertencimento.  

Outras duas dimensões do significado podem ser identificadas: aquelas 

relacionadas à polaridade eu-outro (self-others), e também a ação-

contemplação (action-contemplation) (CSIKSZENTMIHALYI e ROCHBERG-

HALTON, 1981).  

A polaridade eu-outro (self-others) se dá quando o significado do objeto 

está associado a própria pessoa, como no caso de um objeto vinculado à 

memória pessoal, por exemplo, ou um significado familiar, envolvendo 

outros, no caso.  
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A polaridade ação-contemplação (action-contemplation) diz respeito ao 

significado do objeto estar vinculado à ação, ou à experiência ativa com o 

objeto, enquanto a contemplação é passiva.  

A  Figura 6 ilustra o papel criativo e reflexivo dos objetos sobre o sujeito, 

atuando duplamente, como símbolos do self e promotores de significado. 

Além disso, representa as dualidades existentes nessas relações.  

 
Figura 6. O objeto atua como símbolo do self e constrói significados.  
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Primeiramente, como símbolos do self, o objeto opera na representação 

do que o sujeito pensa a respeito de si frente ao dilema de se integrar – 

pertencer – ou se diferenciar dos outros. O significado alterna-se entre o 

que faz sentido para o sujeito individualmente ou em relação ao outro, 

vinculado ao grupo no qual a pessoa está inserida. Alterna-se, ainda, se 

associado à interação ativa ou contemplativa – passiva – do sujeito em 

relação ao objeto. 

E como se dá o processo pelo qual o significado é atribuído aos objetos?  

Para Csikszentmihalyi e Rochberg-Halton (1981), isto ocorre por meio do 

cultivo (cultivation), isto é, do modo como a pessoa interage com o objeto 
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em um processo de crescimento físico e psicológico que é construído ao 

longo do tempo. 

Segundo os autores, o termo cultivo – a melhoria, desenvolvimento, 

refinamento ou expressão resultante de algum objeto ou hábito da vida, 

devido a cuidados, treinamento ou investigação - aproxima-se mais do 

significado original do termo cultura, e afasta-se de outros utilizados por 

teóricos da cultura contemporâneos que adotam uma abordagem 

“symbol system” estática ou passiva.  Afirmam que:  

O significado do objeto, então, se realiza na atividade de 

interação e na direção ou propósito que essa atividade indica: 
crescimento físico e psicológico [...] Quando uma pessoa 
pretende que algo aconteça, ou atenda a algo, essa atividade 
tende em alguma direção - em direção ao seu resultado ou 
propósito. A atenção que uma pessoa investe na atividade é o 
meio pelo qual esse resultado pode ser realizado. Para resumir, 
então, o significado das posses é percebido na transação entre 
pessoa e objeto (CSIKSZENTMIHALYI e ROCHBERG-HALTON, 
1981, p.175; tradução nossa)14. 

 

Em outras palavras, o cultivo pode ser entendido como um crescimento 

na transação com o objeto ao longo do tempo.  

Mais complexo do que o fenômeno afetivo da emoção, a aquisição de 

significados por parte dos artefatos se dá por meio de três modos de 

transação essenciais: (1) a qualidade estética exclusiva daquela transação 

específica; (2) a canalização da energia psíquica envolvida na transação, 

isto é, a atenção dispendida; (3) o resultado ou objetivo da transação.  

                                                

14 The meaning of the object, then, becomes realized in the activity of interaction and in the direction or purpose 
that this activity indicates: physical and psychological growth. [...] When a person intends something to come 
about, or attend to something, that activity tends in some direction - toward its outcome or purpose. The 
attention that a person invests in the activity is the means by which that outcome can be realized. To summarize, 
then, the meaning of cherished possessions is realized in the transaction between person and object. 
(CSIKSZENTMIHALYI e ROCHBERG-HALTON, p.175) 
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Os três modos de transação – a qualidade estética, a atenção dispendida e 

os objetivos – são essenciais à experiência e ao cultivo do self, servindo 

como mediação entre as pessoas e as coisas.  

Ponto central do estudo, o conceito do cultivo explica as vastas diferenças 

na gama de significados que as pessoas derivam dos objetos com os quais 

interagem, o que elucida porque um mesmo objeto culturalmente 

legitimado pode fornecer apenas um conforto passageiro a uma pessoa, 

enquanto significa laços emocionais e cognitivos complexos com outras. 

Deste modo, o significado potencial das coisas é realizado em um 

processo de cultivo ativo de um mundo de significados que refletem e 

ajudam a criar os objetivos finais da própria existência, ou como afirma 

McCraken (2003, p.101), “os bens são simultaneamente as criaturas e os 

criadores [e] a cultura constitui o mundo suprindo-o com significado”.  

Dado que as categorias culturais não têm presença substancial no mundo 

que organizam, elas dependem dos objetos para tanto. Deste modo, os 

objetos têm uma função performativa que torna o significado visível.  Os 

significados, por sua vez, possuem uma qualidade móvel, em outras 

palavras, o movimento do significado surge no mundo culturalmente 

constituído, passa para os bens de consumo e chega aos indivíduos, por 

meio do consumo.  

Ressalta-se que o consumo não se esgota na aquisição do bem, dado que 

a partir daí iniciam-se outros fenômenos como o uso, a posse, a 

manutenção, o cuidado, entre outros (MCCRAKEN, 2003).  

Neste processo, existem três aspectos a priori, advindos da antropologia 

do consumo (HIRSCHMAN, 1981) a se considerar:  

1. o consumo simbólico é um fenômeno sociológico por definição pois, 

para ser símbolo, pressupõe uma relação com outros indivíduos na sua 
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identificação como tal. Por exemplo, um carro que simboliza status só 

será assim significado se for reconhecido desta maneira pelo grupo do 

qual aquele indivíduo faz parte;  

2. o consumo simbólico é constituído por dois processos, produção e 

consumo, lembrando que consumo não se resume apenas à aquisição. 

Isto quer dizer que, primeiramente se pode pensar na produção dos 

símbolos por parte de organismos e atores sociais tais como designers, 

produtores, lojas e vendedores, a mídia, a publicidade, o sistema da 

moda entre outros, responsáveis pela produção simbólica 

(MCCRAKEN, 2003), mas não se encerra aí. Segue-se que os bens são 

consumidos, isto é, durante a passagem daquele bem pela vida de um 

indivíduo, seus significados podem se alterar ao se mover. Portanto, ao 

examinar o processo de consumo do símbolo, deve-se observar não 

apenas as percepções dos consumidores sobre o símbolo antes e 

durante a compra (comportamento de compra), mas também após a 

aquisição do bem e durante a vida daquele símbolo na relação com o 

indivíduo (uso, posse, apego ou descarte);  

3. o significado dos símbolos não é um acaso, mas sim, um fator gerado, 

controlado. Mesmo que determinados agentes e instituições sociais 

promovam esses significados, para os autores do consumo simbólico, 

o consumidor não deve ser considerado um agente passivo na simples 

adoção destes valores e sim, produtores de cultura.  

Para McCraken (2003), o movimento da transferência dos significados 

contidos nos bens para os consumidores individuais coloca-os mais como 

receptores do que contribuintes ativos para os processos de geração de 

significados do produto. Entretanto, o autor não descarta situações onde 

grupos “marginais” como por exemplo hippies e punks promovem, mesmo 

a contragosto, novos significados culturais.  
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2.2.3. Rituais de Consumo  

 

A partir dos fundamentos do consumo simbólico tratados por Hirschman 

(1981), é possível afirmar que o significado do mundo culturalmente 

constituído dos bens de consumo é um fenômeno sociológico, que se dá 

durante toda a vida do artefato em atividades de produção e consumo 

que, por conterem alto teor simbólico, podem ser consideradas como 

práticas rituais, a partir do conceito de ritual advindo da antropologia. 

Segundo Gennep (2011), ao contrário de outras definições existentes, os 

rituais não fazem parte apenas do mundo mágico e religioso, mas devem 

ser compreendidos como algo em si mesmo.  Em seu livro escrito em 1909, 

intitulado Os ritos de passagem: estudo sistemático dos ritos da porta e da 

soleira, da hospitalidade, da adoção, gravidez e parto, nascimento, infância, 

puberdade, iniciação, ordenação, coroação, noivado, casamento, funerais, 

estações, etc, o autor aponta que um certo elemento, seja um indivíduo, 

grupo, sociedade ou objeto, passa por certas operações formais, também 

chamadas de cerimoniais, pelas quais é levado de uma categoria cultural 

para outra, onde se abre mão de um “conjunto de propriedades culturais”, 

como as de uma criança, por exemplo, para assumir outras, como as de um 

adulto. 

Apresenta uma diversidade de rituais sociais que contém sequências 

específicas que ligam determinados mecanismos específicos; chama a 

atenção para a passagem material presente nos rituais, isto é, a existência 

de elementos materiais associados à ideia de passagem ou de mudança 

de status, como um pórtico em uma cerimônia ou mesmo mudar de casa 

em uma determinada fase da vida, por exemplo. Para o autor, viver 

socialmente é passar, e passar é ritualizar.  
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Enquanto Gennep (2011) ampliou a definição de ritual para além dos 

contextos religiosos e místicos, outros observaram-no fora do ambiente 

público, associado ao consumo.  

Rook (2007, p.83) aplica a definição de ritual ao comportamento de 

consumo e considera o comportamento ritual como um “aspecto positivo 

e significativo da experiência humana tanto rotineira quanto 

extraordinariamente”.  Defende que os rituais sejam caracterizados pelos 

seus elementos estruturais, onde 

o termo ritual refere-se a um tipo de atividade expressiva e 
simbólica construída de múltiplos comportamentos que se dão 
numa sequência fixa e episódica e tendem a se repetir com o 
passar do tempo. O comportamento ritual roteirizado é 
representado dramaticamente e realizado com formalidade, 
seriedade e intensidade interna (ROOK, 2007, p.83). 

 

Argumenta que a experiência ritual se constrói em torno de uma 

sequência episódica de eventos, que pode ser simples ou elaborada, mas 

a compreensão de qualquer ritual específico exige uma apreciação dos 

diversos eventos comportamentais que o compõem.  

Outro ponto diz respeito à ligação das sequências de eventos de maneira 

mais ou menos exata e fixa, onde um elemento é invariavelmente seguido 

ou precedido de uma série de eventos que não varia, de acordo com o 

roteiro predeterminado, desde os eventos que envolvem um ritual 

religioso até o ato de cortar o bolo de aniversário somente após cantar os 

parabéns. 

Uma terceira característica do comportamento ritual é a repetição da 

sequência de eventos ao longo do tempo. Neste sentido os rituais se 

assemelham aos hábitos e costumes, entretanto, ainda que alguns rituais 

sejam realizados habitualmente, “nem todos os hábitos envolvem rituais, 
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e nem todos os rituais representam necessariamente uma atividade 

habitual [...] uma vez que um ritual é uma experiência maior e plural, 

enquanto os hábitos tendem a ser comportamentos singulares” (ROOK, 

2007, p.84), normalmente menos significativos do ponto de vista pessoal 

do que um ritual (ERIKSON, 1982). Por exemplo, o casamento é um ritual 

social comum, não um hábito. E comer pão pela manhã pode ser um 

hábito, mas não constitui um consumo ritualizado. 

Outra característica dos rituais é a existência de um roteiro com 

componentes dramáticos, desde os mais sofisticados envolvendo 

artefatos, fantasias e uma série de elementos teatrais, até os mais 

mundanos, ainda assim com forte envolvimento emocional dos 

participantes como jantares de aposentadoria ou despedidas de solteiro. 

Finalmente, os rituais desencadeiam uma resposta comportamental 

imediata constituindo-se de “uma linguagem corporal que opera como 

um símbolo natural, facilitando as interações entre pessoas”, como um 

significativo aperto de mão nas culturas ocidentais. 

Isto posto, pode-se afirmar que existem 4 elementos fundamentais que 

caracterizam a experiência do ritual: 

1. dos artefatos rituais, que podem ser constituídos por produtos de 

consumo que acompanham o ritual ou mesmo nele consumidos como 

alimentos e bebidas, joias, velas ou vestes cerimoniais, às vezes 

trocados entre os participantes de acordo com o roteiro 

preestabelecido. Nestes contextos, os artefatos comunicam 

mensagens simbólicas que ajudam a compor o significado da 

experiência ritualística; 

2. do roteiro do ritual, que pode ser mais flexível e permitir uma variação 

espontânea, como em um almoço de família, ou mais rígido e 

pormenorizado como num ritual religioso clássico. É por meio do 
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roteiro que se identificam os artefatos a serem usados, sua sequência 

comportamental e determina-se quem deve usá-los; 

3. da representação do(s) papel(éis) das pessoas envolvidas, que podem 

ser precisamente predeterminados pelo roteiro, como o padrinho que 

dança a valsa com seu afilhado na formatura, ou ainda ser vagamente 

indicado, o que dá certa autonomia para os participantes que podem 

ter ainda um papel extenso ou limitado, a depender do ritual; 

4. da plateia do ritual, nem sempre presente, que é formada por pessoas 

que não têm papel específico na realização do mesmo;  

Os rituais podem ser classificados de acordo com suas origens 

comportamentais a partir de cinco fontes primárias como descrito a seguir 

(LEVY, 1978) (ROOK, 2007): 

1. Cosmologia: o comportamento ritual humano está em grande medida 

baseado num sistema de crenças e nas religiões formais. Encontram-se 

desde os rituais religiosos tradicionais, restritos aos ambientes 

religiosos (como as cerimônias de batismo, ou missa), ou retiradas e 

privadas (meditação) até as superstições cotidianas como os folclores 

modernos que são perpetuados de forma ritualística como parte da 

tradição oral de uma cultura, bem como, os rituais de transcendência 

estética das artes, altamente ritualizados como é o caso de óperas ou 

concertos de música, por exemplo, onde os indivíduos relatam 

experiências transcendentes.  

2. Valores culturais: os valores e processos culturais constituem outra 

fonte profícua de comportamento ritual. Aqui situam-se os rituais da 

vida social, chamados de ritos de passagem (GENNEP, 2011), 

caracterizados por eventos constituídos de passagens e 

deslocamentos, que simbolizam uma mudança do status social dos 

indivíduos, como a formatura ou o casamento. Este grupo concentra a 
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maior parte da pesquisa antropológica sobre culturas pré-modernas 

(TURNER, 1974) mas continua despertando o foco dos pesquisadores 

uma vez que, os valores culturais mantêm sua fonte de experiências 

rituais nos dias atuais. Autores da antropologia dedicam-se aos estudos 

do papel dos rituais como uma forma de coesão social, capazes de 

regular conflitos e mediar relações sociais, consistindo num tipo de 

linguagem social que define uma maneira de agir (LEVI-STRAUSS, 

1990), uma vez que fazem declarações simbólicas sobre a ordem social. 

É interessante ressaltar que alguns rituais também se modificam com 

o tempo, adaptando-se a novas estruturas e manifestações sociais; 

alguns perdem popularidade, como o jejum da páscoa, por exemplo, 

enquanto outros emergem com muita potência, como o Halloween 

adotado pelos brasileiros nas últimas décadas.  

3. Aprendizado grupal: neste grupo encontram-se os rituais 

compartilhados por grupos sociais que determinam seus temas. Pode-

se citar como exemplos, num nível mais abrangente, os rituais cívicos, 

seus hinos, juramentos, e cerimônias de celebração. No nível dos 

grupos menores, as muitas práticas rituais do cotidiano, como o casual 

day das empresas, onde as pessoas se vestem de maneira casual às 

sextas-feiras. A família também é fonte de inúmeros e variados rituais 

que podem ser acompanhados durante as comemorações de 

aniversários, por exemplo. Para Rook (2007, p.86) “quase qualquer 

atividade doméstica pode ser ritualizada”, e a presença ou ausência de 

sistemas rituais familiares pode inclusive ser visto como índice 

confiável da saúde social de uma família. 

4. Metas e emoções individuais: do ponto de vista individual, além das 

forças externas que operam como fontes de fenômenos rituais, há a 

psique. Os comportamentos rituais desta natureza, de acordo com 

Rook (2007, p.87) se apresentam tanto como “defesa contra a 



86 

impulsividade, exigindo renúncia a instintos socialmente danosos”, um 

conceito freudiano, quanto instrumentos que “mantém afastados os 

perigos do inconsciente”, abordagem junguiana. O autor reforça a 

importância das práticas rituais individuais comuns nos cuidados 

pessoais diários e em diversas atividades domésticas, por trazerem 

estrutura e significado a atividades consideradas “mundanas”. Ressalta, 

entretanto, que estas práticas podem eventualmente representar 

neuroses, se tornam-se por demais restritivas, como por exemplo, 

rituais de lavagem compulsiva das mãos. 

5. Biologia: aqui compreende-se a experiência humana do ritual por 

paralelos frequentes com o mundo animal só que com a ressalva da 

cultura, já que nos sistemas rituais humanos o comportamento é 

herdado tanto cultural quanto geneticamente. Como exemplos temos, 

desde um aperto de mãos, até os rituais de sedução.  

O comportamento ritual está enraizado na psique humana, e as expressões 

rituais públicas estão conectadas ao desenvolvimento individual de 

comportamentos ritualizados rotineiros, o que significa que, ainda que um 

grande evento público simbolize um novo status, como uma festa de 

debutantes por exemplo, é por meio das atividades rituais diárias que essa 

mudança é simbolicamente reforçada:  

embora essas ocasiões grandiosas forneçam expressão 
dramática pública, o trabalho simbólico real pode ser feito em 
menor escala por meio da ritualização diária da experiência 
individual (ROOK, 2007, p.90). 

 

Para McCraken (2003), os rituais constituem uma ferramenta poderosa de 

manipulação do significado cultural uma vez que, por meio deles, é 

possível “afirmar, evocar, atribuir ou rever os símbolos e significados 

convencionais da ordem cultural”. O autor toma os ritos nos seus aspectos 
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comunicativos, quando diz que “o ritual é uma espécie de ação social 

dedicada à manipulação do significado cultural para fins de comunicação 

e categorização coletiva e individual” (MCCRAKEN, 2003, p.108).  

Os rituais que o autor identifica dizem respeito à relação das pessoas com 

os seus bens e do movimento dos significados culturais entre as pessoas e 

os bens, inscritos em algumas ações como presentear, tomar posse ou se 

apropriar destes bens, de cuidar deles e de se cuidar por meio deles e, 

finalmente, de desapropriação ou eliminação da antiga propriedade 

inscrita nos mesmos. Elenca a partir daí quatro categorias de ações 

simbólicas ou rituais associados ao movimento dos significados: (1) troca, 

(2) desapropriação, (3) cuidados pessoais e (4) posse.  

1. Rituais de troca: estes rituais estão relacionados com a transferência do 

significado do bem para uma determinada pessoa por meio do ato de 

presentear, como em aniversários ou Natal. Neste ritual, aquele que dá 

o presente ao outro, o faz de modo que o bem “carregue” um 

significado que será transferido a quem o recebe. Potente meio de 

influência interpessoal, “a troca de presentes permite que os indivíduos 

insinuem determinadas propriedades simbólicas na vida do recebedor 

e iniciem uma possível transferência de significado” (MCCRACKEN, 

2003, p.108). 

2. Rituais de desapropriação: estes rituais incluem ações que podem ser 

entendidas como uma espécie de desapropriação do significado 

inscrito em um bem, associado ao seu dono, por ocasião da venda ou 

doação deste bem. Isto pode ocorrer tanto por parte de quem compra 

um bem que pertenceu a outra pessoa e deseja apagar o significado 

associado ao proprietário anterior quanto por parte de um indivíduo 

que está para abrir mão de um bem, e ele mesmo procurará apagar o 

significado investido naquele bem pois não quer que outro use um 
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bem ao qual atribuiu algum significado. O princípio que rege esses 

rituais é que os bens devem ser esvaziados de significado antes de 

serem passados adiante, e esvaziados de significado ao serem 

assumidos por outras pessoas. 

3. Rituais de cuidados pessoais: são aqueles pelos quais os indivíduos 

realizam uma transferência de propriedades simbólicas e se 

relacionam com o fato de que parte do significado cultural extraído dos 

bens é perecível e, em função disso, necessitam de cuidados pessoais 

para que possam renovar suas propriedades. Isto acontece, por 

exemplo, quando uma pessoa realiza um ritual de arrumação, “se 

arruma para sair”, escolhe roupas, sapato, perfume, ou seja, seus 

“melhores” bens, dos quais serão extraídas propriedades significativas 

que lhe darão poder, confiança, segurança.  

Ou também quando a arrumação ou cuidados se dão em relação ao 

bem, isto é, “quando o consumidor cultiva as propriedades 

significativas de um objeto no próprio objeto em vez de ordenhar essas 

propriedades para si” (MCCRACKEN, 2003, p.109) como é o caso do 

cuidado com os automóveis, por exemplo. 

4. Rituais de posse: têm em comum a ideia de um rito que reclama para si 

as qualidades atribuídas ao objeto pelas forças de mercado do mundo 

dos bens, sendo assim mais do que uma “simples afirmação de 

territorialidade por meio da propriedade” (p.109). Limpar, comparar, 

fotografar, exibir, discutir sobre um determinado bem são exemplos de 

rituais de posse.  

Inaugurar a nova residência ou estrear o carro novo são rituais que 

constituem uma espécie de ação de reinvindicação de posse, na 

tentativa de extrair do objeto as qualidades atribuídas a ele pelo 

mundo culturalmente constituído. Estes bens podem ser utilizados 

pelos consumidores como marcadores de tempo, espaço e ocasião, e 
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discriminam categorias culturais como classe, status, gênero, idade, 

ocupação e estilo de vida, contribuindo para a dinâmica da transmissão 

do significado cultural do mundo.  

Os rituais aqui descritos ajudam a compreender não somente que os 

objetos carregam um significado cultural, mas confirmam o 

reconhecimento da qualidade móvel do significado com o qual os bens 

estão investidos.  

Deste modo, compreender as relações pessoa-objeto a partir da noção de 

rituais simbólicos pode endossar a estratégia de otimização da vida dos 

produtos de Manzini e Vezzoli (2011, p.187) sobre cercar os objetos com 

“uma esfera de afetividade e de atenções” de modo que estes possam 

adquirir valor com o tempo de uso. Na mesma direção encontra-se o 

argumento de Mugge, Schoormans e Schifferstein (2005), já citado, a favor 

da extensão do ciclo de vida psicológico dos objetos a partir do 

pressuposto de que a atenção dispendida e as emoções envolvidas no 

cultivo destes objetos, quando na direção da construção de laços afetivos, 

resultam no estreitamento do relacionamento e maior durabilidade 

emocional dos mesmos, a partir daquilo que se compreende como apego 

aos objetos.  

 

 

2.2.4. Prazer e Apego com os objetos 

 

Segundo Norman (2008, p.68), “nós nos tornamos apegados a coisas se 

elas têm uma associação pessoal significativa, se trazem à mente 

momentos agradáveis e confortantes”. Entretanto, continua, “nosso 
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apego não é realmente com a coisa, é com o relacionamento, com os 

significados e sentimentos que a coisa representa.” 

Compreende-se por apego a ligação emocional importante que se dá 

entre uma pessoa e um objeto. Um objeto pelo qual se tem apego é 

considerado especial e normalmente significa muito para a pessoa; caso 

ela perca o objeto, irá experimentar uma sensação de perda emocional 

(SCHIFFERSTEIN e ZWARTKRUIS-PELGRIM, 2008). Esta característica tende 

a promover uma relação de permanência do objeto. 

Um objeto que apenas cumpre satisfatoriamente sua função não costuma 

gerar apego por parte do individuo. Retomando o exemplo da emoção de 

satisfação diante do guarda-chuva em um dia chuvoso: esta emoção, 

ainda que positiva, não tem relevância a ponto de desencadear uma 

relação de forte significado para com o objeto. Caso seu dono o perca, 

deverá experimentar uma leve frustração, que tende a ser passageira à 

medida em que um novo guarda-chuva venha a substituí-lo. Por tratar-se 

de um objeto de pouco valor, seja financeiro ou emocional, é facilmente 

substituível. 

Por outro lado, à medida em que o objeto excede a expectativa e torna-se 

indispensável, insubstituível ou ainda, uma expressão do próprio dono, 

nestes casos aumenta-se a chance de o fenômeno de apego ocorrer.  

O objeto pelo qual se tem apego é mais do que um objeto que apenas 

cumpre aquilo que se espera dele. O fato de possuir características que o 

tornam de certa forma ‘especial’, faz com que não seja descartado, ainda 

que outros objetos se apresentem para substituí-lo.  

A relevância do conceito de apego em relação à questão da durabilidade 

da relação pessoa-objeto – ou a extensão da vida útil dos produtos – 

ocorre uma vez que o objeto pelo qual se tem apego deverá ser 
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preservado por maior tempo, e sua substituição, caso ocorra, deverá ser 

retardada. 

Podemos destacar três possíveis características para os objetos de apego:  

1. Quando há um significado simbólico associado, o que faz com que seja 

considerado insubstituível, como por exemplo o canivete que o 

indivíduo ganhou do pai quando adolescente, que representa o 

reconhecimento de que se tornara um adulto aos olhos do pai;  

2. Quando sua função prática o torna relevante, julgado desta forma 

como indispensável, como a faca de corte afiado para o churrasqueiro;  

3. Há ainda uma particular significação do objeto que ocorre quando este 

é considerado uma extensão de si (self-extension), onde o produto é 

encarado como uma parte da própria pessoa (BELK, 1998). Este 

fenômeno pode ocorrer pelo fato de o objeto ter um significado 

simbólico saliente associado a sua função utilitária, como no caso de 

um carpinteiro que encara suas ferramentas como parte dele próprio, 

já que necessita delas para sua atividade de carpintaria e assim, além 

do caráter funcional, vê as ferramentas como sua própria identidade 

uma vez que, sem elas, ele nem mesmo se reconhece como um 

carpinteiro (SCHIFFERSTEIN e ZWARTKRUIS-PELGRIM, 2008). 

O apego ao produto (product attachment) diferencia-se de outras relações 

do comportamento de consumo como o envolvimento (product 

involvement), a fidelidade de marca (brand loyalty) e o apego à marca 

(brand attachment). O apego ao produto (product attachment) concentra-

se na relação do consumidor com um objeto em particular (um espécime). 

O envolvimento (product involvement) refere-se à relação com uma 

categoria de produtos, como cerveja, carro, entre outros. A fidelidade de 

marca (brand loyalty) pode ser considerado um fenômeno decorrente do 

apego à marca (brand attachment) e ambos se referem à marca ao invés 
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de ter relação com um produto, ainda que possam estar interligados, já 

que o produto pode ser a manifestação da marca à qual se tem apego. 

Importante ressaltar que o envolvimento com uma categoria de produtos 

(product involvement), bem como a fidelidade e apego a determinadas 

marcas (brand loyalty, brand attachment) podem ser fatores estimuladores 

do consumo, enquanto o apego, como se dá em relação a um espécime, 

tende a interromper o fluxo de substituição “natural” do produto nas 

dinâmicas de consumo da atualidade. Isso explica a relevância de se 

compreender os fenômenos de construção do apego para que se 

promova sustentabilidade emocional, compreender de que forma e em 

que medida um objeto torna-se indispensável, insubstituível ou extensão 

da própria pessoa. 

Nos estudos sobre o comportamento do consumidor, vários autores 

apontam que as pessoas usam objetos para definir o self, criar um senso 

de identidade, lembrar a si e aos outros de quem são ou quem gostariam 

de ser, além de proteger e aprimorar seu autoconceito (BELK, 1988). 

Schifferstein e Zwartkruis-Pelgrim (2008) propõem um modelo conceitual 

sobre o apego a partir da classificação das facetas individuais de 

Greenwald (BRECKLER, S. J.; GREENWALD, 1986), relacionando-as aos 

significados dos objetos e aos quatro tipos de prazer de Jordan (2000), 

para quem os indivíduos estão sempre em busca de prazer. 

Para Jordan (2000), a aquisição, o uso, a posse e a interação com os objetos 

são fontes de prazeres distintos, proporcionados em função dos 

benefícios práticos, que aparecem no resultado das tarefas para as quais 

um produto é utilizado, benefícios emocionais, que se referem a como 

este produto afeta o estado emocional de uma pessoa ou benefícios 

hedônicos, relativos aos prazeres sensoriais e estéticos promovidos por 

seu contato.  



93 

Estes benefícios estão relacionados a quatro tipos de prazeres:  

1. O prazer físico, quando relacionados ao corpo e aos sentidos, incluindo, 

por exemplo, o conforto;  

2. O prazer social, quando dizem respeito às interações sociais e 

interpessoais, incluindo o status;  

3. O prazer psicológico ao se referirem às realizações pessoais associadas 

aos processos cognitivos, relacionado à boa usabilidade de produtos, 

por exemplo; 

4. O prazer ideológico, quando contemplam a estimulação intelectual do 

indivíduo e seus valores, vinculados com a cultura do indivíduo 

(Jordan, 2000). 

Para Schifferstein e Zwartkruis-Pelgrim (2008) a cada faceta do esquema 

do self (BRECKLER, S. J.; GREENWALD, 1986), corresponde uma variável de 

significado do objeto (product meaning) que se relaciona com o apego.  

Desta maneira, a primeira classe refere-se ao: 

1. Eu difuso (self difuse), que preza pela satisfação hedônica (enjoyment). 

Tem suas raízes nas respostas de prazer e dor do corpo, portanto sua 

presença sugere que o prazer do produto é um fator determinante 

para o apego. Contém prazeres sensoriais experimentados durante o 

uso, como o prazer estético derivado da aparência do produto, por 

exemplo. Relaciona-se com o prazer fisiológico de Jordan (2000).  

2. O eu privado (private self) visa a realização individual (individual 

autonomy) e tenta atender a padrões pessoais internos. Isso implica 

que os produtos devem ajudar a definir o ser, os desejos e as 

habilidades de uma pessoa. Os produtos aos quais nos apegamos 

devem refletir nossa identidade, individualidade, independência, 

singularidade, habilidades, objetivos e realizações. Relacionam-se com 

o prazer psicológico de Jordan (2000).  
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3. O eu público (public self) procura a aprovação dos outros (group 

afilliation) e aqui os produtos que o suportam também o definem para 

os outros ou para uma pessoa em particular; simbolizam o 

relacionamento da pessoa com familiares, amigos ou grupos sociais. 

Também podem consistir em sinais de aprovação de outras pessoas 

importantes, como herança, presentes recebidos de entes queridos e 

presentes recebidos em ocasiões especiais. Relacionam-se com o 

prazer sociológico de Jordan (2000). 

4. Finalmente o eu coletivo (self collective) procura aprovação de um 

grupo de referência com o qual simpatiza com sua filosofia de vida (life 

vision). Após internalizar as normas deste grupo, as pessoas podem se 

esforçar para se adequar a essas normas. Exemplos de grupos de 

referência importantes são os habitantes de um país, uma comunidade 

religiosa, uma subcultura ou uma minoria étnica. Os objetos 

correspondentes não se referem a pessoas específicas no grupo de 

referência, mas simbolizam uma ideia, uma filosofia de vida ou uma 

entidade abstrata intangível; elementos da visão de vida de uma 

pessoa. Os objetos incluem livros, obras de arte e ornamentos como 

amuletos, crucifixos, pedras preciosas. Relacionam-se com os prazeres 

ideológicos de Jordan (2000). 

Além dessas quatro variáveis determinantes - satisfação hedônica 

(enjoyment), realização individual (individual autonomy), aprovação dos 

outros (group afilliation) e filosofia de vida (life vision), os autores apontam 

duas outras variáveis que podem ter influência no grau de apego.  

1. Primeiro, relacionado à utilidade do produto, sua durabilidade, 

confiabilidade e assim por diante. Como observado, a utilidade do 

produto individualmente e dentro do esperado não deve contribuir 

diretamente para o apego; entretanto, um produto usado com 
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frequência pode dar ao usuário uma sensação de familiaridade e, além 

disso, o produto pode executar sua tarefa básica tão bem que o 

consumidor realmente gosta de usá-lo. Nestes casos, o consumidor 

pode desenvolver apego emocional ao produto que não deriva 

diretamente de suas propriedades utilitárias primárias, mas do prazer 

evocado pelo uso do produto e a sensação de familiaridade com ele. 

2. Segundo, um fator que, em teoria, dificilmente afeta diretamente o 

grau de apego ao produto de consumo é o valor de mercado do 

produto, porque o valor monetário de um produto provavelmente é 

independente de seu valor emocional. No entanto, um produto valioso 

pode ser usado como um símbolo de status para impressionar outras 

pessoas. Nesse caso, o produto serve como um símbolo de conquista e 

apoiará o eu privado.  

Vale ainda ressaltar que existe uma relação entre o apego e o tempo de 

duração da posse do objeto pelo indivíduo, bem como o momento em 

que isso ocorreu em sua vida. Objetos novos, o primeiro entre outros ou 

mesmo aqueles que estão há muito tempo com seus donos representam 

casos que favorecem o desenvolvimento do sentido de apego. O fato de 

ser novo indica que seu significado ainda é saliente: “é novinho, ainda tem 

cheiro de novo” O primeiro objeto (MENEZES, 2007) é um marco no ritual 

de passagem, atua como um referencial da própria noção de tempo, 

marca momentos ou fases da vida, como por exemplo, “meu primeiro 

violão”.  

O objeto que se tem há muito tempo, ou aquele que é passado de um 

membro para outro na família e considerado uma herança familiar ou 

cultural, carrega a noção de identidade e pertencimento junto ao grupo 

ou comunidade na qual se insere aquele sujeito, como “o moedor de carne 

que se usava no sítio quando a família se reunia, matava o porco e fazia 
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linguiça” (ARDINGHI, 2015). Trata-se do objeto biográfico (BOSI, 1994), que 

ajuda a contar a própria história do sujeito.  

Sinais das mais significativas e emocionantes vivências, os objetos 

memoráveis (DAMAZIO, 2005) podem ser compreendidos como “coisas 

que fazem bem lembrar”. Possuem atributos de memorabilidade, isto é, 

“aspectos de natureza emocional associados à qualidade das recordações 

evocadas pelos produtos” (DAMAZIO, 2013, p.48).  

Sendo assim, a partir dos conceitos aqui discutidos, compreende-se que,  

a partir da noção de que o significado dos bens é móvel e pode ser 

cultivado pelos indivíduos em rituais cotidianos, é possível distinguir 

rituais que promovam valores simbólicos pessoais e não apenas 

conduzam os significados oriundos do mundo culturalmente constituído. 

Para tanto, é preciso considerar os indivíduos consumidores/usuários 

como produtores ativos no processo de criação, senão dos próprios 

produtos, mas de formas de uso dos mesmos, última instância, do valor 

dos objetos em suas vidas. Em outras palavras, é preciso considerar o 

consumidor/usuário como um agente e não um alvo no processo de 

produção e consumo. 

 

 

2.2.5. Personalização e realização pessoal 

 

O conceito de personalização de produtos não é novidade do sistema de 

produção industrial. Surge em função da necessidade de se aliar a 

diferenciação no consumo com a massificação decorrente da 

mecanização da produção.  
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Já no final do século XIX era possível encontrar catálogos de produtos 

como canivetes, por exemplo, vendidos por reembolso ou em lojas de 

departamento nos Estados Unidos oferecendo modelos diferenciados por 

categoria de consumidores em relação ao gênero, idade e atividade a ser 

realizada (Figura 7).  

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 7. Canivetes para senhoras e para 
homens. Catálogo da Montgomery Ward 
(1985).  
Fonte: Forty (2007, p.90) 

 

De acordo com Forty (2007), esta profusão de modelos era comum em 

diferentes categorias de produtos, de cadeiras a canetas. A diversificação 

já permitia ao consumidor poder de escolha; a razão por trás disso é que a 

variedade de categorias relacionava-se com distinções sociais: as pessoas 

“em cada categoria de idade, sexo, classe ou posição social se viam como 

diferentes das outras categorias, e queriam que isso se refletisse nos bens 

que compravam e usavam” (FORTY, 2007, p.91).  

Dois séculos depois, perdura a situação pendular pertencer x diferenciar por 

meio dos objetos; surgiram estratégias de personalização em massa e a 

diversificação de modelos evoluiu junto com a tecnologia de produção, a 

ponto de hoje ser possível produzir objetos industriais únicos e 

customizados com a participação do próprio consumidor.  
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Por exemplo, um par de tênis Nike, para o qual o cliente escolhe as 

combinações de cores, estampa e acabamentos leva cerca de uma hora 

para ser confeccionado em uma “loja-estúdio” da marca, em uma 

experiência de compra única e memorável15 (Figura 8).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 8. Espaço Nike Makers Experience de 
consumo customizado. 
Fonte: Nike News 

 

Este projeto, como muitos outros no sentido da customização do objeto 

industrial, adota estratégias de design e produção baseadas na noção de 

individualidade e diferenciação, suportadas por tecnologias CAD/CAM, 

máquinas de prototipagem rápida, entre outras, amplificados nas últimas 

décadas. 

Este tipo de estratégia foca na customização para agregar valor ao 

produto, com uma maior participação (ou mais individual) do consumidor 

na escolha dos detalhes desse produto, associada a uma experiência de 

compra subjetiva significativa, que pode eventualmente desencadear em 

apego pelo objeto customizado.  

                                                

15 Intitulado Nike Makers’ Experience, o projeto foi lançado em uma loja-estúdio da marca em Nova Iorque 
em 2018 e atende consumidores com horário marcado em datas específicas. O processo consiste em uma 
projeção de luz com a estampa criada (parcialmente) pelo consumidor, por meio de comando de voz; à 
medida em que ele altera os comandos, vê o resultado em tempo real sobre o par de tênis calçado. Uma 
hora depois o tênis fica pronto para o uso. Disponível em https://www.nike.com/events-
registration/event?id=96637 
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Além disso, McCraken (2003) aponta para o fato de que, apesar do ritual 

de personalização consistir em uma tentativa de transferir significado do 

mundo próprio do indivíduo para o bem recém-adquirido, o significado 

transferido ao bem continua sendo o da coletividade, assim como aquele 

dado pela publicidade e pela moda. Mesmo quando se trata de rituais,       

“o significado que os gestos pessoais transferem aos bens é o significado 

da coletividade na forma dada pela inflexão da experiência pessoal do 

consumidor individual” (MCCRACKEN, 2003, p.109). Ou seja, os valores 

impressos no processo de personalização continuam sendo aqueles 

oriundos do mundo culturalmente influenciado pela publicidade e pela 

moda, onde o design tem sido um importante agente.  

Weightman e McDonagh (2003) defendem que a estratégia de 

personalização de produtos seja pensada incluindo mais do que a 

experiência de aquisição ou escolha das características dos produtos; 

ressaltam a ação criativa dos usuários nas diferentes fases da vida útil do 

produto, visando estreitar os laços afetivos entre as pessoas e os objetos, 

ou mesmo entre pessoas que compartilham gostos, preferências e 

práticas. 

As pessoas também sentem prazer em produtos que atendem 
bem ergonomicamente, os quais possam especificar 
exatamente seus requisitos visuais, que evoluam à medida que 
suas necessidades mudam, que envelhecem graciosamente, 
que podem ser atualizados, reparados e reciclados sem a 
necessidade de intervenção especializada, que eles fazem e 
mudam por si mesmos, que os envolvem emocionalmente, seja 
em um grupo de marca, cult ou de entusiastas.16 (WEIGHTMAN, 
MCDONAGH, 2003, p.39) 

                                                

16 “But people also find pleasure in products that fit them ergonomically, that they can specify for their exact 
visual requirements, that evolve as their needs change, that age gracefully, that can be upgraded, repaired and 
recycled without the need for specialist intervention, that they make and change themselves, that involve them 
emotionally, whether it be in brand, cult or enthusiast group” (WEIGHTMAN, MCDONAGH, 2003, p.39). 
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Para Mugge, Schoormans e Schifferstein (2005), entre os fatores que 

podem estreitar o relacionamento afetivo pessoa-produto estão tratar-se 

de um produto personalizado, mas também tratar-se de uma realização 

pessoal. Estes dois fatores combinados resultam no desenvolvimento de 

um valor afetivo especial com relação ao objeto criado e/ou produzido 

pela própria pessoa, e consequentemente, o sentimento de realização 

pessoal. 

Norman (2008, p.69) ressalta o sentimento de realização oriundo do 

cultivo dos objetos e argumenta que, dentre os objetos pelos quais nos 

apegamos,  

talvez os objetos que sejam mais íntimos e diretos sejam 
aqueles que nós mesmo construímos – daí o grande apreço das 
pessoas por coisas confeccionadas em casa, trabalhos manuais, 
peças de mobília e arte.  

 

Criar coisas singulares e mostrá-las é uma das maneiras mais poderosas de 

induzir a um sentido positivo de self, isto é, através de um sentido pessoal 

de realização.  

Até mesmo determinar uma arrumação desejável dos pertences em casa 

ou no escritório contribui para que as pessoas se tornem “mais próximos” 

às coisas. Entretanto, isto deve ser visto como um processo, não um fato 

isolado. Pequenos ajustes contínuos são feitos, senão nos objetos, na sua 

disposição nos ambientes. Inclusive nos próprios ambientes, com o passar 

do tempo e das necessidades de uso, da influência da moda e das novas 

tecnologias (NORMAN, 2008). 

Apesar do campo do design, nas últimas décadas, preconizar que se adote 

uma abordagem human-driven, ou centrada no humano, fato que 

propiciou o desenvolvimento de métodos e instrumentos de pesquisas 

para levantamento de desejos e necessidades dos usuários com foco na 
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geração de soluções que visem atender as chamadas “dores” do público, 

segundo Kasper (2009, p.18),  “a prática do design ignora amplamente a 

dimensão inventiva do uso, reduzindo o usuário ao papel de mero 

executante de tarefas predeterminadas”.  

Para o autor, ao longo da história, o projeto em design foi incapaz de 

pensar o uso como uma dimensão própria, autônoma do produto; 

contrariamente, segue uma “concepção essencialmente prescritiva do 

uso” (KASPER, 2009, p.18), segundo a qual o uso é determinado e 

controlado pelo design. A adoção do próprio termo usuário, para o autor, 

reforça a relevância daquele que irá usar o objeto projetado, cujo uso está 

prescrito pelo design.  

Designers tendem a antever diferentes possibilidades de uso ainda na fase 

de projeto, de modo a antecipá-las, permitindo ou impedindo-as de 

ocorrer de acordo com sua avaliação. Por exemplo, no caso da Poltrona 

Mole, de Sérgio Rodrigues (Figura 9), seu design antevê e favorece a 

atitude do usuário que eventualmente coloca as pernas sobre os braços 

da poltrona. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Sérgio Rodrigues em sua 
Poltrona Mole (1957).  
Foto: Instituto Sérgio Rodrigues 

 

No design de interfaces, diferentes instrumentos de mapeamento de 

jornada do usuário são utilizados de modo a prever os possíveis caminhos 
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de navegação em um dado sistema, e evitar que o usuário cometa 

“deslizes ou enganos”, como recomendado pela quinta heurística de 

Nielsen (1994), referência para se projetar uma boa usabilidade em design 

de interfaces.  

De um jeito ou de outro, designers se valem de um arsenal de técnicas e 

informações sobre os usuários, de modo a prever potenciais usos e maus 

usos dos objetos, a fim de otimizar a relação das pessoas com os artefatos. 

Para Kasper (2009), essa postura do designer pode ser traduzida como 

uma forma de controlar a inventividade do usuário (KASPER, 2009).  

O que remete ao trabalho de Akrich (1998), para quem o usuário é 

participante ativo da definição do objeto em si, na medida em que define 

novos usos para o produto durante o uso. A autora, a partir da observação 

de objetos utilizados de forma inesperada pelos usuários, propôs uma 

classificação de “desvios de uso” em quatro categorias.  

1. O deslocamento, que consiste no uso imprevisto de um artefato sem 

modificá-lo. Trata-se de explorar a relativa flexibilidade do artefato, que 

pode ou não estar relacionada ao fato de que seu design foi pensado 

para atender cenários distintos de usos. Exemplo deste conceito citado 

pela autora é o bastão utilizado pelos esquiadores na neve que 

passaram a ser utilizados por praticantes de caminhada porque 

apresentavam vantagens como leveza, postura e portabilidade. 

Posteriormente, fabricantes de equipamentos lançaram o bastão de 

caminhada baseados exatamente no bastão de esqui. Um exemplo de 

deslocamento presente na cultura brasileira é uso de secador de 

cabelos para atiçar a brasa na churrasqueira (Figura 10).  
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Figura 10. Deslocamento: utilizar o secador de cabelo para atiçar o fogo na churrasqueira.  
Fonte: Canal de Giovani P Duarte no YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Myf0TrDjwzM 

 

2. A adaptação trata de introduzir algumas modificações no dispositivo 

que possibilitam ajustá-lo às características do usuário ou de seu 

ambiente sem afetar sua função principal como, por exemplo, adaptar 

um cabo mais longo a uma ferramenta. Este tipo de desvio costuma 

ocorrer como uma espécie de correção a necessidades específicas, 

muito vinculadas à ergonomia, mas também a requisitos locais de uso 

de determinados objetos que não foram contemplados no seu projeto. 

Uma luminária de teto adaptada para ser ligada à tomada ilustra o 

conceito.  (Figura 11).  
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Figura 11. Adaptação de uma luminária de teto para ser ligada à tomada.  
Fonte: (BOUFLEUR, 2013) 

 

3. A extensão ocorre quando um dispositivo é praticamente preservado 

em sua forma e uso, mas adicionam-se um ou mais elementos para 

aumentar o número ou melhorar as funções atendidas. Um exemplo 

desta categoria é a adaptação de cestos em carrinhos de bebê para 

transporte de produtos, posteriormente incorporados ao seu design 

pelos fabricantes (Figura 12).  
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Figura 12. Extensão. Organizador de carrinho de bebê.  
Fonte: Atelier Jean et Marie. https://br.pinterest.com/pin/299137600223976073/ 

 

4. O desvio de função refere-se à apropriação indébita do objeto, ocorre 

quando o novo uso não tem nada a ver com o uso planejado e quando 

o retorno ao uso original não é mais possível graças às modificações 

realizadas pelo usuário. Um exemplo seria dobrar o cabo da escova de 

dentes com o calor da chama para utilizá-la como uma escovinha de 

limpeza para lugares de difícil acesso (Figura 13).  
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Figura 13. Desvio de função: escova de dentes cujo cabo foi esquentado e dobrado  
para ser utilizada como uma escova de limpeza em locais de difícil acesso.  
Fonte: Ideias Incríveis HOMENS . https://www.youtube.com/watch?v=aaRVREr93Vw 

 

Akrich (1998) chama a atenção para o fato de que muitos desvios de uso 

são observados e posteriormente integrados em novos designs. Mas o 

fator mais relevante de seu trabalho consiste no reconhecimento da 

autonomia e mais ainda, do protagonismo dos usuários em prover 

distintos ou novos usos para os objetos, modificando-os ou não, apontado 

também por Norman (2008). 

Assim, por meio da ação direta dos usuários que empregam grande carga 

de energia psíquica neste tipo de cultivo criativo, ao criar, adaptar e 

reconfigurar objetos em seus cotidianos, formam-se vínculos afetivos 

significativos e duradouros na relação pessoa-objeto responsáveis por 

estender a vida psicológica do produto e aumentar sua durabilidade 

emocional, de modo a mantê-lo “vivos” na vida das pessoas.  

Este processo de personalização criativa se diferencia dos demais citados 

pois se caracteriza como um processo criativo que promove a afetividade. 
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Faz-se necessário, portanto, compreender o processo subjacente à 

criatividade que transforma a personalização dos objetos em um 

fenômeno relevante para promover vínculos afetivos duradouros pessoa-

objeto. 

 

 

2.2.6. Processos criativos  

 

A criatividade não é um tema fácil. Estudos do campo da psicologia 

divergem sobre diferentes aspectos relacionados aos métodos e 

resultados de pesquisa, bem como sobre a natureza do pensamento 

criativo. A despeito das diferentes interpretações, existem alguns pontos 

consensuais.  

O primeiro diz respeito ao termo criatividade que pode ser compreendido 

como “a capacidade de realizar uma produção que seja ao mesmo tempo 

nova e adaptada ao contexto na qual ela se manifesta” (LUBART, 2007, 

p.16).  

Entende-se pela expressão adaptada ao contexto, uma ideia ou produto 

apropriado a uma determinada situação, aceito como útil ou satisfatório, 

em algum certo momento do tempo. Sobre a questão da novidade, 

Alencar e Fleith (2009, p.13) explicam que a emergência de um produto 

novo diz respeito tanto a uma ideia ou invenção original, quanto à 

reelaboração e o aperfeiçoamento de produtos ou ideias já existentes.  

Além do conceito de novidade abarcar noções que variam de original à 

incremental, as classificações das criações também variam. A avaliação da 

novidade pode se dar pelo olhar exterior ao sujeito criador, como experts 

ou indivíduos que controlam ou influenciam uma área, como críticos de 
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arte ou galeristas inseridos naquele campo. Neste caso, as produções 

criativas excepcionais se inscrevem em uma perspectiva histórica. Por 

outro lado, há a criatividade “do cotidiano”, fora das produções dos 

criadores eminentes, chamadas de criatividade de todos os dias ou 

criatividade privada. 

Uma produção criativa – ou mais geralmente uma conduta criativa – pode 

ser nova ou original para o olhar da história da humanidade, isto é, anterior 

a qualquer cópia, mas pode também ser considerada uma novidade em 

relação às experiências precedentes do indivíduo criativo. De acordo com 

essa tipologia, Boden (1992) designou ao primeiro grupo o termo de 

criatividade histórica e, ao segundo, de criatividade psicológica.  

A criatividade psicológica é observada cada vez que um 
indivíduo produz uma solução nova, em relação a suas 
experiências precedentes, a um problema que ele encontra 
(LUBART, 2007, p.126). 

 

Sobre a diversidade das produções criativas, o modelo primeiramente 

proposto por Sternberg (1999) e expandido em conjunto com Kaufman e 

Pretz intitulado Modelo de propulsão de tipos de contribuições criativas 

apresenta uma teoria que categoriza as contribuições criativas com base 

em sua relação com o domínio existente (STERNBERG et al, 2002). 

Composto de oito tipos, os quatro primeiros (1 a 4) representam 

realizações que permanecem dentro da estrutura de um paradigma pré-

existente; os três seguintes (5 a 7) representam tentativas de rejeitar ou 

substituir o atual paradigma, enquanto o último (8), as contribuições que 

sintetizam paradigmas provenientes de campos diferentes (STERNBERG, 

1999) (STERNBERG et al, 2002). 

1. A replicação, tipo mais básico de criatividade, ocorre quando se tenta 

manter o status quo das coisas, para reproduzir um trabalho feito 
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anteriormente. “Esse tipo de contribuição criativa mostra que um 

domínio dado se encontra onde deveria estar, trazendo, do mesmo 

modo, as adaptações ao paradigma existente” (LUBART, 2007, p.129). É 

quando um produto basicamente repete o anterior, apenas com uma 

pequena variação. Por exemplo, uma obra de arte originalmente feita 

em aquarela pode ser replicada em tinta à óleo. Esta obra não 

representa uma contribuição especificamente nova, mas é, no entanto, 

uma replicação criativa. 

2. A redefinição é uma reconceituação de uma ideia criativa, de modo que 

uma ideia originalmente proposta para uma finalidade seja 

posteriormente usada para outra finalidade. Um exemplo seria a 

Aspirina, originalmente criada como analgésico e recentemente usada 

para ajudar a prevenir ataques cardíacos. 

3. A incrementação, é o próximo passo em uma cadeia de ideias 

geralmente longa. Pode ser o próximo experimento científico em uma 

série ou o próximo romance em uma sequência.  

4. A incrementação avançada, além de ser um próximo passo, é um 

grande passo em relação à última ideia. Em consequência deste avanço 

muito rápido, a contribuição e seu autor são raramente reconhecidos 

como criativos. Um exemplo seria a interface gráfica dos 

computadores pessoais proposta pela primeira vez pela Xerox, antes 

que as pessoas estivessem prontas para isso, e posteriormente aceita 

quando proposta pela Apple em seus computadores Macintosh. 

5. A redirecão é uma contribuição que rejeita o paradigma existente e 

move o campo em uma direção nova. Um exemplo, segundo Lubart 

(2007), seriam as obras do compositor austríaco Schönberg que 

rejeitaram as formas tonais clássicas criando um método de compor 

inovador e único. 



110 

6. A redireção regressiva é uma contribuição que move o campo em uma 

nova direção, mas uma direção que foi proposta anteriormente e talvez 

descartada. Por exemplo, o trabalho do economista francês Thomas 

Piketty, O capital no século XXI, que tem como objetivo trazer de volta 

a memória da obra de Karl Marx, muito anterior, presente em O capital.  

7. A reinicialização (ou reiniciação) é uma contribuição que não apenas 

move o campo em uma nova direção, mas essencialmente inicia um 

campo. Tendem a ser os tipos mais ameaçadores de contribuições 

criativas por seu caráter de ruptura. O trabalho do linguista norte-

americano Chomsky sobre a gramática transformacional representou 

esse tipo de contribuição criativa, na opinião de Sternberg (1999).  

8. Uma síntese (ou integração) é uma contribuição criativa que sintetiza 

vários aspectos de contribuições passadas, consideradas até então 

distintas ou mesmo opostas. Reúne linhas de pensamento 

anteriormente divergentes, como por exemplo, a invenção do 

hidroavião ou a obra de Gershwin e suas composições entre o jazz e a 

música clássica. 

O fenômeno da criatividade, ou como um novo produto emerge, deve ser 

compreendido como uma integração de diferentes fatores de ordem 

cognitiva e afetiva dos indivíduos, que, segundo Young (1985, apud 

ALENCAR e FLEITH, 2009, p.15) representam a “integração do fazer e do 

ser, ou seja, dos nossos lados lógico e intuitivo, envolvendo a atualização 

do nosso potencial para transformar aquilo que já existe em algo melhor”.  

Não se trata de “um dom divino que favorece apenas um grupo seleto de 

indivíduos” (ALENCAR; FLEITH, 2009, p.14), mas de um conjunto de 

habilidades cognitivas, somadas às características individuais como o 

“modo de pensar” e os traços da personalidade, associadas às motivações 

e às emoções, sensíveis ao ambiente no qual se está inserido.  
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Esta noção mais ampla surge a partir da década de 1980, quando 

pesquisadores da psicologia da criatividade desenvolvem a abordagem 

múltipla da criatividade, isto é, a noção de que a criatividade resulta de 

uma combinação particular de fatores relevantes do indivíduo somados 

ao contexto do ambiente. Deste modo, os componentes para a 

criatividade seriam: (1) os fatores cognitivos, (2) fatores conativos, (3) 

fatores emocionais e (4) fatores ambientais (LUBART, 2007).   

1. Os fatores cognitivos estão relacionados com a inteligência e o 

conhecimento e são capacidades intelectuais essenciais dentro do ato 

criativo uma vez que fazem referência à forma como “as pessoas 

percebem, aprendem, recordam e pensam sobre a informação” 

(STERNBERG, 1999, p.22). 

2. Os fatores conativos referem-se às maneiras preferenciais ou habituais 

de se comportar e envolvem:  

• os traços de personalidade, que são os padrões de comportamento 

constantes no tempo e pouco variáveis no espaço;  

• os estilos cognitivos, isto é, as diferentes maneiras que os indivíduos 

realizam suas ações mentais;  

• a motivação, que engloba as razões pelas quais um indivíduo se 

engaja em uma tarefa, bem como sua atitude frente a ela.   

A motivação, componente primordial da produção criativa 

segundo Amabile (1996), se divide em dois tipos, a motivação 

intrínseca e a motivação extrínseca. A motivação intrínseca é 

entendida como  

 
um impulso para a realização, que está intrinsicamente ligado 
ao um desejo de descoberta e de dar ordem ao caos, sendo a 
mola mestra que leva o indivíduo a se dedicar e a se envolver 
profundamente no trabalho com prazer e satisfação (ALENCAR; 
FLEITH, 2009, p.24).  
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Considerada essencial à criatividade, diz respeito ao desejo de 

descobrir e se envolver mais profundamente em relação a um tema 

e pode levar o indivíduo a buscar mais informação sobre a área 

estudada bem como arriscar-se a romper com estilos e ideias 

habitualmente empregadas, de modo a contribuir para o 

desenvolvimento de estratégias criativas. 

As motivações extrínsecas são aquelas exteriores à pessoa e que 

envolvem recompensas ou reconhecimento, como dinheiro ou 

uma promoção por exemplo. De acordo com Amabile (1996), as 

motivações extrínsecas podem ser prejudiciais à criatividade uma 

vez que concorrem com a atenção do indivíduo durante o processo 

criativo, desviando o foco da tarefa propriamente dita.   

3. Os fatores emocionais e a criatividade estão ligados de diferentes 

maneiras. Primeiramente, acredita-se que a produção criativa possa ser 

o resultado da expressão das emoções relativas às experiências 

pessoais, em outras palavras, na criação de obras artísticas, por 

exemplo, autores expressariam suas emoções por meio de suas 

criações. Segundo, as emoções podem colocar um indivíduo em 

estado mental propício à criatividade. Deste modo, o estado emocional 

positivo poderia facilitar 

 
a interpretação de estímulos de maneira inovadora, porque os 
mecanismos de inibição cognitiva seriam temporariamente 
desativados [além de] estabelecer uma passarela associativa entre duas 
concepções cognitivamente distantes, mas emocionalmente próximas 
(LUBART, 2007, p.55).   
 

Acredita-se ainda que critérios emocionais podem servir para 

selecionar as ideias mais promissoras.   
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É importante ressaltar que os estudos da psicologia cognitiva 

demonstram, de maneira geral, a influência dos estados emocionais – 

positivos e negativos – sobre a performance criativa.  

No sentido oposto, os efeitos do prazer e do nível de interesse com 

relação a uma determinada atividade criativa sobre os estados 

emocionais podem ser verificados nos experimentos de Abele (1992, 

apud LUBART, 2007). De acordo com suas pesquisas, quando as 

emoções são associadas ao nível de interesse em relação a uma tarefa,  

o estado emocional positivo favorece a criatividade qualquer 
que seja o interesse da tarefa, provocando uma certa 
descontração nos indivíduos, [enquanto] o estado emocional 
negativo favorece, em parte, a criatividade, dado que os 
indivíduos produzem mais ideias positivas nas tarefas 
permitindo-lhes regular seu humor (LUBART, 2007, p.63). 

 

Sendo assim, além do estado emocional influenciar a performance 

criativa, a atividade criativa pode operar como um regulador 

motivacional influenciando o estado emocional. 

Ainda sobre a relação da criatividade com os fatores emocionais, se por 

um lado destaca-se a importância das atividades criativas como 

recurso terapêutico em portadores de transtornos mentais, por outro 

lado, segundo um dos expoentes da psicologia humanista, Rollo May 

(1982), o processo criativo “representaria o mais alto grau de saúde 

emocional, como expressão das pessoas normais no ato de se auto 

realizar” (MAY, 1982, apud ALENCAR; FLEITH, 2009, p.73).   

4. Os fatores ambientais, finalmente, referem-se à influência do ambiente 

no desenvolvimento das capacidades criativas. Estes podem ser 

observados em diferentes escalas; da família à escola ou local de 

trabalho, até contextos culturais e sociais mais amplos capazes de 
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interferir no próprio conceito de criatividade sublinhado pelos 

“relativismos culturais”. 

Na perspectiva ocidental, criatividade está mais associada à 

emergência de um objeto novo, vinculado à natureza “tangível” do ato 

criativo bem como às criações que rompem com a tradição, enquanto 

em outras culturas, aos processos de criação em si, à autenticidade do 

processo de descoberta ou à utilização inovadora dos elementos 

tradicionais daquela cultura.  

Os valores transmitidos no ambiente cultural podem inclusive 

estimular ou refrear a atividade criativa particular conforme a 

importância que se dá ao indivíduo ou à coletividade, variando de 

acordo com o modelo de sociedade mais “individualista” ou 

“coletivista”.  

As formas das expressões criativas também poderão obedecer a 

critérios determinados pela cultura de um grupo como, por exemplo, 

no caso de imagens religiosas que devem obedecer a um dado 

modelo, afastando a possibilidade de ações criativas consideradas 

inconvenientes. Entretanto, de modo geral os estudos indicam que  

a cada cultura corresponde uma concepção própria do ato 
criativo e que o quadro cultural age bem mais sobre o nível de 
atividade criativa do que sobre as oportunidades de expressão, 
variáveis em função das áreas (LUBART, 2007, p.83). 

 

De acordo com Alencar e Fleith (2009, p.49), o processo da criatividade 

deve ser entendido, portanto, como “resultado da interação de fatores 

individuais e ambientais, que envolvem aspectos cognitivos, afetivos, 

sociais, culturais e históricos”.  

Consiste em uma sequencia de fases que abrigam processos mentais 

distintos e interligados,  objeto de estudo de psicólogos desde as 
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primeiras décadas do século passado, quando Graham Wallas publica The 

art of thought (1926) e formaliza o modelo dos processos criativos em 

quatro etapas, a saber: (1) preparação, (2) incubação, (3) iluminação e (4) 

verificação (Figura 14).  

 
   Figura 14. Etapas do processo criativo. 
   Fonte: Lubart (2007, p.95) 

 

1. A fase de preparação consiste em uma análise preliminar a fim de 

definir e enquadrar o problema e, para tanto, requer um trabalho 

consciente de coleta de informação, demanda certo nível de 

conhecimento, capacidade analítica e compreensão do problema. 

2. A incubação consiste no trabalho inconsciente do cérebro fazendo 

associações e selecionando combinações úteis. Neste momento a 

pessoa pode estar concentrada em outros problemas e atividades, ou 

simplesmente relaxando, longe da tarefa em questão.  
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3. A iluminação aparece quando a ideia interessante se torna consciente, 

intitulada desta maneira por se configurar como um “flash”, uma 

iluminação súbita.  

4. A última etapa, de verificação, consiste em avaliar, redefinir e 

desenvolver a ideia (WALLAS, 1926, p.79). 

Trata-se de um processo por vezes iterativo, ao longo do qual 

eventualmente se pode voltar às primeiras fases, caso a verificação, por 

exemplo, indique a necessidade de nova preparação. Ao mesmo tempo, 

estas etapas não seguem necessariamente uma sequência linear e podem 

se sobrepor, não obedecendo a um modus sistemático e organizado de 

funcionamento.  

Independentemente da abrangência, isto é, de se tratar de um caso de 

criatividade privada ou histórica, ou mesmo da relevância, seja a simples 

replicação de uma ideia existente ou a reinicialização em um determinado 

campo existente, as produções criativas são sustentadas pelos mesmos 

processos psicológicos e têm em comum o fato de representarem a auto 

expressão do ser humano, no sentido da auto realização. Daí o fato de o 

produto resultante do processo criativo ser dotado de valor afetivo para 

seu criador.  
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2.3. Diferentes dimensões pessoa-objeto 

 

Não consumimos coisas, mas signos (BAUDRILLARD, 1995), em um 

fenômeno sociológico constituído pela produção e consumo destes 

símbolos (HIRSCHMAN, 1981), do qual fazem parte os ambientes 

domésticos como ecossistemas simbólicos repletos de emoções e 

significados (CSIKSZENTMIHALYI e ROCHBERG-HALTON, 1981).  

Para abordar o objeto e o modo como ele suscita os significados, convém 

examinar seus aspectos semióticos, bem como sua capacidade de elicitar 

as emoções em paralelo com o que se compreende com as funções dos 

objetos.  

Para tanto, coteja as classificações de Morris (1970) para as dimensões 

semióticas dos objetos, com os aspectos emocionais de Norman (2008) e 

as funções de Löbach (2001).  

Morris (1970) apresenta três níveis de interpretação semiótica largamente 

adotadas pelo design quando se consideram os objetos como portadores 

de mensagem. Sua classificação divide a semiose em três dimensões:  

1. A dimensão sintática do objeto pode ser descrita pelo ordenamento de 

seus elementos constituintes, uma vez que a sintaxe é o conjunto de 

relações que existe entre as unidades. De acordo com Niemeyer (2003), 

a dimensão sintática abrange a estrutura do produto e o seu 

funcionamento técnico. A estrutura consiste das partes e do modo 

como elas estão conectadas umas às outras. Assim, a dimensão 

sintática do objeto tem relação com a sua composição e a sua 

organização físico-estrutural, visual e estético-formal e de suas inter-

relações sistêmicas. 
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2. A dimensão pragmática, por sua vez, é a dimensão lógica, e se relaciona 

com a utilidade, o uso e as leis de funcionamento do objeto, bem como 

sua funcionalidade. 

3. A dimensão semântica é a dimensão do próprio objeto e da coisa 

significada, ou seja, diz respeito à significação do objeto. “As 

qualidades expressiva e representacional de um produto são os 

aspectos centrais da dimensão semântica [ a qual ] agrega aspectos de 

referência à dimensão sintática” (NIEMEYER, 2003, p. 49). Deste modo, 

compreende-se que a dimensão semântica tem relação com o 

significado do objeto e o que ele pode significar naquele contexto. 

Com respeito às relações emocionais pessoa-objeto, Norman (2008) 

afirma que a interação consiste em uma série de relações que ocorrem em 

três níveis do processamento cerebral: o  visceral, o comportamental e o 

reflexivo. 

1. O nível visceral, inferior, é aquele que faz julgamentos rápidos do que 

é bom ou ruim, seguro ou perigos, e envia os sinais apropriados para o 

sistema motor, e alerta o resto do cérebro, constituindo o princípio do 

processamento afetivo. No nível visceral é onde o cérebro analisa o 

mundo e responde. Os processamentos neste nível são 

biologicamente determinados e podem ser inibidos ou ampliados 

através de sinais de controle vindos das camadas superiores, a 

comportamental e a reflexiva. 

2. O nível cerebral imediatamente superior, o nível comportamental, é 

onde de localiza a maior parte do comportamento humano, 

especialmente valioso para operações rotineiras bem aprendidas. Por 

não se tratar de um nível consciente, permite que se execute uma 

tarefa como dirigir um automóvel, subconscientemente, enquanto se 

pensa em outra coisa, no nível consciente ou reflexivo. Suas ações 



119 

podem ser aperfeiçoadas ou inibidas pela camada reflexiva, e por sua 

vez, pode afetar a camada visceral.  

3. A camada mais alta é do pensamento reflexivo, que não tem acesso 

nem às informações sensoriais nem ao controle do comportamento, 

em outras palavras, não tem nada de natural, biológico ou automático. 

Ela observa, reflete sobre o nível comportamental e tenta influenciá-lo.  

Diferentes atividades impactam também de forma diferente o dia-a-dia 

das pessoas. A maneira como as coisas as afetam está diretamente 

relacionada aos seus níveis de processamento cerebral, que interagem 

entre si. Independentemente de qual nível está sendo mais requisitado, se 

porventura trata-se de uma atividade que vem predominantemente do 

nível visceral, impulsionados pela percepção, ou do reflexivo, liderado pelo 

pensamento, nosso cérebro reage liberando os neurotransmissores.  

“O resultado é que tudo o que fazemos tem, ao mesmo tempo, um 

componente cognitivo e um componente afetivo – cognitivo para atribuir 

significado, afetivo para atribuir valor” (NORMAN, 2008, p.45). 

Deste modo, pode-se dizer que a cada nível se relaciona um aspecto do 

design, interagindo de maneira complexa, mas possíveis de serem 

mapeados em termos de características de produto.  

1. O aspecto visceral diz respeito aos atributos físicos do objeto, ao 

primeiro impacto deste em nós. Por exemplo, a aparência de um objeto 

que chama a atenção na prateleira da loja. Assim, um design visceral é 

aquele que aborda as características que estimulam os sentidos. 

Norman (2008) cita a garrafa d’água TyNant ao se referir ao design 

visceral, e o fenômeno de algumas pessoas guardarem a embalagem 

desta marca de água para reutilizarem como garrafa d’água ou mesmo 

vaso de flor (Figura 15).  
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Figura 15. Garrafa de água TyNant. 
Fonte: https://tynant.com/the-bottle/ 

 

2. O aspecto comportamental, diz respeito à performance do objeto, seu 

desempenho durante o uso, objetivamente à sua função e à sua 

eficácia, como é sua usabilidade do ponto de vista funcional, a 

facilidade e o prazer de operá-lo. No design comportamental, o que 

realmente importa é o desempenho do produto e a sua função. O bom 

design comportamental atende a quatro princípios básicos: função, 

que especifica a atividade que o produto se dispõe a realizar; 

compreensibilidade, isto é, a capacidade de se compreender seu uso; 

usabilidade, que pode ser entendida como facilidade de uso e, 

finalmente, a sensação física que abrange as características físicas do 

produto capazes de fazer a interação com os sistemas sensoriais do 

cérebro humano e tangibilizar o objeto. A dimensão comportamental, 

portanto, diz respeito a características que tornam as “coisas 

funcionais, compreensíveis e usáveis” (NORMAN, 2008, p.101). O 

exemplo de um bom design comportamental é o relógio Casio G-Shock 
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que, segundo Norman (2008), é “eficiente e efetivo, sem pretensões à 

beleza e com baixa medida de design reflexivo tais como prestigio e 

status” E completa: “possui duas zonas de fuso horário, um 

cronômetro, um marcador de contagem regressiva e um despertador. 

É barato, fácil de usar e preciso“ (NORMAN, 2008, p.109) (Figura 16).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Casio G-Shock: exemplo de design 
comportamental.  
Fonte: Casio 

 

3. O aspecto reflexivo do objeto diz respeito ao caráter subjetivo, à relação 

de significados que atribuímos ao objeto; abrange particularidades 

culturais e individuais, memória afetiva e outros aspectos intangíveis 

(NORMAN, 2008). O design reflexivo diz respeito ao significado de um 

produto ou de seu uso, à cultura e à mensagem que aquele objeto quer 

transmitir. Além das lembranças que evoca, diz respeito à própria 

imagem que o sujeito quer transmitir ao utilizar determinados 

produtos. É o caso do espremedor Juicy Salif, de Philippe Starck, “nota 

cem para atração visceral, nota cem para atração reflexiva”, na 

avaliação de Norman (2008, p.139), que afirma que este não é um 

espremedor que realmente foi feito para ser usado para fazer suco. 
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Trata-se de um objeto atraente, curioso e de grande presença que 

marca presença em uma casa, promove a sensação de ser único e 

especial, entretanto não se presta para a finalidade de espremer 

cítricos (Figura 17).  

 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17. Espremedor Juicy Salif: 
design visceral e reflexivo.  
Fonte: Alessi 

   

Löbach (2001), por sua vez, intitula os aspectos essenciais das relações dos 

usuários com os produtos de as “funções dos produtos”, as quais “se 

tornam perceptíveis no processo de uso e possibilitam a satisfação de 

certas necessidades” (LÖBACH, 2001, p.54). O autor afirma que os 

produtos desempenham diferentes funções para os usuários e destaca as 

três mais importantes: a função estética, a prática e a simbólica.  

1. Função estética “é a relação entre um produto e um usuário no nível 

dos processos sensoriais” (LOBACH, 2001, p. 59). Trata-se de um 

aspecto psicológico da percepção sensorial durante o uso, em outras 
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palavras, ela é responsável por promover a sensação de bem estar, 

identificando o usuário com o produto durante o processo de uso.  

2. Função prática são “todas as relações entre um produto e seus usuários 

que se situam no nível orgânico-corporal, isto é, fisiológicas” (LOBACH, 

2001, p. 58), ou seja, esta função está relacionada à adequação do 

produto a necessidades fisiológicas de uso como, por exemplo, 

facilidade, conforto, segurança e eficácia de utilização.  

3. Função simbólica é quando “a espiritualidade do homem é estimulada 

pela percepção deste objeto, ao estabelecer ligações com suas 

experiências e sensações anteriores. O autor afirma que a função 

simbólica deriva dos aspectos estéticos do produto, e possibilita às 

pessoas fazerem associações com experiências passadas. E completa: 

“a função simbólica dos produtos é determinada por todos os aspectos 

espirituais, psíquicos e sociais do uso,” (LOBACH, 2001, p. 64). 

Löbach (2001) ressalta ainda que, em alguns produtos, predomina uma 

das três funções, como exemplificado pelo autor ao comparar as cadeiras 

da Figura 18.  

 
Figura 18. Da esquerda para a direita:  cadeira de jantar das comunidades Shaker, New Lebanon (1890), na 
qual predomina a função prática (Foto: Shaker Museum); ao centro, cadeira Red and Blue, de Garrit Rietveld 
(1917), função estética prevalente (Foto: MoMA); à direita, Cadeira Barcelona, de Mies van der Rohe (1928) 
para o Pavilhão Alemão da Exposição Internacional de Barcelona (1929), função predominantemente 
simbólica (Foto: Knoll).  
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A cadeira de jantar das comunidades Shaker, primeira à esquerda, possui 

uma configuração prático-funcional, "apresenta uma aparência de 

unidade ótima para desempenho satisfatório de seu uso prático, com uso 

económico de materiais e um processo de fabricação de custo mínimo" 

(LÕBACH, 2001, p.69). Já a cadeira "Red and Blue" de Rietveld, ao centro, 

com suas linhas puras e geométricas, prioriza a forma visual como um 

objeto de arte de grande relevância no ensino na Bauhaus. Na cadeira 

Barcelona, de Mies van der Rohe, à direita,  

a aparência visual da cadeira é determinada pela conjunção 
elegante da estrutura de aço polido e o estofamento em couro. 
É adequada especialmente para ser usada com finalidade de 
representação social" (LÕBACH, 2001, p. 70).  

 

Trata-se de um objeto que possui forte carga simbólica, sendo "um 

verdadeiro símbolo de status”, e tem primordialmente funções simbólicas. 

(LÕBACH, 2001, p. 70). 

Isto posto, identificam-se paralelos entre as dimensões semióticas de 

Morris (1970), os aspectos emocionais dos objetos de Norman (2008) e as 

funções de Lobach (2001), conforme apresentado no Quadro 1. 

 

 

Quadro 1. Paralelo entre os aspectos de design de Norman (2008), as dimensões semióticas de Morris (1970) 
e as funções dos produtos de Lobach (2001). Fonte: Elaborado pela autora 
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A primeira linha traz aspectos relacionados à percepção do objeto pelos 

sentidos, a segunda relaciona-se com seu uso e desempenho e a terceira, 

com os significados associados a eles. 

Estes paralelos entre as três classificações apontam três enfoques na 

relação pessoa-objeto, nas direções da percepção, do uso e dos 

significados associados, ainda que não se dissocie um aspecto do outro, 

imbricados no design do produto. 

Destaca-se ainda que as  necessidades do consumidor, segundo Jordan 

(2000), seguem uma hierarquia em relação à funcionalidade, usabilidade e 

agradabilidade (pleasurability).  Isto quer dizer que, quando o objeto 

funciona conforme o esperado, se passa a desejar que seja fácil de usar e, 

na sequencia, prazeroso. Deste modo, ressalta o papel do prazer oriundo 

nas relações das pessoas com os objetos, sejam prazeres do tipo físico, 

sociológico, psíquico ou  ideológico (Jordan, 2000) conforme já citado. 
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3. METODOLOGIA 

Este capítulo apresenta a metodologia e os 
pressupostos teóricos que embasam o trabalho, de 
forma a caracterizá-lo do ponto de vista 
metodológico. Descreve as fases de levantamento, 
tratamento e análise dos dados, bem como os 
procedimentos utilizados.  
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3.1. Metodologia 

 

Esta é uma pesquisa desenvolvida dentro do paradigma interpretativo e 

perspectiva teórica interacionista simbólica.  

O interacionismo simbólico é uma abordagem explicitamente da ciência 

social para o estudo da vida social (Bryman, 1995) que, de acordo com 

Godoy (1995, p.60),  

atribui importância fundamental ao sentido que as coisas (como 
os objetos físicos, seres humanos, instituições, ideias que são 
valorizadas, situações vivenciadas) têm para os indivíduos, 
ressaltando que esse sentido surge do processo de interação 
entre as pessoas. Tais sentidos (significados) são manipulados e 
modificados por meio de um processo interpretativo que as 
pessoas usam ao se depararem com as coisas do mundo no seu 
dia-a-dia, na vida cotidiana. 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que se caracteriza, em geral, por 

alguns fatores. Primeiramente, por ser flexível, isto é, o fato de que pode 

ser adaptada durante seu desenvolvimento, inclusive no que diz respeito 

à construção progressiva do próprio objeto da investigação. É um tipo de 

pesquisa capaz de abordar tanto objetos complexos como instituições 

sociais, a fim de lançar luz inclusive sobre “objetos ocultos, furtivos, difíceis 

de apreender ou perdidos no passado” (PIRES, 2008, p.90). Em virtude do 

fato de ser flexível, também é capaz de combinar diferentes fontes e 

técnicas de coletas de dados (DENZIN & LINCOLN, 1994). 

Caracteriza-se ainda pela capacidade de descrever de modo profundo 

importantes aspectos da vida social, no que diz respeito à cultura e à 

experiência vivida e por se abrir às descobertas empíricas indutivas do 

campo da observação sem abrir mão da objetividade, o que não quer dizer 

adotar o princípio da neutralidade científica, uma vez que o pesquisador 
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declara sua posição em relação às transformações sociais pelas quais 

empenha-se em contribuir (PIRES, 2008). 

A modalidade desta pesquisa é fenomenológica e busca não só descrever, 

mas interpretar os significados das experiências vividas de indivíduos com 

relação ao fenômeno da requalificação de objetos. 

Trata-se de um estudo do cotidiano e do ordinário, pois pretende dar 

conta das preocupações dos atores sociais tais como elas são vividas no 

ambiente do dia-a-dia.  

O objeto de pesquisa refere-se à “história social dos objetos mais 

ordinários da existência ordinária [...] todas estas coisas tornadas tão 

comuns, portanto tão evidentes, que ninguém presta atenção a elas” 

(BOURDIEU; WACQUANT, 1992, p.209).  

Ainda que inserida dentro do campo do design, seu enfoque é 

interdisciplinar uma vez que propõe analisar o fenômeno da permanência 

e requalificação dos objetos pelos indivíduos sob a ótica do design 

emocional, mas também o considera um fenômeno ritualístico 

relacionado aos aspectos semióticos dos objetos. 

Em função de adotar uma abordagem interpretativa ou naturalista em 

relação ao objeto de estudo, este tipo de pesquisa se vale de diferentes 

métodos e instrumentos que propiciam que se estude “as coisas em seu 

contexto natural, tentando atribuir um sentido ou interpretar o fenômeno, 

segundo as significações que as pessoas lhes dão” (DENZIN & LINCOLN, 

1994, p.2), para permitir ao pesquisador fazer a “mediação” entre os 

diferentes significados (CRESWELL, 2014).  

Quanto à interpretação dos dados na pesquisa fenomenológica, alguns 

autores como Moustakas (1994) defendem o conceito epoché de Husserl, 

também entendido como bracketing, onde o pesquisador coloca de lado 
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suas experiências pessoais tanto quanto possível, para assumir uma 

perspectiva nova do fenômeno que está sendo examinado. Esta postura 

neutra do investigador, entretanto, para muito estudiosos é uma 

suposição que não é mais sustentável, uma vez que todo processo de 

investigação sofre influência da experiência pessoal do investigador que 

irá decidir “quem, o quê, quando, onde e como a investigação 

provavelmente ocorrerá” (SANTOS, 2017). 

Creswell (2014) nos apresenta caminhos alternativos para esta dualidade 

sugerindo que, em um mesmo estudo, o pesquisador pode assumir 

posturas distintas dependendo do momento da investigação, e comenta 

que alguns pesquisadores 

abraçam essa ideia quando iniciam um projeto, descrevendo 
experiências próprias com o fenômeno e colocando entre 
parênteses as suas visões antes de continuarem com as 
experiências dos outros (CRESWELL, 2104, p.74). 

 

O autor inclusive advoga que, a partir do momento em que o pesquisador 

coloca explicitamente suas posições para o leitor, seu trabalho pode ser 

melhor compreendido pois apresenta a lente através da qual aquele 

retrato se configurou.  

Consoante com esta abordagem, após a revisão da literatura, o início desta 

pesquisa se deu seguindo o modelo da autoetnografia, que tem como 

proposta descrever e analisar sistematicamente a própria experiência 

pessoal a fim de compreender uma determinada experiência cultural 

(ELLIS, 2004). Aqui, segundo Santos (2017), deve-se usar da experiência 

pessoal do pesquisador para descrever e criticar as práticas, experiências 

e crenças culturais visando uma profunda autorreflexão por parte do 

pesquisador, entendida como reflexividade. 
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No estudo autoetnográfico, declaradamente o pesquisador desenvolve 

um relato biográfico de suas experiências em compromisso com o mundo 

social investigado. O autor nos adverte que é preciso ter cuidado para não 

sobrepor suas próprias memórias ou experiências àquelas investigadas 

nos demais atores sociais. A ideia central da autoetnografia é a 

reflexividade, um princípio baseado na “homologia entre os atores sociais 

que estão sendo estudados e o ator social que dá sentido às suas ações” 

SANTOS, 2017, p.223), o que é essencialmente diferente de uma possível, 

porém equivocada, postura autocentrada.  

O modelo de tratamento de dados utilizado, primeiramente na 

autoetnografia e posteriormente em relação aos dados coletados na 

pesquisa de campo, seguiu o proposto por Creswell (2014), no qual, a 

partir de declarações significativas, extraem-se conteúdos aos quais 

atribuem-se códigos, ou seja, termos selecionados que são agrupados em 

unidades maiores de informação, originando “unidades de significado ou 

temas” (CRESWELL, 2014, p.157). 

 

 

3.2. Fases da pesquisa e procedimentos metodológicos 

 

Para fins de compreensão, o trabalho é apresentado em fases, não 

necessariamente sequenciais ou independentes, por vezes ocorrendo de 

modo cíclico, iterativo, dado que determinadas atividades são inter-

relacionadas como coletas de dados, análises e geração de relatórios para 

posteriores novas coletas adicionais a partir dos resultados anteriores, e 

assim por diante, até que se elucidem os fatos analisados.  

 



132 

Fase I – Fundamentação teórica  

Esta parte do trabalho corresponde à busca do embasamento teórico 

necessário à pesquisa, tanto para a sua contextualização quanto para a 

formulação dos seus conceitos estruturantes, que sustentam os 

argumentos e as análises. Para tanto, foram selecionados determinados 

autores e estudos descritos a seguir, a fim de introduzir o tema da pesquisa 

tanto do ponto de vista do indivíduo e de seus aspectos emocionais, 

quanto a partir das influências culturais nas relações pessoa-objeto, 

situados no contexto da sociedade contemporânea.  

Por este motivo, lançou mão de estudos situados no campo da sociologia, 

da psicologia e do design emocional, da antropologia do consumo e o 

comportamento do consumidor, situando-os em relação às discussões da 

sociedade de consumo e a sustentabilidade.  

A fundamentação teórica oriunda da revisão da literatura pode ser 

compreendida por meio do Quadro Teórico Referencial (Quadro 2) 

contendo os principais autores e os respectivos conceitos ou tópicos de 

discussão abordados na contextualização e nas discussões teóricas, bem 

como na análise dos dados da pesquisa. 



133 

 
Quadro 2. Quadro Teórico Referencial.  
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

É possível identificar, para a contextualização do trabalho, dois temas que 

se interpolam,  Sociedade de (hiper)consumo e Design e desenvolvimento 

sustentável. 
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Aborda-se primeiramente questões relacionadas à sociedade de 

consumo, ou hiperconsumo, a partir, principalmente, da visão crítica de 

Bauman (2008; 2015) e Lipovetsky & Serroy (2014). Traz a noção de 

mercadoria signo de Boudrillard (1995) e o fenômeno da estetização da 

vida cotidiana (FEATHERSTONE, 1995) mas aponta na direção da mudança 

com o enfoque de Appadurai (2009) sobre a biografia social dos objetos e 

a visão de Canclini (1999) sobre o papel do consumo como exercício de 

cidadania.  

Questiona, em seguida, o papel do design frente à sustentabilidade, 

segundo tema da contextualização. Tendo por base o trabalho de Manzini 

& Vezzoli (2005), em paralelo com a ideia de florescer de Ehrenfeld (2013), 

aborda estratégias de otimização e longevidade de produtos (COOPER, 

1994) consoante ao que Chapman (2008) intitula design emocionalmente 

durável.  

O desenvolvimento da pesquisa vale-se de uma ampla gama de conceitos 

que, distribuídos na segunda parte do quadro, podem ser compreendidos, 

resumidamente, em torno de alguns eixos: do significado dos objetos e 

seu cultivo, a partir do trabalho de Csikszentmihalyi e Rochberg-Halton 

(1981); das emoções e afetos elicitados na interação com os objetos, com 

o aporte teórico da psicologia (SCHERER, 2005) e dos estudos do design 

emocional de Desmet e Hekkert (2002), entre outros. Tendo em vista uma 

relação mais duradoura e sustentável com os objetos, apresenta a noção 

de apego (SCHIFFERSTEIN; ZWARTKRUIS-PELGRIM, 2008) em paralelo com 

o fenômeno da personalização dos objetos. 

As análises e reflexões seguem conceitos oriundos da semiótica de Morris 

(1970) e do design emocional com Norman (2008) e Jordan (2000), 

associados ao design de produtos (LÖBACH, 2001) 
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Duas outras discussões ocorrem de modo transversal: primeiro, sobre os 

rituais de consumo oriundos dos estudos da cultura do consumo (ROOK, 

2007; MCCRACKEN, 2003), dado que o fenômeno de requalificação guarda 

semelhanças com a noção de ritual e auxiliam a compreensão dos 

significados subjacentes à requalificação dos objetos. Finalmente, sobre a 

criatividade, conceito presente nas discussões sobre personalização de 

objetos e a construção de laços afetivos e apego nas relações pessoa-

objeto, fundamentado pelos estudos de Wallas (1926) e Sternberg (1999). 

 

 

Fase II – Autoetnografia 

Esta fase corresponde ao levantamento das experiências pessoais da 

pesquisadora em relação ao tema, com foco nos significados dos objetos. 

Permitiu exercitar o modelo de tratamento de dados proposto por 

Creswell (2014), por meio do qual extraíram-se os códigos que 

colaboraram para o endereçamento da questão fundamental da pesquisa 

e deram origem às possibilidades de investigação com outros atores. 

O processo partiu de um exercício conceitual, tendo em vista alguns dos 

princípios norteadores do estudo, a partir das seguintes questões 

exploratórias: Por que mantenho determinados objetos para reutilizá-los? 

No que eles se transformam? Por que tenho pena de jogar certas coisas 

fora? Por que alguns objetos são reutilizados e outros não? Por que 

transformo coisas em outras coisas? 

Foram realizados registros, em forma de anotações, sobre objetos 

reconfigurados, reutilizados e ressignificados pela própria pesquisadora, e 

possíveis fatores motivadores deste fenômeno, que apontaram temas a 
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serem investigados e possibilitaram a elaboração do questionário 

utilizado para a coleta de dados na pesquisa de campo.  

 

 

Fase III – Pesquisa de campo 

Para a coleta de dados da pesquisa de campo, foram utilizados diferentes 

instrumentos, de modo a capturar dados relativos tanto às práticas e 

significados relacionados ao processo de atribuição da “segunda vida” aos 

objetos, quanto às características dos objetos em si, em termos do design. 

Isto se deu em três procedimentos: questionário on-line, entrevistas e 

registros fotográficos.   

Primeiramente, na definição da amostra e de problemas a serem 

investigados, utilizou-se um questionário on-line (Figura 19) intitulado 

“Segunda vida dos objetos: coisas que viraram outras coisas”, distribuído 

de forma aleatória por meio das redes sociais para identificar indivíduos 

que partilham da experiência vivida de requalificar artefatos domésticos.  
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Figura 19. Questionário on-line (Continua) 
Fonte: Elaborado pela autora  
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Figura19. Questionário on-line (Continuação) 
Fonte: Elaborado pela autora  
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Figura19. Questionário on-line (Continuação) 
Fonte: Elaborado pela autora  
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Figura19. Questionário on-line (Continuação) 
Fonte: Elaborado pela autora  
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Figura19. Questionário on-line (Conclusão) 
Fonte: Elaborado pela autora  
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Objetivou-se nesta etapa, capturar dados sobre o fenômeno, bem como 

identificar categorias temáticas a serem aprofundadas na fase seguinte, 

das entrevistas.  

Antes da sua aplicação, foi feito um “piloto”, testado com três pessoas 

distintas, que nos permitiu identificar dois problemas e corrigi-los 

antecipadamente: primeiro, com relação ao uso do termo funções do 

objeto que foi tomado somente a partir do viés prático, ignorando as 

funções estética e simbólica dos objetos (LÖBACH, 2001), que nos levou a 

substituí-lo pelas expressões “papéis dos objetos” e “finalidades do 

objeto”; segundo, a ferramenta utilizada para o questionário online, 

Google Forms, obriga o respondente a se cadastrar para que possa enviar 

imagens junto com as respostas. Desta maneira, e baseado no feedback 

negativo sobre esse processo, optamos por solicitar o número do celular 

do respondente, para posteriormente entrar em contato individualmente 

a fim de solicitar imagens fotográficas dos objetos. Esta opção revelou-se 

particularmente útil pois, além das imagens, permitiu-nos aprofundar 

algumas declarações.  

Basicamente, o questionário pedia ao respondente que descrevesse um 

objeto doméstico que, em sua opinião, se enquadrasse no fenômeno 

exemplificado, indagando sobre sua finalidade original, sua origem, bem 

como sobre o local da casa onde se encontrava antes e depois de 

requalificado, a fim de levantar possíveis relações com a hierarquia do 

espaço doméstico bem como sobre as inter-relações entre os objetos, seu 

uso e sua origem.  

Buscou-se  investigar as razões pelas quais o indivíduo decidiu manter 

aquele determinado objeto, ao invés de descartá-lo, com a Questão 6, por 
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que o objeto deixou de ter sua função original e a Questão 7, por que você 

resolveu mantê-lo e dar uma "segunda vida" a este objeto. 

Em seguida, (Questões 8 e 9) objetivou levantar possíveis relações 

emocionais das pessoas com os objetos. Para tanto, foram apresentadas 

duas listas contendo 19 emoções positivas e 17 emoções negativas, 

baseadas na lista de emoções oriundas dos estudos de Scherer17 (2005), 

para que o respondente identificasse as emoções associadas ao objeto 

antes da sua requalificação. 

Foi indagado se houve a necessidade de realizar alterações no objeto 

(Questões 10 e 11) para que ele assumisse sua nova finalidade, bem como 

sobre a autoria dessas alterações (Questão 12), a fim de investigar se sua 

configuração formal foi alterada no processo e de que forma se deu. 

As Questões 13, 14 e 15 trataram da destinação do objeto perguntando 

sobre “o que o objeto se tornou” e onde ele se encontra na residência. 

A seguir, pedia-se novamente ao respondente que se relacionasse o 

objeto com as emoções positivas e negativas, agora depois de 

requalificado. 

Este ciclo de questões do questionário, caso o respondente desejasse, 

poderia ser repetido três vezes de modo a coletar informações sobre três 

objetos distintos.  

Encerrava-se o formulário solicitando os dados pessoais do respondente e 

a permissão para eventual contato futuro, tendo em vista as entrevistas, 

                                                

17 A lista de emoções de Scherer (2005), ou Geneva Affect Label Coder (GALC), foi elaborada junto ao Geneva 
Emotion Research Group da Universidade de Genebra a fim de padronizar os termos relacionados aos 
estudos da emoção; faz parte de um conjunto de instrumentos utilizados para se medir reações emocionais 
a objetos, eventos e situações. https://www.unige.ch/cisa/emotional-competence/home/ 
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bem como a obtenção de imagens dos objetos e sua autorização de uso, 

além do TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do 

participante (Apêndice A). 

A partir daí selecionou-se a amostra a ser investigada em detalhes por 

meio de entrevistas. A pesquisa realizada por meio do questionário on-

line, além de capturar dados preliminares sobre o fenômeno, permitiu 

identificar as categorias temáticas preliminares extraídas da 

autoetnografia, bem como apontou demandas teóricas necessárias para a 

fase seguinte, na interpretação das entrevistas.  

Selecionada a amostra intencional, foram conduzidas entrevistas em 

profundidade com aqueles indivíduos cujas experiências trariam mais 

subsídios para compreender o fenômeno da requalificação dos objetos 

em sua essência.  

As entrevistas foram realizadas tanto presencialmente quanto por meio 

digital18, a fim de levantar detalhes em relação às declarações dadas no 

questionário, bem como afastar possíveis imprecisões na interpretação 

dos relatos.  

Finalmente, foram coletados, registros fotográficos dos objetos 

requalificados no seu estado atual, preferencialmente no ambiente em 

que se encontravam. Em alguns casos, o respondente também possuía 

registros do objeto em seu estado original, bem como do processo de 

requalificação realizado. 

  

 

                                                

18 Dos 59 respondentes, 32 foram contatados posteriormente; 10, entrevistados pessoalmente e outros 22, 
por meio eletrônico.  
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Fase IV – Análise dos dados 

A partir dos conceitos estruturantes presentes nas obras consultadas ou 

nas bases teóricas utilizadas, apresentados no Quadro Teórico Referencial, 

foram realizadas as análises dos dados coletados. O foco desta etapa 

incidiu sobre “o que” aconteceu e “como” os participantes 

experimentaram o fenômeno, bem como quais os fatores do ambiente e 

contexto que influenciaram a maneira como os participantes vivenciaram-

no, de modo a caracterizar a “essência” da experiência (CRESWELL, 2104). 

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, a análise preliminar foi feita 

indutivamente, do particular para o geral, de onde emergiram 

informações que, após a interpretadas e agrupadas por semelhanças, 

ganharam códigos que, relacionados, deram origem aos temas.  

Os códigos foram confrontados com os resultados de outras questões 

levantadas no questionário, especificamente relacionadas a três variáveis: 

1. emoções positivas e negativas associadas aos objetos antes e depois 

de sua requalificação, 

2. a localização do objeto na casa e o possível acesso, contemplação ou 

uso por outras pessoas,  

3. a autoria e o nível de transformação sofrida pelo objeto.  

O resultado desta etapa foi uma condensação dos dados, isto é, a 

distribuição dos objetos em categorias temáticas ou temas, que sintetizam 

os atributos dos objetos relacionados com sua requalificação, 

relacionados à sua função estética, prática ou simbólica, se acordo com 

Löbach (2001).  

A partir daí os depoimentos, as categorias e as imagens dos objetos foram 

submetidos à “espiral da análise de dados” (CRESWELL, 2014, p.148) 

composta por três análises sequenciais complementares, para que, ao 
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final, fosse possível cruzar os resultados obtidos e relacioná-los: (1) a 

primeira análise se deu com o enfoque na semiótica, a partir das 

dimensões de Morris (1970) – sintática, semântica e pragmática - de modo 

a identificar seus aspectos semióticos predominantes; (2) a segunda 

análise buscou compreender os atributos dos objetos – visceral, 

comportamental ou reflexivo, relacionados aos níveis emocionais de 

Norman (2008); (3) a terceira análise buscou confrontar os dados com os 

tipos de prazer obtido na interação pessoa/objeto de Jordan (2000) – 

fisiológico, psicológico, social e ideológico – com vistas a melhor 

compreender os fatores motivacionais que perpassam o fenômeno19. 

As 3 análises realizadas possibilitaram que ocorressem insights sobre as 

características dos objetos que foram requalificados, bem como os fatores 

emocionais e de prazer vinculados não só em relação à interação com os 

objetos em seu uso ou contemplação, mas às atividades de transformá-

los, desde a concepção intelectual até, eventualmente, a produção 

manual dessas adequações para que pudessem desempenhar suas novas 

funções.  

Seguiu-se, a partir daí uma nova rodada de análises com foco nas 

atividades de transformações dos objetos, a partir do pressuposto de que 

se tratam de processos criativos, tendo como base os estudos advindos da 

psicologia cognitiva de Wallas (1926), Sternberg (1999), Lubbart (2007) e 

Sawyer (2012). 

Além, disso, grande parte desses eventos se revelaram episódios de 

profundo significado, o que nos levou a investigá-los como possíveis 

                                                

19 Para efeito de visualização, os dados relativos às três análises serão apresentados respeitando-se a 
seguinte legenda de cores: Norman (2008) em roxo, Jordan (2000) em verde e Morris (1971) em cinza. 
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rituais, a partir de estudos da antropologia do consumo de Rook (2007) e 

McCracken (2003). 

Com base na definição dos elementos estruturais dos rituais, os relatos 

sobre as práticas de requalificação dos objetos foram reexaminados de 

modo a identificar possíveis ocorrências de episódios roteirizados 

sequenciais envolvendo os artefatos, com papéis definidos para os 

participantes, além da existência de plateia (ROOK, 2007). 

Estas análises resultaram em uma classificação das práticas de 

transformação dos objetos, agora intituladas rituais criativos, variando de 

acordo com os envolvidos e seus papéis, e também associadas a emoções 

e tipos de prazer experienciados.   

Finalmente, as considerações advindas do conjunto de análises foram 

confrontadas com os conceitos estruturantes do trabalho, de forma a 

gerar as conclusões da pesquisa. 

 

Fase V – Resultados das análises 

Após as análises, os resultados foram ordenados por temas e dispostos de 

forma a apresentar a essência da experiência do fenômeno, tanto sob a 

ótica do sujeito e suas atividades ritualísticas, quanto das dimensões do 

objeto.  

 

Fase VI – Discussão 

Partindo-se da premissa de que a fenomenologia não é somente uma 

descrição do fenômeno, mas também um processo interpretativo onde o 

pesquisador faz a mediação entre diferentes significados destas 

experiências, a última fase do trabalho correspondeu à retomada das 



148 

bases teóricas elencadas no Quadro Referencial Teórico, a fim de 

confrontar a essência do fenômeno com aqueles conceitos previamente 

compreendidos e caracterizados.  

Objetivou-se nesta fase, além de compreender o fenômeno estudado, 

encerrar o estudo com o que Creswell (2014, p.43) chama de “passos 

distintos de reforma e um incitamento à ação”, no sentido da proposição 

de diretrizes que norteiem o Design para a Requalificação (DpR).  

A Figura 20 apresenta de forma esquemática as fases da pesquisa em seus 

aspectos principais.  
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      Figura 20. Fases da pesquisa. 
      Fonte: Elaborado pela autora  
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4. DESENVOLVIMENTO E 

RESULTADOS 

Apresenta o desenvolvimento propriamente dito da 
pesquisa e seus achados. Inclui as análises e 
discussões sobre o resultado das investigações, 
inseridos no contexto e articulados com os conceitos 
estruturantes discutidos no Capítulo 2, seguindo os 
métodos e procedimentos elencados no Capítulo 3, 
de forma a caracterizar o fenômeno da requalificação 
dos artefatos. Aborda o tema sob dois enfoques, 
relacionados aos objetos requalificados e ao 
processo de requalificação. 
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4.1. Primeiras incursões 

 

A primeira etapa da pesquisa seguiu o modelo da autoetnografia e 

permitiu o levantamento de possíveis fatores motivadores do fenômeno 

estudado. Este exercício contribuiu de duas maneiras distintas com a 

pesquisa: primeiramente, para a elaboração das questões a serem 

endereçadas no questionário utilizado para a coleta de dados com outros 

indivíduos que também experienciaram o fenômeno. Segundo, na 

pertinência do modelo de tratamento de dados proposto por Creswell 

(2014), no qual, a partir de declarações significativas, extraem-se 

conteúdos aos quais atribuem-se códigos, isto é, termos selecionados que 

são agrupados em unidades maiores de informação, originando temas. 

A partir de uma lista de objetos preservados e requalificados pela 

pesquisadora e declarações significativas sobre os fatores que motivaram 

o fenômeno, extraíram-se os códigos que sumarizavam a relação entre o 

objeto e estas motivações, originando 10 temas (Quadro 3). 

Os códigos e temas indicaram pontos para a pesquisa de campo, 

especificamente referentes à relação do objeto com as emoções e 

experiências vividas, nível e autoria de transformações realizadas, bem 

como localização na casa e possível acesso de outras pessoas ao objeto 

requalificado. 
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Quadro 3. Códigos extraídos do relato autoetnográfico agrupados em temas  
Fonte: Elaborado pela autora 

 

A autoetnografia foi, portanto, utilizada para gerar bases para analisar os 

objetos. Observando-se os códigos que deram origem aos 10 temas, pode-

se identificar que alguns estão intimamente ligados ao sujeito e seus 

valores, bem como a aspectos circunstanciais. Outros, aos valores ou 

características intrínsecas ao objeto.  

Este fato, assim como os próprio códigos, foi retomado na segunda parte 

do trabalho, para o tratamento dos dados obtidos na pesquisa de campo. 
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4.2. Coisas que viraram outras coisas 

 

A pesquisa de campo teve início com um questionário online, 

denominado “Segunda vida dos objetos: coisas que viraram outras coisas”. 

Este procedimento resultou na participação de 59 respondentes válidos, 

dos quais 32 foram entrevistados posteriormente, por meio digital ou 

pessoalmente, a fim de levantar maiores detalhes ou afastar possíveis 

imprecisões na interpretação dos relatos.  

A faixa etária dos respondentes variou entre 20 e 72 anos, distribuídos de 

acordo com as proporções a seguir (Gráfico 1).  

 
Gráfico 1. Faixa etária dos respondentes do questionário 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

No grupo entre 20-29 anos, há maior presença de jovens universitários que 

moram com os pais ou em república de estudante. No grupo entre 30-59 

anos encontram-se adultos, principalmente casados, com ou sem filhos, 

com exceção de quatro respondentes que vivem sozinhos.  
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Quanto ao tipo de moradia, 38 pessoas residem em casas e 21, em 

apartamento.  

Possuem diferentes ocupações, desde estudantes universitários, 

fonoaudióloga, engenheiros, advogados, corretor de imóveis, auxiliar de 

lanchonete, empresário e professores, entre outros, tanto na ativa quanto 

aposentados. Entretanto, pelo fato de o questionário ter sido distribuído a 

partir dos contatos pessoais da pesquisadora, nota-se uma alta incidência 

de pessoas ligadas às áreas de criatividade como design, artes e 

arquitetura, tanto estudantes quanto profissionais (25 dos 59 

respondentes)20.  

Foram obtidos relatos acerca de 175 “coisas que viraram outras coisas”: 

objetos distintos como canecas, cama, raquete de frescobol, aparelho de 

som, flauta, embalagens, entre outros. 

Optou-se por não descartar nenhum objeto coletado na pesquisa, uma 

vez que não se observaram aspectos contrários ao fenômeno intitulado 

requalificação do objeto, aliado ao fato de que esta etapa pressupunha 

amplitude de investigação a fim de extrair os primeiros códigos 

(CRESWELL, 2014). 

O Quadro 4 apresenta a lista com os 175 objetos citados 21, de acordo com 

a descrição dada pelos respondentes quanto à sua finalidade original e no 

que se transformaram, lembrando que esta transformação não se dá 

necessariamente em seus aspectos físicos (ou estéticos), podendo ocorrer 

                                                

20 A ocorrência deve-se ao fato de a autora do trabalho ser professora universitária em cursos de graduação 
de arquitetura e de design e possuir, portanto, um grande número de alunos e colegas professores da área 
entre seus contatos nas redes sociais, meio pelo qual o formulário foi divulgado. 

21 A descrição do objeto foi mantida como informada no formulário da pesquisa de campo. A lista segue a 
ordem alfabética dos prenomes dos respondentes, conforme as tabelas e quadros utilizados nas análises, 
suprimidos devido ao anonimato. 
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no nível pragmático (quanto ao seu uso), no nível semântico (quanto ao 

seu significado), bem como em mais de um aspecto simultaneamente. 

 

ITEM OBJETO ORIGINALMENTE SEGUNDA-VIDA DO OBJETO 

1 Saboneteira Porta treco de escritório  

2 Rolha de garrafa de vinho Vasinho / imã de geladeira para planta 

3 Aparelho de som 3 em 1 Móvel de decoração  

4 Lata de leite condensado Porta pincel de maquiagem  

5 Tijolos Calço para a cama 

6 Cadeira de plástico infantil  Porta roupas sujas no banheiro 

7 Caixa de vinho de madeira Painel decorativo 

8 Garrafa de vinho Castiçal 

9 Bolachas de chope Quadro/enfeite 

10 Cápsula café Nespresso Enfeite cortineiro 

11 Cápsula café Nespresso Vasinho de suculenta 

12 Rolha  Vasinho de suculenta 

13 Talheres de prata antigos Quadro/enfeite 

14 Talheres de prata antigos Sino dos ventos 

15 Garrafas Vaso de flores 

16 Embalagem de mostarda Sino dos ventos 

17 Vidro de alcaparra Porta tempero 

18 Garrafa de água mineral (PET) Comedouro para aves  

19 Enfeite de porcelana com tampa Um vasinho de suculentas  

20 Mesa  Bandeja  

 
Quadro 4. Lista de objetos com sua finalidade original e requalificada (continua).  
Fonte: Elaborado pela autora. 
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ITEM OBJETO ORIGINALMENTE SEGUNDA-VIDA DO OBJETO 

21 Sofá antigo (de 1920)  Cabeceira de cama  

22 Amplificador de guitarra  Mesa de apoio de canto 

23 Caneca  Porta lápis  

24 Pote de vidro de doce Pote decorado para temperos 

25 Garrafa de vodca Absolut Abajur 

26 Garrafa de vodca Ciroc Luminária 

27 Garrafa de Jack Daniels Porta lápis 

28 Garrafa de whisky Black Lable Luminária 

29 Pedaço de dormente Abajur 

30 Pé de mesa e tampinhas de cerveja Mesa lateral com tampo decorado 

31 Pallet de carga Sofá  

32 Caixa de charuto Caixa de cartões de visita  

33 Caneca Vasinho 

34 Frasco de perfume Perfumador de ambiente e decoração 

35 Bule de um jogo de chá Porta pincel 

36 Porta escova de dente Dois vasos 

37 Boneco de artes Porta bijuteria 

38 Garrafa de Saquê Porta pincel de maquiagem 

39 Garrafa de whisky Porta pimenta 

40 Conchinhas de praia Revestimento do peitoril da janela 

41 Conchinhas de praia Colar 

42 Lata de creme  Porta joia do dia  

43 Copo  Porta pincéis  

 
Quadro 4. Lista de objetos com sua finalidade original e requalificada (continuação).  
Fonte: Elaborado pela autora. 
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ITEM OBJETO ORIGINALMENTE SEGUNDA-VIDA DO OBJETO 

44 Cúpula de um abajur Um vaso 

45 Potes de vidro de Maple Syrup Vasos de flores 

46 Cadeira de sala de estar Cadeira de meditação 

47 Protótipo de raquete de frescobol Tábua de frios 

48 Caixa de bombom Caixa para guardar brocas de furadeira 

49 Caixa de fósforo Goleiro de futebol de botão 

50 Araminho do lacre de pão Sustentação para o cabo de celular 

51 Garrafa de azeite italiano Garrafa de água 

52 Metade de capa de almofada Quadro-caixa 

53 Pote porcelana chinesa Porta cristais no banheiro 

54 Garrafa de cosmético alternativo Porta óleo orgânico usado no banho 

55 Grade de janela em ferro, antiga. Cabeceira de cama 

56 Roda de bicicleta com raio quebrado Relógio de parede 

57 Janela de madeira avulsa Espelho de lavabo 

58 Janela de madeira avulsa Enfeite de parede 

59 Garrafa de whisky Jack Daniel's Porta detergente 

60 Carretel de cabo de força Mesa 

61 Gaiola Luminária teto 

62 Canos de PVC Torneira lavabo 

63 Gavetas de Cômoda Prateleira de livros 

64 Cama de hóspedes Estante divisória 

65 Tesoura Quadrinho 

66 Duas facas Quadrinho 

 
Quadro 4. Lista de objetos com sua finalidade original e requalificada (continuação).  
Fonte: Elaborado pela autora. 
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ITEM OBJETO ORIGINALMENTE SEGUNDA-VIDA DO OBJETO 

67 Lateral do berço antigo Revisteiro 

68 Lateral do berço antigo Cabide/mancebo 

69 Janela de madeira avulsa Espelho 

70 Janela de madeira avulsa Objeto decorativo (porta-treco) 

71 Janela de madeira avulsa Espelho e porta chapéu 

72 Embalagem de chocolate Finn Pote para guardar giz de cera 

73 Caneca Porta lápis  

74 Livro Suporte para o monitor 

75 Garrafinhas de bebida de alumínio Decoração (porta-vela) 

76 Lata de bebida Decoração 

77 Garrafa de cerveja Copo 

78 Geladeira Tina para bebidas e gelo durante festas 

79 Lâmpada  Terrário feito de musgo e plantas 

80 Garrafa de vinho  Vaso de flores 

81 Embalagem de requeijão Danúbio Copo 

82 Embalagem de requeijão Danúbio Copo 

83 Leiteira  Porta guarda-chuva  

84 Cesta Cachepô  

85 Parquímetro de estacionamento Peça de decoração  

86 Porta batom Porta-brincos 

87 Bola de tênis Massageador 

88 Caixa de som Módulos para colocar livros ou objetos 

89 Cadeira (estilo trono) Mesinha  

 
Quadro 4. Lista de objetos com sua finalidade original e requalificada (continuação).  
Fonte: Elaborado pela autora. 
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ITEM OBJETO ORIGINALMENTE SEGUNDA-VIDA DO OBJETO 

90 Pneu automotivo Banco para visitas 

91 Extintor Peso de porta 

92 Geladeira Armário 

93 Carrinho de supermercado Churrasqueira 

94 Escorredor de macarrão Vaso 

95 Lata de cerveja Vasos de parede 

96 Garrafa de cerveja Vaso com flores secas 

97 Garrafa de vinho Porta detergente da cozinha 

98 Balde para champanhe  Cachepô para planta 

99 Porta incenso de vidro Porta copo 

100 Xícaras Vaso de plantas 

101 Livro Esconderijo para dinheiro ou joias 

102 Caixa de bombons Porta-joias/acessórios 

103 Caneca Porta-lápis 

104 Potes de vidro de produtos Pote para organizar coisas na cozinha 

105 Cama da mãe Banco 

106 Pallet de carga Suporte de parede para plantas e vasos 

107 Garrafa de whisky Jack Daniel's Porta detergente 

108 Vidro de perfume Enfeite 

109 Copo de whisky Porta vela  

110 Saia usada na festa de casamento Almofada 

111 Rolos internos de papel higiênico Porta-lápis 

112 Vaso Porta lenha 

113 Petisqueira Saboneteira 

 
Quadro 4. Lista de objetos com sua finalidade original e requalificada (continuação).  
Fonte: Elaborado pela autora. 
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ITEM OBJETO ORIGINALMENTE SEGUNDA-VIDA DO OBJETO 

114 Vela aromática  Porta treco 

115 Vela aromática  Vaso  

116 Trompete Abajur 

117 Flauta Abajur 

118 Cabide + cabo de serrote Estilingue 

119 Vidro de doce Porta colher de pau 

120 Vidro de geleias Porta mantimentos 

121 Embalagem plástica Ferrero Rocher Porta-moedas 

122 Embalagens de vidros com tampa Porta-trecos 

123 Embalagens (lata com tampa plástica) Porta-trecos 

124 Embalagem de geleia com tampa Porta-trecos 

125 Barril de Chopp descartável grande  Um enfeite de teto 

126 Caixas de cerveja Decoração de parede 

127 Garrafa de água Badoit Garrafa de água 

128 Garrafa de vodca Absolut Garrafa de água 

129 Colher de prata Decoração 

130 Caixa com disquetes Enfeite curioso 

131 Sacola do Bar Pezão  Pôster/Enfeite 

132 Telefone velho Enfeite 

133 Tampinhas de cerveja Enfeite 

134 Latas de cerveja Decoração de parede  

135 Garrafas de cerveja Decoração de parede (coleção) 

136 Embalagem de relógio Enfeite/Raridade 

137 Máquinas fotográficas Enfeite/Raridade 

 
Quadro 4. Lista de objetos com sua finalidade original e requalificada (continuação).  
Fonte: Elaborado pela autora. 
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ITEM OBJETO ORIGINALMENTE SEGUNDA-VIDA DO OBJETO 

138 Bolachas de cerveja Decoração de parede  

139 Latas de refrigerante Enfeite 

140 Lata de leite condensado Boneca de lata 

141 Embalagens de café Imãs de geladeira 

142 Garrafa Heineken Decoração 

143 Caixa de leite Sofás de brinquedo 

144 Bebida de café Decorativo 

145 Forma de sapateiro Peso de porta 

146 Caixa de máquina de cartão de crédito Sofá de brinquedo 

147 Fruteira Revisteiro 

148 Compoteira Porta conchas  

149 Caixinha de cesta de café da manhã Bar 

150 Garrafa de cachaça  Garrafa d'água 

151 Lata de comida de gato Porta utensílios/colher de pau 

152 Garrafa de cerveja Vaso pra decorar festa de 80 anos do pai 

153 Potes de vidro de produto Vidros que guardam alimentos 

154 Copo de vidro grande Porta vela  

155 Lata de cerveja Porta lápis  

156 Rótulos e bolachas de cerveja Decoração da geladeira 

157 Porta talher para gaveta com divisória Porta pincéis de maquiagem 

158 Estrado de cama de solteiro Elemento decorativo para plantas e luz 

159 Moldura de quadro Porta recados  

160 Tabua de resto de obra Lustre 

161 Carretel de cabos Mesa e um objeto de decoração 

 
Quadro 4. Lista de objetos com sua finalidade original e requalificada (continuação).  
Fonte: Elaborado pela autora. 
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ITEM OBJETO ORIGINALMENTE SEGUNDA-VIDA DO OBJETO 

162 Prateleiras Casinha de cachorro 

163 Açucareiro Saleiro 

164 Sopeira Porta documentos 

165 Vidro de geleia Pote organizador de miudezas 

166 Móvel para guardar brinquedos Buffet 

167 Pote de sorvete Pote de armazenamento de alimentos 

168 Feltro para fazer bonecos Porta brincos  

169 Caneca Porta-treco de itens de escritório 

170 Copinho para cachaça Vasinho 

171 Lata de cerveja Peixes pendurados (enfeite) 

172 Isopor usado em maquetes Isolamento térmico em forro 

173 Garrafinhas de bebidas Vasinhos 

174 Bumerangue  Enfeite de parede 

175 Vidro de palmito Porta-trecos 

 
Quadro 4. Lista de objetos com sua finalidade original e requalificada (conclusão).  
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Dos 175, foram coletadas fotografias de 163 objetos, como pode ser 

observado no Quadro 5. O conjunto completo das imagens pode ser 

conferido no  Apêndice B. 
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Quadro 5. Imagens de objetos da amostra.  
Fotos (respondentes e a autora) 
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O espectro dos objetos variou enormemente dentro do que os 

respondentes consideram “coisas que viraram outras coisas”, subtítulo 

utilizado no questionário online e na sua divulgação nas redes sociais.  

Observa-se que a “chamada” do questionário propiciou tal amplitude, 

composta por uma imagem com três exemplos de objetos distintos - uma 

garrafa de whisky transformada em porta-detergente, uma concha de 

sopa transformada em vaso e um copo transformado em castiçal, 

juntamente com um texto inicial propositalmente genérico, em 

linguagem natural, referindo-se a “objetos que deixaram de exercer seus 

papéis e que agora desempenham outros papéis”. 

Para efeito de tratamento dos dados – uma vez que não se objetiva aqui 

uma taxonomia dos objetos – os mesmos foram agrupados em categorias, 

de acordo com a sua finalidade original (Antes) bem como sua nova 

utilização (Depois), a fim de se compreender a quê os respondentes 

associaram quando indagados sobre coisas que viraram outras coisas 

(Gráfico 2).  
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Nota-se, originalmente,  uma grande incidência de embalagens (com 74 

citações), seguida por utensílios diversos (42), mobiliários (14) – ou parte 

deles – e itens de construção civil (10). Comparando-se os dois momentos, 

vê-se que após a requalificação a diversidade de categorias diminuiu (17 

categorias originais para 10 categorias dos objetos requalificados).  

Aumentou o número de utensílios (de 42 para 69) e dos objetos 

decorativos (de 2 para 38). E surgiram 24 objetos chamados de utensílios 

decorativos22, categoria assim intitulada para representar a o fato destes 

objetos serem também decorativos, o que aponta para a relevância dos 

aspectos estéticos (LÖBACH, 2001) dos objetos. 

Este termo aparece individualmente para também nomear um novo 

grupo com 38 objetos, cuja finalidade, após a requalificação, é a de 

“apenas” enfeitar os ambientes. Associados ou não a aspectos afetivos 

como lembranças de pessoas queridas ou souvenires de viagens, bem 

como à noção de status ou mesmo por fazerem parte de coleções – como 

será detalhado na seção 4.4, Fatores que promovem a requalificação – o que 

estes objetos têm em comum é o fato de que agora encontram-se 

decorando os locais da casa onde são exibidos, novamente reforçando os 

aspectos estéticos dos artefatos. O Gráfico 3 ressalta a forte presença dos 

objetos nas duas categorias essencialmente estéticas depois da 

requalificação. 

                                                

22 A categoria Utensílios Decorativos foi criada para diferenciar de Utensílios; inclui objetos que, além da 
finalidade de uso, são destinados a enfeitar o ambiente, dado que possuem características estéticas 
relevantes.  
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Gráfico 3. Forte presença de objetos Decorativos e Utensílios Decorativos indicam a 
relevância da função estética dos objetos requalificados.  
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Bastante frequente, o objeto requalificado muda de categoria, por 

exemplo, uma embalagem é transformada em utensílio, um utensílio é 

utilizado como objeto decorativo, um eletroeletrônico (eventualmente 

quebrado) transforma-se em uma peça de mobiliário.  

Estas mudanças, que indicam que o usuário atribui outra finalidade para o 

artefato por meio da requalificação, podem ser visualizadas no Gráfico 4.  
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Gráfico 4. Mudança de finalidade dos objetos antes e depois da qualificação.  
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Obviamente, os objetos da categoria Embalagem migram para outras 

devido a seu aspecto monouso (LÖBACH, 2001). A maior parte torna-se um 

objeto Utilitário e/ou Decorativo, com alguns casos de transformação em 

Brinquedos e item de Iluminação.  
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Os objetos anteriormente Utilitários distribuem-se em novas funções, 

permanecendo grande parte como um Utilitário, mas com nova função. À 

outra parte, acrescentou-se uma função decorativa, e foi transformada em 

Utilitários Decorativos, enquanto o restante perdeu sua utilidade prática 

original e virou um objeto essencialmente Decorativo.  

Objetos provenientes de outras categorias também migraram para a dos 

Decorativos.  Este fenômeno se relaciona com o fato destes objetos terem 

perdido sua função prática (LÖBACH, 2001), “não terem mais serventia”, 

mas possuírem valor estético para serem reutilizados como objetos 

Decorativos, como inúmeros exemplos que serão tratados adiante. 

Nota-se, ainda, que a nova categoria Utilitário Decorativo é composta de 

antigas Embalagens, objetos Utilitários e de Iluminação que mudaram de 

função, novamente ressaltando-se o atributo estético desses objetos 

originais para qualifica-los como Utensílios Decorativos.  

Com relação aos fatores que qualificam os objetos para serem 

requalificados, diferentes análises consecutivas sobre as dimensões da 

relação pessoa-objeto permitiram sua compreensão, como será 

apresentado na seção 4.4, Fatores que promovem a requalificação. 

Entretanto, vale adiantar algumas considerações a fim de elucidar a 

mudança de finalidade do objeto.   

Sobre o maior grupo original de objetos, as Embalagens (74 casos), foi 

possível identificar que as pessoas guardam e reaproveitam potes, vidros, 

garrafas ou latas que consideram úteis e adequados tanto para armazenar 

alimentos, quanto para fins diversos, inclusive decorativos. É interessante 

ressaltar que existe uma percepção de valor por parte de grande parte dos 

respondentes, que qualifica as embalagens para seu reaproveitamento, 

relacionada à expressão “muito boa para ser descartada”. Isto contraria a 
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noção de monouso das embalagens e indica possíveis estratégias de reuso 

das mesmas.  

Com relação a reutilizar para acondicionar algo, função primária das 

embalagens (NEGRÃO; CAMARGO, 2008), diferentes aspectos podem ser 

indutores como: material durável, transparência, tampas vedantes, berços 

internos, capacidade de empilhamento, identificação (rótulo) removível, 

além das proporções do objeto serem adequadas ao novo uso (Figura 21).  

 

 
Figura 21. Da esquerda para a direita: Caixa de bombom reutilizada para guardar brocas, item 4823 (Foto: 
C.E.J.); Embalagem de lata usada como porta-trecos, item 123 (Foto: P.C.A); Pote de sorvete para guardar 
mantimentos, item 167 (Fotos: S.C.A.V.); Caixa de bombom para guardar moedas, item 121; Vidro de geleia 
para guardar parafusos, item 124 (Foto: P.C.A); Embalagem de bombom para guardar bijuterias, item 102 
(Foto: L.M.S.).  

 

No caso das embalagens de bombom da marca Ferrero Rocher, itens 48 e 

121 (duas imagens à esquerda), por exemplo, reutilizadas para guardar 

                                                

23 A numeração refere-se à lista dos 175 objetos apresentada no Quadro 4.  
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brocas e moedas, o plástico rígido e transparente confere resistência e 

durabilidade ao artefato e permite visualizar facilmente seu conteúdo, 

facilitado pelas proporções da caixa (larga e baixa). Nota-se, porém, a 

deficiência de aspecto comportamental (NORMAN, 2008) no sistema de 

fechamento, que obriga o usuário a fixar a tampa com fitas adesivas.  

No caso da embalagem de bombom de base vermelha, item 102, (imagem 

inferior à direita) e formato horizontalizado, que também possui tampa 

transparente (ainda que seu material não seja tão rígido), foi o berço com 

as divisões internas de pequenas dimensões que induziu a sua 

requalificação como porta bijuterias, pois conferiu à embalagem a 

possibilidade de armazenar miudezas, separadamente.  

A embalagem de lata, item 123 (imagem ao centro na primeira linha), por 

sua vez, tem material durável e dimensões que lhe conferem versatilidade 

para armazenar diferentes objetos, aliado ao fato de o rótulo ser 

facilmente removível, o que propicia neutralidade em relação a sua 

aparência. Nota-se que o respondente manteve a tampa plástica 

encaixada sob a lata para eventuais usos futuros.  

Esta característica da neutralidade das embalagens graças à remoção dos 

rótulos é muito valorizada e pode ser observada em outras situações, 

como nos potes de sorvete de polipropileno (item 167), cuja luva de papel 

cartão removida revela um utensílio neutro e limpo, não só visualmente, 

mas também no sentido literal, ou seja, em relação a sua higienização. Este 

fato, aliado às suas dimensões (capacidade de armazenamento), 

durabilidade do material e sistema de fechamento eficiente, faz destas 

embalagens artefatos reutilizáveis que se prestam para receber diferentes 

conteúdos, de ferragens a alimentos, como na última imagem à direita. 

Quando vazios, sem as tampas, os potes se encaixam uns nos outros 

ocupando pouco espaço dentro de armários. Na imagem à direita na 
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primeira linha, Figura 21, nota-se ainda outro atributo: sua superfície de 

polipropileno aceita que se escreva com caneta permanente permitindo 

assim a identificação do conteúdo. 

No caso do vidro de geleia (item 124), imagem no centro da segunda linha, 

o rótulo também foi removido. Aqui ele aparece contendo parafusos, mas 

comumente é reutilizado para armazenar alimentos e conservas. 

Contribuem para tanto suas dimensões, pois trata-se de um pequeno 

invólucro apropriado para as miudezas, além do fato de ser de vidro 

resistente, ou seja, um material durável, higiênico e transparente que 

permite visualizar o conteúdo, aliado à tampa vedante com rosca. 

Entretanto, muitas embalagens tornam-se utensílios decorativos, ou seja, 

são transformados em objetos que têm simultaneamente função utilitária 

e decorativa, devido à combinação de seus aspectos pragmáticos e 

estéticos, como a lata de creme hidratante (item 42) reutilizada como 

porta bijuterias e os “latões” de 1 litro de cerveja (item 95) transformados 

em vasos de parede  (Figura 22).  

 

 
Figura 22. Lata de creme hidratante transformada em porta bijuterias, item 42 (Foto: C.C.N.J); Latas de 
cerveja de 1 litro transformadas e vasos de parede, item 95 (Foto: K.L) 
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No caso destas embalagens, ao contrário do que foi destacado 

anteriormente, seus rótulos não apenas não podem ser removidos, como 

este fato confere qualidade ao objeto. Tratam-se de rótulos impressos, que 

não se  esfacelam nem desbotam com o tempo ou limpeza, de marcas 

importadas – o que sugere certo status, como veremos à frente – e 

elementos gráficos (combinação de cores, estilos das ilustrações e 

tipografias) valorizados, conferindo a estas embalagens aspectos 

decorativos além das funções pragmáticas. Em outras palavras, ainda que 

o sistema de fechamento da lata de creme seja eficiente para sua nova 

função, ainda que o tamanho das latas de cerveja de 1 litro seja adequado 

para a quantidade de terra necessária para o cultivo das plantas, o que 

torna estes objetos apropriados para o seu reuso é seu potencial 

decorativo graças aos aspectos estéticos e simbólicos (LÖBACH, 2001). O 

mesmo pode ser observado em relação a garrafas e latas de cerveja itens 

134 e 135) que cobrem paredes e estantes e compõem coleções, como 

será tratado adiante. 

Outros 42 objetos como canecas, talheres, xícaras, caixa de disquete, bule 

de porcelana, entre outros, foram agrupados originalmente como 

utensílios e têm em comum o fato de serem, a princípio, essencialmente 

utilitários, no sentido de terem utilidade prática. Após sua requalificação, 

boa parte manteve-se prioritariamente como um objeto utilitário, 

adquirindo, entretanto, novas funções absolutamente distintas das 

originais, revelando a criatividade dos usuários (Figura 23).  
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Figura 23. Boneco-modelo de artes usado como porta bijuterias, item 37 (Foto: A.R.); Caneca utilizada como 
vaso de flor, item 33 (Foto: A.R.), Balde de gelo usado como cachepô de planta, item 98 (Foto: L.B.); Porta 
escova de dentes utilizado como vaso de flor, item 36 (Foto: A.R.); Saboneteira transformada em porta trecos 
no escritório, item 1 (Foto: A.B.T.); Escorredor de macarrão utilizado como vaso de plantas, item 94 (Foto: 
K.L.); Fruteira utilizada como porta revistas, item 147 (Foto: P.K.R.); Compoteira utilizada para conter e exibir 
as conchas, item 148 (Foto: P.K.R.); Vaso de cerâmica usado como porta-lenhas, item 112 (Foto: M.L.A.B.); 
Copo transformado em porta-vela, item 109 (Foto: M.I.A.T.); Copinho de cachaça de cerâmica transformado 
em vaso, item 168 e caneca de porcelana utilizado como porta lápis, item 169 (Foto: V.K.C.L.). 

 

Da esquerda para a direita e de cima para baixo, a figura traz as imagens 

de um antigo boneco modelo para artes sem as pernas transformado em 

porta bijuterias (item 37); uma caneca de porcelana trazida como 

lembrança de viagem cuja alça se quebrou transformada em vasinho de 

flor (item 33); um balde para champanhe da marca Veuve Clicquot 

proveniente da produção de uma filmagem na qual trabalhou a 

respondente, reutilizado como vaso de planta (item 98), assim como o 

porta escova-de-dente de porcelana cuja peça interna para o encaixe das 
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escovas se quebrou e, deste modo,  foi reutilizado também como um 

vasinho (item 36).  

Na segunda linha, encontra-se uma saboneteira cuja superfície decorada 

não resistiu ao contato com água (item 1). Para evitar que se deteriorasse, 

foi reutilizada como porta trecos no escritório; um escorredor de macarrão 

de inox com a alça quebrada transformado em vaso (item 94) e uma 

fruteira de ferro que, de acordo com a respondente, serve melhor como 

revisteiro (item 147).  

Finalmente na última linha se vê uma compoteira que não tinha utilidade 

e foi requalificada para conter e exibir conchas do mar (item 148); um vaso 

rústico de cerâmica natural reutilizado como porta-lenhas (item 112); um 

copo “desparceirado”, remanescente de um antigo jogo de copos, 

transformado em porta-vela (item 109); a última imagem traz um copinho 

de cachaça de cerâmica que “deixava um gosto ruim de barro na bebida” e 

foi transformado em vasinho (item 168), além de uma caneca de porcelana 

reutilizado como porta lápis pois “era bonita demais pra ser usado como 

caneca” (item 169). 

Ressaltam-se diferentes atributos como responsáveis por propiciar os 

novos usos dos objetos acima. Mas ainda que as novas atribuições tenham 

um caráter pragmático (MORRIS, 1970), aspectos estéticos (LÖBACH, 2001) 

mais uma vez foram decisivos. Todos os objetos foram preservados e 

reutilizados porque, além de servirem ao novo propósito, são 

considerados bonitos pelos respondentes, independentemente da 

dimensão simbólica (LÖBACH, 2001) eventualmente associada, como no 

caso da caneca “I♡NY” que virou vaso (segunda imagem à esquerda na 

primeira linha), por se tratar de uma lembrança de viagem cuja alça se 

quebrou. Entretanto, ressalta-se o fato de a estampa se tratar de uma das 
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marcas mais icônicas da história do design gráfico, criada por Milton Glaser 

para o departamento de turismo de Nova York na década de 1970.  

Em certos casos, é a limpeza visual do objeto que chama a atenção, obtida 

pela combinação de uma forma básica e um único acabamento, por vezes 

do próprio material in natura. Isto se observa em diferentes objetos: no 

porta-escovas de dentes (item 36) de porcelana esmaltado em azul 

turquesa e acabamento perfeitamente vitrificado, alto brilho (última 

imagem na primeira linha); na compoteira de vidro incolor (item 148), de 

forma geométrica, que permite expor seu conteúdo (primeira imagem na 

última linha); no vaso de cerâmica rústica natural com acabamento 

manual, (item 112) cuja borda irregular com partes quebradas evidencia a 

ação do tempo (segunda imagem na última linha).  

Em outros casos, o objeto também é valorizado devido à matéria prima da 

qual é feita, ainda que suas formas sejam mais complexas, compostas ou 

ainda que suas superfícies apresentem certa textura. É o caso do 

escorredor de macarrão em aço inox (item 94) valorizado pelo pattern 

geométrico formado pelos orifícios em sua superfície (imagem do centro); 

da fruteira (item 147) cuja forma decorre da própria estrutura em barras 

delgadas de ferro soldadas, naturalmente envelhecido (última imagem na 

segunda linha); do copo de vidro (item 109) transparente cuja textura 

conhecida como “bico de jaca” remete a uma “manga” – tipo de cúpula de 

vidro de lustres antigos (terceira imagem da última linha).  

Em todos estes casos, a neutralidade dos acabamentos e materiais 

consiste em um atributo relevante no sentido de conferir um aspecto 

“coringa” aos objetos, para serem reutilizados de um modo distinto do 

esperado. 

Evidencia-se um nexo causal entre as formas destes objetos e suas novas 

funções. Ou seja, o vaso de cerâmica rústico (item 112) que agora guarda 
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lenha na sala ao lado da salamandra24, foi requalificado para este novo uso 

devido ao seu tamanho (cabe um saco de lenha serrada), possui a boca 

larga o suficiente para manuseio e limpeza do seu interior, é pesado e, 

portanto, não tomba facilmente ao ser manuseado, ao se retirar a lenha. 

Isso tudo somado ao fato de ser considerado um objeto bonito para ficar 

exposto neste ambiente da casa, razão que levou a respondente a mantê-

lo. 

Outros objetos coletados transformaram-se, assim como muitas 

embalagens, em  enfeites, ou seja, objetos essencialmente decorativos. 

Isto acontece porque a função pragmática (MORRIS, 1970) destes objetos 

perdeu relevância, por diferentes motivos que serão tratados na seção 4.3, 

Fatores que desqualificam o objeto. Entretanto seus aspectos sintáticos 

(MORRIS, 1970) os habilitam para a nova finalidade, associados ou não a 

componentes afetivos e simbólicos (LÖBACH, 2001) como nos exemplos 

da Figura 24.  

                                                

24 Salamandra é um tipo de lareira, normalmente feito de ferro fundido.  
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Figura 24. Enfeitando paredes: almofada inacabada de tricô emoldurada, item 52 (Foto: C.R.N.); 
bumerangue australiano, item 174 (Foto: W.B.N.); Talheres antigos, item 13 (Foto: A.C.G.N.); tesoura e facas 
antigas, itens 65 e 66 (Foto: E.R.T.). 

 

Nota-se que estes diferentes objetos possuem atributos em comum: todos 

têm aspectos estéticos (LÖBACH, 2001) e/ou materiais valorizados, como a 

prata dos talheres com seus cabos decorados (item 13), a estampa da 

trama do tricô colorido na almofada inacabada (item 52), e o formato da 

tesoura aliado ao seu metal envelhecido (item 65). 

Somam-se a isso aspectos afetivos, por vezes tão relevantes quanto os 

aspectos estéticos (LÖBACH, 2001): a almofada de tricô, por exemplo, foi 

deixada inacabada pela avó falecida e recuperada pela neta que mandou 

enquadrar; o bumerangue foi trazido da Austrália e representa as 

memórias do período de intercâmbio do respondente; os talheres e a 

tesoura antigos pertenceram a familiares falecidos.  
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Ou seja, a combinação de aspectos de significado (CSIKSZENTMIHALYI e 

ROCHBERG-HALTON, 1981) ou simbólicos (LÖBACH, 2001), com aspectos 

estéticos pode ser observada como forte indutor de requalificação.  

Os mobiliários também aparecem (14 casos inicialmente), ressaltando-se 

que, por vezes é apenas parte do móvel que se reaproveita, como a grade 

do berço (item 67) ou a bicama de hóspedes (item 64) (Figura 25). Vale 

ressaltar que, por vezes, aspectos situacionais (VAN NES; CRAMER, 2006), 

como uma mudança para uma casa menor ou o fato de os filhos crescerem 

e dispensarem as grades do berço, fazem com que estes móveis ou parte 

deles percam sua utilidade. Entretanto, mais uma vez a noção de valor 

intrínseco ao objeto associado ao material de que é feito, como madeira 

maciça, por exemplo, contribui para que ele seja reaproveitado, como 

iremos demonstrar. No caso específico da cama de hóspedes, ela passou 

por duas requalificações: da primeira vez foi transformada em estante para 

CDs e DVDs; na segunda vez, recebeu travessas e acabamento em azulejo, 

e se transformou em divisória entre a sala e a cozinha do apartamento. 

 

 
Figura 25. Grade do antigo berço de madeira transformado em revisteiro, item 67 (Foto: F.G); Antiga bicama 
de hóspedes transformada em divisória entre a cozinha e sala, vista frontal e posterior, item 64 (Fotos: E.S.). 
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Ainda sobre os mobiliários, houve um aumento significativo de casos (de 

14 casos antes, para 23 depois), o que denota que outros objetos agora 

adquiriram esta funcionalidade. Tratam-se de geladeiras (item 92), caixas 

de som (item 88), pneus velhos (item 90), amplificador da guitarra (item 

22), aparelhos de som 3 em 1 (item 3), entre outros que, impedidos de 

desempenhar sua função original, passam a ser peças de mobiliário. 

Ressalta-se a presença de objetos de grandes dimensões que, além de 

mais difíceis de serem descartados, remetem à noção utilitarista de que 

“devem” ser reaproveitados de alguma forma (Figura 26).  

  
Figura 26. Pneus transformados em banco, item 90 (Foto: J.V.F.C); Antiga geladeira utilizada como armário 
de cozinha, item 92 (Foto: J.V.F.C.); Estruturas de velhas caixas de som reutilizadas como prateleiras para 
livros, item 88 (Foto: J.S.) 

 

A distribuição nas demais categorias nos importa mais quanto à 

diversidade do que uma possível classificação, ou seja, os dados revelam 

que as pessoas preservam e requalificam objetos muito distintos quanto à 

tipologia, qualidade, complexidade, origem, entre outros parâmetros, 

motivados por fatores igualmente distintos.  

Sobre o nível de alteração em relação às configurações formais originais 

dos objetos, em cerca de metade dos casos não houve nenhum tipo de 

mudança, isto é, o objeto não teve sua forma alterada ao ser requalificado. 

No restante, foram feitas alterações que variam desde uma leve 
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intervenção até a reconfiguração total, na qual aproveita-se o objeto 

original como “matéria prima” na confecção do novo, como é o caso dos 

pallets transformados em móveis (item 31),  das prateleiras da estante 

desmontada e reaproveitada na confecção da casinha do cachorro (item 

162) e do estilingue feito com um cabide de banheiro fixado ao cabo de 

um velho serrote (item 118) (Figura 27).  

 
Figura 27. Pallets transformados em sofá, item 31 (Foto: A.P.); Casinha de cachorro feita com as pranchas de 
compensado proveniente de uma prateleira de cozinha desmontada, item 62 (Foto: R.F.S); Estilingue feito 
a partir do cabo de um serrote e um cabide de banheiro, item 118 (M.R.R). 

 

No caso dos pallets, há uma característica que os difere dos demais: eles 

foram adquiridos para esta finalidade, isto é, serem transformados pelo 

próprio entrevistado nos móveis da sua sala. Isto quer dizer que o objeto, 

neste caso, não pertencia ao respondente em seu estado original. 

Na maior parte dos casos onde houve alterações, estas foram realizadas 

pelo respondente, tanto sozinho quanto em companhia de alguém com 

quem se divide a moradia. Estes dados convocaram o aprofundamento da 

investigação sobre a atividade de transformação dos objetos e sua 

relevância no fenômeno de requalificação, como será tratado no item 4.6, 

Sobre as Práticas de Requalificação. 

Dos 175 objetos coletados, alguns fazem parte de um “senso comum” de 

reaproveitamento, como as garrafas de bebidas de vidro reutilizadas para 

armazenar água gelada (itens 51, 127, 128 e 150), os potes de sorvete (item 



183 

167) e vidros de conserva e geleia (itens 17, 24, 104, 119, 120, 122, 124, 153, 

165, 175) para guardar diferentes conteúdos, de alimentos a ferragens, ou 

mesmo as canecas de porcelana que viram porta lápis (itens 23, 33, 73, 103, 

169).  

Entretanto, mesmo fazendo parte de o que se pode chamar de uma 

cultura de reuso, a escolha de uma determinada garrafa em detrimento de 

outra passa por questões físicas e objetivas inerentes àquele objeto, como 

já ressaltado, bem como relacionadas aos significados simbólicos 

associados ao objeto, aquilo que ele representa para a pessoa. As análises 

a seguir apontam nesta direção.  

 

 

4.2.1. Emoções associadas aos objetos 

 

Dado que os significados dos objetos estão fortemente atrelados às 

experiências das quais tomaram parte e consistem em uma dimensão 

particular da individualidade humana, a tarefa de identificá-los e 

compreendê-los, apesar de complexa, mostrou-se indispensável para 

ilustrar o fenômeno de requalificação dos objetos. 

Conforme relatado, foi solicitado aos respondentes que identificassem as 

emoções associadas aos objetos em dois momentos distintos do 

questionário, como fonte de discussão para as possíveis interpretações 

sobre o fenômeno do ponto de vista emocional: na fase inicial relacionada 

ao objeto original, sua função, localização e as causas para sua 

requalificação, e posteriormente, quando o foco recai sobre o objeto já em 

sua nova função.  
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As listas contendo as 19 emoções positivas e as 17 negativas oriundas dos 

estudos de Scherer (2005) foram apresentadas no formulário, além da 

opção Outros, caso o respondente não se identificasse com os termos 

descritos. 

O resultado desta investigação foi interpretado com muita cautela. 

Primeiramente, porque as emoções são idiossincráticas e individuais e não 

constituem uma resposta a um evento em si, mas ao significado atribuído 

a esse evento pelo indivíduo (DESMET, 2003). Segundo, porque os termos 

selecionados pelos respondentes, em alguns casos, revelaram-se 

relacionados à ação de requalificação, e não aos objetos.  

Outro fato relevante na interpretação dos dados coletados diz respeito às 

respostas livres inseridas no campo Outros da questão, criado para que o 

respondente pudesse definir com suas próprias palavras alguma emoção 

que eventualmente ele considerasse não contemplada na lista de Scherer 

(2005).  

Verificou-se termos como útil, facilidade, vontade, funcionalidade, uso sem 

descarte, praticidade, aproveitamento, inusitado, beleza, brilho, ressaca, 

desperdício, entre outros, que não constituem emoções e sim, qualidades 

relacionadas aos objetos ou às motivações para mantê-los e reusá-los. De 

maneira análoga, acredita-se que algumas emoções selecionadas nas duas 

listas apresentadas também possam se relacionar com fatores extrínsecos 

aos objetos.  

Alguns casos foram identificados posteriormente nas entrevistas, como a 

garrafa de vinho que a respondente comprou em Sonoma, Califórnia, e a 

transformou em um objeto decorativo devido ao rótulo considerado por 

ela “diferenciador”, pois tem a forma de uma “estrela de xerife”. No 

entanto, no questionário, a respondente selecionou a emoção negativa 

“culpa”, justificada posteriormente com o argumento de que se sente 
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culpada “por não ter trazido mais [da viagem], pois o vinho era bom e 

barato”, ou seja, tratava-se na verdade, de arrependimento e não culpa 

propriamente dita. Este exemplo ilustra não só a dificuldade dos 

indivíduos em, eventualmente, identificarem as próprias emoções, bem 

como expressá-las. 

O Gráfico 5 apresenta as 36 emoções dispostas em dois grupos, 17 

negativas e 19 positivas, para efeito de visualização da abrangência do 

espectro emocional investigado na pesquisa.  

 

Gráfico 5. Representação gráfica das 36 emoções de Scherer (2005)25. Fonte: Elaborado pela autora 

 

                                                

25 A disposição das emoções, bem como as cores utilizadas no Gráfico 5 foram baseadas no Geneva Emotion 
Wheel (GEW) para pesquisas em psicologia da emoção. Trata-se de uma adaptação, dado que o GEW 
apresenta apenas 16 emoções, distribuídas em 2 eixos, de prazer e controle, com variações de intensidade. 
Fonte: Bänziger, T; Tran, V.; Scherer, K.R. The Emotion Wheem. A Tool for the Verbal Report of Resercah on 
Emotion, ISRE 2005, Bari, Italy (2005). 
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A despeito da complexidade de fatores que possam elicitar as emoções, 

este levantamento nos permite algumas conclusões. A primeira parece-

nos óbvia: os 175 objetos da pesquisa estão mais associados às emoções 

positivas do que negativas, tanto no seu estado de origem quanto depois 

da transformação. O Gráfico 6 apresenta a quantidade de emoções 

positivas (em cinza claro) e negativas (em cinza escuro), selecionadas pelos 

respondentes, relacionadas a antes (com hachura) e depois (preenchida) 

da requalificação dos objetos. 

 

 

Gráfico 6. Emoções Positivas e Negativas elencadas antes e depois da requalificação.  
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As emoções de caráter positivo aumentam (de 292 para 370 citações) 

enquanto as negativas diminuem (de 77 para 40), indicando um caráter 

reconciliador no fenômeno estudado. Em outras palavras, o objeto 

adquire um valor mais positivo para o usuário após sua requalificação em 

termos afetivos.  
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Mas além da quantidade de emoções, o tipo e sua variação elucidam 

algumas questões.  

O Gráfico 7 traz as emoções negativas e suas ocorrências nos dois 

momentos da pesquisa (antes, com hachura; depois, preenchido). 

 
Gráfico 7. Emoções Negativas associadas aos objetos antes e depois da requalificação. 
 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As emoções mais citadas antes da transformação, Desapontamento (10 

citações), Insatisfação (10), Tristeza (8) e Vergonha (6) estão associadas 

principalmente a alguma decepção em relação ao desempenho do objeto 

ou à sua condição causada por dano ou desgaste, ou seja, vinculam-se a 

características do objeto (este tema será apresentado na seção 4.3 Fatores 

que desqualificam o objeto). 

A Culpa (8) tem forte ligação com a consciência ambiental, em função de 

se utilizar apenas uma vez determinado objeto e descartá-lo, 

principalmente as embalagens. 
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As emoções negativas diminuíram com as transformações dos objetos (de 

77 para 40 citações), o que significa que o fenômeno da requalificação, 

além de operar como um reconciliador, pode ser compreendido como um 

regulador motivacional que influencia o estado emocional, por se tratar 

de uma atividade criativa cotidiana (LUBART, 2007) ou psicológica 

(BODEN, 1992).  

Interessante notar que apenas o Ciúmes registrou aumento de citações na 

passagem de fases (de uma citação para três), o que indica que alguns 

objetos adquirem valor com a requalificação e favorecem uma situação de 

apego, sentimento associado à posse (MCCRAKEN, 2003) e, 

consequentemente, aos ciúmes. 

As emoções positivas e suas ocorrências nos dois momentos da pesquisa 

podem ser observadas no Gráfico 8.  
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Gráfico 8. Emoções Positivas associadas aos objetos antes e depois da requalificação. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As emoções mais citadas na fase anterior à requalificação são Interesse (36 

vezes), Satisfação (36 vezes) e Admiração (32 vezes), intimamente ligadas 

aos objetos em si, mas também em relação ao seu potencial para ser 

transformado.  

Seguem Alegria (27 vezes), Diversão (26) e Prazer (22), emoções não só 

associadas ao uso do objeto e consumo (do conteúdo, quando 

relacionado a embalagens), mas também ao ato de transformar os objetos, 

desde a ideia (produção intelectual) até a própria transformação dos 

mesmos (na produção manual), fatos que compõem as atividades de 
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requalificação dos objetos, intitulados rituais criativos, que serão tratados 

adiante no estudo.  

A Satisfação, a Admiração e, principalmente a Alegria crescem 

significativamente, junto com a maioria das emoções positivas 

selecionadas, após a requalificação. 

Por outro lado, as emoções Interesse, Prazer e Relaxamento diminuem na 

passagem de uma fase para a outra, também devido ao fato de se 

vincularem ao processo de requalificação e não somente ao objeto em si - 

destaque para a queda de 36 para 14 citações no Interesse. Isto significa 

que, após o evento de requalificação, determinados objetos perdem o 

interesse do indivíduo, mas não necessariamente o valor, que pode estar 

associado à outra emoção positiva.   

Entretanto, o que mais chama a atenção nesta fase do estudo é o Orgulho, 

que não obstante teve um acréscimo de citações (11 para 37) como 

alterou-se sua relação com o objeto. Inicialmente, esta emoção aparece 

relacionada a um objeto caro ou de status. Após a ação de requalificar, à 

experiência de transformar (Gráfico 9).  
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Gráfico 9. Aumento significativo do Orgulho após a requalificação.  
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Associado aos dados sobre o local onde o objeto está situado nas 

residências, o índice emocional do Orgulho corrobora para a tese de que o 

objeto resultante da requalificação é um potencial promotor de afeto,  

consoante com os estudos Schifferstein e Zwartkruis-Pelgrim (2008) sobre 

os significados do objeto relacionados ao apego, no que tange as facetas 

da personalidade do esquema do self de Breckler e  Greenwald (1986), à 

medida em que estimula duas facetas da personalidade, a do eu privado, 

associado à realização pessoal, e do eu público, aquela que procura a 

aprovação dos outros. 
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O aumento das emoções positivas associadas pelos respondentes após a 

requalificação indica o caráter afetivo e de prazer (JORDAN, 2000) 

envolvido no processo como um todo.   

Este é o caso da respondente, advogada, que declarara “embora ame meu 

trabalho, a arte me da um prazer indescritível” ao se referir à atividade de 

requalificar objetos,  que se dedica em seu tempo livre como hobby.  

O relógio de parede feito por ela a partir da roda de bicicleta (item 56) que 

ganhou de seu pai, inutilizada por estar com 2 aros quebrados, e que 

consiste em uma replicação (STERNBERG, 1999), exemplifica seu processo 

criativo cotidiano (LUBART, 2007) resumido em sua declaração: “adoro 

transformar lixo em luxo!” (Figura 28). 

 

 
Figura 28. Relógio feito a partir de uma roda de bicicleta, item 56 (Foto: E.C.M) 

 

A respondente associou à roda antes da transformação, as emoções 

Diversão, Prazer e Saudade, em alusão ao sentimento para com seu pai. 

Após sua ação criativa de transformá-la em um relógio de parede, as 
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emoções aumentaram significativamente para: Admiração, Alegria, Amor, 

Diversão, Felicidade, Gratidão, Interesse, Orgulho, Prazer, Relaxamento, 

Satisfação e Saudade (Gráfico 10).  

 

 
 

Gráfico 10. Emoções associadas à roda de bicicleta que virou um relógio. Fonte: a autora 

 

A análise dos dados sobre as emoções, em paralelo com as características 

dos objetos e a localização no ambiente, como exposto a seguir, permite 

concluir que os objetos preservados possuíam características de valor 

intrínsecas ao próprio objeto, como o material do qual é feito, por 

exemplo, diretamente vinculado a aspectos emocionais viscerais 

(NORMAN, 2008), e as emoções declaradas de Satisfação e Prazer (do 

toque, do olhar).  

Em relação a outros objetos preservados por características inerentes 

associadas a aspectos práticos de uso (LÖBACH , 2001), como o vidro de 

conserva ou o pote de sorvete, por exemplo, relacionam-se as emoções 

Admiração e, novamente, Satisfação. Mas, nestes casos, também 
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aparecem citações dos respondentes – nas questões do formulário sobre 

as  emoções associadas, especificamente no campo em aberto “Outros” – 

de termos como “utilidade”, “funcionalidade” e “aproveitamento”. A 

despeito de não se tratarem de emoções, indicam o caráter pragmático 

(MORRIS, 1970) do objeto e associam-se às suas características intrínsecas. 

Por outro lado, a partir da análise destes dados, pode-se constatar que o 

valor do objeto preservado aparece mais comumente associado às 

experiências de que tomaram parte o objeto. Diante disso, a questão que 

se buscou aprofundar é se os aspectos do design dos objetos promovem 

essas experiências qualificadoras e de que maneira.  

 

4.2.2. Localização dos objetos 

 

O lugar ocupado pelo objeto diz muito sobre seu status e relevância na 

vida cotidiana de uma residência. O local e a posição onde se encontra – 

qual ambiente, se exposto ou guardado – vinculado ou não à presença de 

outras pessoas no local, família ou amigos, ajuda-nos a compreender o 

papel do objeto no ecossistema simbólico (CSIKSZENTMIHALYI; 

ROCHBERG-HALTON, 1981) formado naquele determinado contexto. 

A fim de compreender estes valores, e também objetivando identificar a 

mudança de status do objeto devido a sua requalificação, indagou-se a 

respeito da sua localização, primeiramente em relação ao lugar da casa, e 

a seguir, especificamente em que local se encontra naquele ambiente. 

Estes dados, agrupados, revelam que grande parte dos objetos passou a 

ser exposto, o que se relaciona com os objetos agora Decorativos, 
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Utensílios Decorativos ou de Iluminação. A disposição dos objetos 

requalificados na residência se dá conforme o Gráfico 11.  

 

 

Gráfico 11. Local da casa onde os objetos requalificados se encontram.  
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Parte dos objetos requalificados está exposta em locais privados, onde 

somente o respondente e os demais moradores da casa têm acesso, como 

o quarto (32 objetos), enquanto outros foram expostos em áreas sociais, 

onde há a circulação de amigos e parentes, como as salas (27), áreas de 

lazer com churrasqueiras (19), lavabo (1) e varanda (9). Em alguns casos, o 

escritório também tem amplo acesso, o mesmo acontecendo com a 

cozinha integrada à sala, local de encontro da casa.  
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De modo geral, o que se extrai da análise destes dados especificamente, é 

a relevância e significado dos artefatos na vida doméstica,  ilustrados pela 

localização do objeto requalificado na residência.  

Ocorre que estes dados interessam em função de auxiliarem a desenhar a 

importância que se dá ao objeto requalificado, compondo o quadro 

juntamente com as demais informações coletadas.  

Ressalta-se a alta incidência de objetos na cozinha devido à forte presença 

de embalagens reutilizadas como utensílios para guardar alimentos.  

Vale acrescentar ainda, que, entre os 59 respondentes, 7 moram em 

república estudantil ou com os pais, situação na qual o quarto é o espaço 

da casa onde o indivíduo tem mais autonomia ou interferência em relação 

aos objetos e sua disposição.  

 

4.3. Fatores que desqualificam o objeto 

 

Por que este objeto deixou de ter sua função original? Esta pergunta foi 

feita diretamente no questionário, objetivando compreender o que faz um 

objeto deixar de ser o que é, ou seja, quais os fatores que influenciam na 

desqualificação de um objeto em relação às suas funções originais. Apesar 

dos objetos da pesquisa permanecerem com as pessoas, isto é, de não 

serem descartados, eles deixaram de “exercer” aquilo que supostamente 

deveriam.  

Partindo das declarações dos respondentes em associação com as 

emoções relacionadas aos objetos antes e depois da sua requalificação, 

procurou-se elencar alguns aspectos relevantes a fim se compreender o 

que faz um objeto deixar de ser o que é, ou seja, quais os fatores que 
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influenciam a desqualificação do objeto em relação às suas funções 

originais. 

Estes fatores, não excludentes, uma vez que alguns objetos se relacionam 

simultaneamente com mais de um, foram agrupados em 9 categorias, 

nomeadas a partir de códigos, isto é, de termos presentes nos relatos que 

qualificassem o objeto em relação as suas características relacionadas com 

o fenômeno de deixar de ser.  

1. Desgastados e/ou Danificados– Esta categoria se relaciona com os 

objetos que têm sua vida útil encerrada pois sofreram algum tipo de 

dano ou desgaste pelo tempo e/ou uso, de forma a comprometer ou 

inviabilizar sua capacidade de uso, isto é, o objeto não tem mais 

condições de realizar sua função prática (LOBACH, 2001) original. São 

exemplos desta categoria o pneu “careca” (item 90), a lâmpada 

incandescente queimada (item 79), o amplificador da guitarra 

quebrado (item 22) e o escorredor de macarrão de inox cuja alça se 

quebrou (item 94) (Figura 29). Neste caso, aspectos sintáticos (MORRIS, 

1970) podem ou não estar comprometidos devido ao desgaste 

ocasionado pelo uso; do ponto de vista simbólico (LOBACH, 2001), o 

desgaste não necessariamente significa perda de valor, mas consiste 

em uma mudança de status.  

 

 
Figura 29. Pneu gasto transformado em banco, item 90 (Foto: J.V.F.C.); lâmpada queimada 
transformada em um terrário para planta, item 79 (Foto: G.N.P.); amplificador de som quebrado usado 
como móvel de apoio, item 22 (Foto: A.L.O.V); escorredor de macarrão reutilizado como vaso de 
plantas, item 94 (Foto: K.L.) 
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2. Fragmentos – Ser um fragmento é um fator que desqualifica o objeto 

que é parte de outro e, a princípio, não tem utilidade independente, 

nem mesmo faz sentido separadamente, como a grade do berço 

retirada porque a criança cresceu e não é mais necessária (item 68), ou 

as gavetas avulsas da cômoda (item 63) que sobraram quando o móvel 

foi atacado por cupim (Figura 30). As dimensões sintáticas desses 

fragmentos ficam comprometidas longe dos “objetos-mãe”, assim 

como sua dimensão semântica (MORRIS, 1970).  

 

 
Figura 30. Grade de berço avulsa transformada em cabide, item 68 (Foto: F.G.);  
Gavetas transformadas em prateleiras de livros, item 63 (Foto: E.C.M). 

 

3. Inadequados – Considera-se inadequado o objeto sem as qualidades 

necessárias para desempenhar sua função prática (LÖBACH, 2001) 

original. Pode se caracterizar por um objeto comprado 

equivocadamente ou recebido de presente; de qualquer modo, são 

objetos que não chegaram a ser. Este fenômeno ocorre devido a 

fatores intrínsecos ao objeto que inviabilizam sua finalidade original, 

em outras palavras, ele falhou em seu aspecto comportamental 

(NORMAN, 2008). Assim, são percebidos pelos seus donos como 
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inadequados para o uso, como o caso de um copinho de cerâmica para 

cachaça (item 170) cujo material do qual é feito altera o sabor da 

bebida, ou ainda a saboneteira de cerâmica decorada (item 1) que não 

resiste ao contato com o sabonete (Figura 31).  

 

 
Figura 31. Copinho para cachaça transformado em vasinho, item 170 (Foto: V.K.C.R.); Saboneteira usada 
como porta-treco, item 1 (Foto: A.B.T.) 

 

 

4. Ultrapassados – Esta categoria relaciona-se com objetos que 

“pertencem a outro tempo”, o que significa dizer que, apesar de 

estarem em condições de uso, nos dias atuais não têm utilidade pois 

fazem parte de atividades, hábitos ou necessidades do passado. Suas 

características estéticas estão preservadas, mas simbolizam (LÖBACH, 

2001) outro tempo, outra época; tornaram-se obsoletos. São exemplos, 

um bule de louça (item 35) cuja função original está preservada, 

entretanto ninguém na família o utiliza pois não “cabe mais no ritmo 

de vida atual” e as máquinas fotográficas analógicas (item 137), cuja 

tecnologia é considerada superada (Figura 32).  
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Figura 32. Bule de louça transformado em porta-pincéis, item 35 (Foto: A.R.); Máquinas fotográficas 
analógicas enfeitam a prateleira do “pub”, item 137 (Foto: M.B.A.) 

 

5. Deslocados – São objetos que também se encontram em perfeitas 

condições de uso, pois seus aspectos sintáticos e pragmáticos (MORRIS, 

1970) estão preservados, mas foram deslocados fisicamente do seu 

espaço de origem e não se adaptaram ao novo ambiente. Como 

exemplos temos a cama de hóspedes (item 64) que não tem mais lugar 

após mudança e o porta-batom (item 86) que não cabe na bancada do 

banheiro do novo apartamento, pois ocupa muito espaço (Figura 33).  

 

 
Figura 33. Antiga cama de hóspedes, posteriormente revestida de azulejos e transformada em 
prateleira divisória entre a sala e a cozinha – vista frontal e posterior, item 64 (Fotos: E.M.S.); Porta 
batons reutilizado como porta joias, item 86 (Foto: J.R.A.) 
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6. “Desparceirados” – Consiste em um remanescente de um conjunto 

que, sozinho, não faz sentido para seu dono. Como objeto unitário 

continua funcional, suas características sintáticas e pragmáticas 

(MORRIS, 1970) estão preservadas, entretanto não faz sentido para o 

indivíduo mantê-lo sem os “parceiros”. Por exemplo, o copo com 

acabamento “bico de jaca” (item 109) remanescente de um jogo de 

copos e um protótipo de raquete de frescobol (item 47) sem o par para 

que se possa jogar (Figura 34).  

 

 
Figura 34. Copo avulso, remanescente de um jogo, transformado em porta-vela, item 109 (M.I.A.T.); 
protótipo de raquete de frescobol desparceirada utilizada como tábua de frios, item 47 (Foto: C.C.S.O.) 

 

7. Superqualificado – Este grupo refere-se a uma situação onde a nova 

destinação para o objeto é mais relevante que a atual, ainda que o 

objeto esteja adequado e operante para a função original. Aspectos 

sintáticos e semânticos (MORRIS, 1970) colaboram para que se tome 

esta decisão, como a percepção de que o objeto “merece” ser outra 

coisa, como a caneca de porcelana (item 169) que virou porta-lápis 

devido à sua forma, única e distinta, que lhe atribui um caráter de 

escultura, um objeto a ser admirado, superqualificado para ser apenas 

uma caneca, na opinião do entrevistado, tendo sido promovida a porta 

lápis sobre a mesa de trabalho; ou ainda o balde de gelo para 
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champanhe (item 98) que, por seus atributos estéticos (LÖBACH, 2001) 

como o material e formato, associados ao status da marca de 

champanhe Veuve Clicquot, indicam um outro uso, neste caso, como 

cachepô de plantas (Figura 35).  

 

 
Figura 35. Caneca promovida a porta-lápis, item 169 (Foto: V.K.C.R); Balde de gelo transformado em 
cachepô para planta, item 98 (Foto: L.B.). 

 

8. Dissociado – Esta categoria refere-se a objetos que mudaram de 

usuário e seu uso estava vinculado ao usuário original. Nestes casos, o 

novo usuário não o considera da mesma maneira e identifica outras 

qualidades significativas de modo a requalificá-lo, sejam elas de ordem 

estética, prática ou simbólica (LÖBACH, 2001). É o caso da tesoura (item 

65) que pertencia à mãe já falecida da respondente que não 

compreende aquele objeto como um utensílio para cortar e sim, como 

uma lembrança da sua mãe, atributo simbólico (Figura 36).  
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Figura 36. Tesoura de costura dissociada de sua antiga dona, transformada em quadrinho decorativo, 
item 65 (Foto: E.R.T.) 

 

 

9. Efêmeros – Este é o caso dos objetos cuja função original é efêmera ou 

de monouso, portanto é suposto o objeto deixar de sê-lo após seu uso 

ou consumo. Aqui encontram-se principalmente as embalagens em 

situação pós consumo de seu conteúdo, como os vidros de conserva 

(item 17) transformados em porta-tempero; também é o caso, por 

exemplo, das pranchas de isopor (item 172) utilizadas como base das 

maquetes dos alunos da faculdade de arquitetura para a avaliação da 

disciplina, reutilizadas pela professora como isolante térmico para 

forro de escola pública (Figura 37).  
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Figura 37.  Embalagens de vidro de alcaparra transformadas em porta-tempero, item 17 (Foto: A.C.G.N.) e 
placas de isopor das maquetes dos alunos reutilizadas como isolante térmico no forro da escola pública, 
item 172 (Foto: V.S.L.) 

 

Como citado, as 9 categorias de motivações não são excludentes e alguns 

objetos se relacionam com mais de um destes fatores, como por exemplo, 

o antigo latão de leite (item 83), herança da avó materna que foi 

restaurado e transformado pelo respondente em um porta guarda-chuva 

(Figura 38); trata-se de um objeto Ultrapassado, Deslocado de seu 

ambiente original e Dissociado de sua antiga dona. A despeito disso, suas 

qualidades estéticas e simbólicas (LÖBACH, 2001) foram salientes para o 

atual dono que o restaurou. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 38. Antigo latão de leite da avó,  
restaurado e transformado em porta guarda-chuva (item 83) 
(Foto: J.P.J) 
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Assim, como nos estudos de Van Nes e Cramer (2006), as causas que levam 

um objeto a ser desqualificado para o cumprimento de sua finalidade 

original podem variar conforme sua origem. Podem se tratar de (1) 

aspectos intrínsecos ao objeto, (2) influência situacional devido a fatores 

circunstanciais ou culturais e (3) aspectos de ordem psicológica ou 

ideológica dos indivíduos.  

Tomando-se as características dos fatores que desqualificam os objetos 

identificados nas 9 categorias, confrontando-as com as origens elencadas 

por Van Nes e Cramer (2006), observa-se a seguinte situação (Quadro 6).  

 
Quadro 6. Tipologia dos objetos desqualificados e os fatores de influência 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Em três categorias (1) Desgastado/Danificado, (2) Fragmento e (3) 

Inadequado, a perda da utilidade do objeto está vinculada às suas 

características intrínsecas, dado que o objeto não cumpre com o seu papel 
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esperado, pois se encontra danificado, desgastado ou fragmentado, ou 

ainda é inadequado para o uso pois não possui as qualidades necessárias. 

Entretanto, estas características estão vinculadas a fatores circunstanciais, 

devido ao uso e/ou à ação do tempo, bem como o fato de ser fragmento 

de um outro objeto (objeto-mãe) e não ter função independente. Com 

relação à categoria (3) Inadequado, foram aspectos circunstanciais que 

fizeram com que o objeto fosse adquirido ainda que não servisse para o 

seu propósito.  

Em outras quatro, (4) Ultrapassado, (5) Deslocado, (6) “Desparceirado” e (7) 

Superqualificado, a perda da função original do objeto refere-se a fatores 

extrínsecos aos objetos como a moda e os costumes ou uma mudança de 

casa, por exemplo, e a priori os aspectos intrínsecos aos objetos 

permitiriam condições normais de uso. Entretanto, nas categorias (4) e (5), 

fatores circunstanciais ou culturais, de influência situacional, foram 

responsáveis pela desqualificação dos objetos, sendo que na (4) isto 

ocorre sob forte influência de fatores psicológicos, devido à obsolescência 

psicológica (PACKARD, 1963). 

O mesmo acontece com as categorias (6) e (7), nas quais os aspectos 

psicológicos dos indivíduos é que desqualificam os objetos para o uso, 

estando eles também em perfeitas condições.  

Portanto, nestas quatro categorias, apesar de os objetos ainda serem 

capazes de desempenhar as funções que exerciam e para a qual foram 

projetados e adquiridos, fatores como alterações das necessidades e das 

expectativas relacionadas a mudanças no estilo de vida, à questão da 

obsolescência tecnológica e da moda, motivam as pessoas a deixar de usá-

los. 

Finalmente, as categorias (7) Dissociado e (8) Efêmero se distinguem das 

demais nesta análise sobre os fatores que desqualificam o objeto. A (7) por 
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se caracterizar pela mudança de usuário, deste modo, aquilo que era uma 

qualidade para o usuário original, pode não o ser para seu novo dono. E a 

(8) porque foram criados e produzidos, como o próprio termo enfatiza, 

para terem vida breve, ainda que os indivíduos não os percebam assim.  

Há alguns objetos que não se enquadram em nenhuma das 9 categorias 

elencadas, uma vez que “não deixaram de ser o que eram”, ou seja, 

continuam aptos a cumprir sua função original  e encontram-se 

desempenhando outras funções provisória e temporariamente. É o caso 

do livro (item 74) das obras completas de William Shakespeare (Figura 39), 

antes inerte na estante, agora utilizado para regular a altura do monitor do 

computador. Sua função original está preservada, mas não ativa naquele 

determinado momento.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 39. Livro temporariamente 
cumprindo a função de apoio para o 
monitor, item 74 (Foto: F.M.) 
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Outra ocorrência que não se enquadra nas categorias elencadas é a da saia 

utilizada no casamento da respondente (item 110) que, apesar de em 

condições perfeitas de uso,  não servia mais pra ela. Em outras palavras, o 

objeto estaria em condição de uso para outro usuário. Aproxima-se da 

categoria (7) Dissociado, pois a mudança ocorreu em relação ao usuário, 

não tendo relação com as características intrínsecas ao objeto, entretanto 

neste caso o usuário permanece o mesmo26. 

Também fogem à classificação alguns objetos que foram adquiridos27 com 

a intenção de serem transformados, portanto não passaram pelo processo 

de desqualificação de sua função original em posse dos respondentes. 

Este é o caso dos pallets (item 31) ou dos carretéis de cabos telefônicos 

(itens 60 e 161), por exemplo.  

Como visto, o tempo aparece como um agente relevante nestas relações, 

pois desgasta e danifica os objetos. Entretanto, o desgaste pode ser 

encarado sob uma ótica positiva, como um tipo de personalização do 

objeto, na qual as marcas de um determinado padrão (pessoal) de uso 

refletem a característica do dono, o que promove um relacionamento 

estreito entre pessoas e coisas, dado que estas passam a contar uma 

história, ainda que involuntária.  

 

 

  

                                                

26 O item 110, “saia que virou almofada” constitui uma exceção ao escopo da pesquisa, dado que 
originalmente se trata de um item de vestuário. Foi mantido na amostra por ter sido transformado em um 
objeto de decoração no ambiente doméstico. 

27 Optou-se pelo termo “adquirido” de modo a incluir diferentes meios pelos quais os indivíduos possam 
ter adquiridos os objetos, isto é, comprados, herdados, recebidos de presente ou encontrados.   
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Como afirma Norman (2008, p.251)  

por mais que possamos nos queixar de marcas, mossas e 
manchas, elas também tornam os objetos pessoais – nossos. 
Cada peça é especial. Cada marca, cada queimadura, cada 
mossa e cada reparo contêm uma história, e são histórias que 
tornam as coisas especiais.  

 

Para o autor, este tipo de “personalização” possui enorme significado 

emocional e enriquece nossas vidas; o segredo, portanto, é fazer com que 

os objetos se desgastem graciosamente, envelhecendo junto com seus 

donos de maneira pessoal e prazerosa.  

A ótica negativa do desgaste diz respeito ao fato de que o tempo, além da 

ação sobre a matéria, altera os hábitos, a moda e a tecnologia, 

promovendo a obsolescência técnica ou percebida, que transforma 

objetos em perfeitas condições em inadequados ou ultrapassados 

(PACKARD, 1963). 

Os objetos são coisas tangíveis e por vezes, não se adaptam às alterações 

ocorridas nos ambientes em que se encontram; por este motivo, por vezes 

perdem sua finalidade, por outras, perduram mais do que seus próprios 

donos.  

Finalmente, são os indivíduos que detém os fatores de escolha para 

manter, descartar, utilizar ou requalificar determinado objeto, ou seja, “o 

ciclo de vida de um produto não é predeterminado por um critério de 

design, e sim o resultado da decisão do usuário” (VAN NES; CRAMER, 2006, 

p, 1308, tradução nossa), ainda que esta decisão seja fortemente 

influenciada pelo sistema de moda, pelo ecossistema publicitário e pela 

cultura de consumo.  

Mas é importante frisar que, a despeito dos diferentes fatores que 

desqualificaram os 175 objetos pesquisados para suas funções originais, 
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eles não foram totalmente esvaziados de valor. Permaneceram, foram 

preservados, reutilizados e readaptados a novas expectativas. 

 

 

4.4. Fatores que promovem a requalificação 

 

Após compreender os aspectos que levam o objeto a ser desqualificado 

para o cumprimento de sua finalidade original e avaliar as emoções 

associadas antes e depois de sua requalificação, considerando a 

localização do objeto no ambiente doméstico, as análises subsequentes 

concentraram-se em depreender o que leva as pessoas a requalificar o 

objeto. 

Segundo Löbach (2001), o que motiva o homem a influir no seu meio-

ambiente para configurá-lo está ligado a necessidades, mas também a 

desejos, anseios e ambições, ou seja, aspirações. As necessidades “têm 

origem em alguma carência e ditam o comportamento humano visando a 

eliminação dos estados não desejados”, que podem ser entendidos como 

uma sensação de deficiência que se tenta sanar. As aspirações, por outro 

lado, “não são derivadas de deficiência ou falta” e podem se dar em 

“consequência do curso das ideias e podem ser satisfeitas por um objeto 

que, como tal, passa a ser desejado”.  Para o autor, “um certo tipo de 

satisfação de necessidades ou realização de aspirações se alcança através 

do uso de objetos” (LÖBACH, 2001, p. 26- 27).  

Quando se trata de uso ou interação com os objetos, deve-se lembrar que 

esta pode ser instrumental (na qual o indivíduo interage com o artefato 

para realizar uma tarefa), não-instrumental (quando o indivíduo manipula 

o artefato sem fins práticos), ou mesmo não-física (mental, quando o 



211 

indivíduo apenas pensa no objeto, antecipando futuras interações ou 

rememorando interações ocorridas no passado) (RUSSO, HEKKERT, 2008). 

A relação com os objetos, segundo Csikszentmihalyi e Rochberg-Halton 

(1981), consiste em uma rede complexa de atribuição de significados 

simbólicos, na qual os objetos exercem uma função criativa e reflexiva 

sobre o sujeito, interferindo ativamente no conteúdo do que ele pensa 

sobre si mesmo. Além disso, esta relação não se dá apenas com o uso ou 

interação com os objetos, mas também com a posse, lembrando que todo 

objeto tem “uma [função] que é a de ser utilizado, a outra a de ser 

possuído” (BAUDRILLARD, 2008, p.94) 

Com isso em mente, debruçou-se sobre os dados da pesquisa com o 

propósito de compreender porque esses objetos adquiriram uma 

segunda vida, ou seja, porque foram requalificados, a partir de dois olhares 

distintos: primeiramente examinando-se os objetos, suas características e 

funções em relação às necessidades e anseios dos indivíduos; segundo, 

observando-se o processo de requalificação em si, as práticas de 

transformação do objeto, mediante a alteração ou não de seus aspectos 

constituintes. 

Os dados indicaram que, ainda que o objeto requalificado atenda a 

necessidades ou aspirações relacionadas a uma determinada situação ou 

contexto de uso, imediato ou futuro, sejam eles de ordem prática ou 

emocional, incluindo o desejo do “fazer manual” de transformar uma coisa 

em outra, o processo de requalificação se dá a partir de uma característica 

do objeto, identificada como “característica promotora da requalificação”. 

Por exemplo, a antiga cama de casal (item 105) que pertenceu aos pais da 

entrevistada (um objeto dissociado de seu dono original) foi transformada 

por ela e o marido em um banco para a varanda da casa (Figura 40).  
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Figura 40. Antiga cama dos pais transformada em banco (item 105). Foto: M.I.A.T. 

 

O que motivou a transformação não foi a necessidade do móvel na 

varanda, pois isso poderia ter sido solucionado adquirindo-se um banco. 

As características promotoras da requalificação foram os aspectos daquela 

cama específica, associados ao prazer fisiológico e psicológico (JORDAN, 

2000) em fazer este tipo de trabalho manual.  

A declaração “Porque além de linda, ela fez parte da minha família” , ilustra 

a motivação por  fatores de ordem afetiva somados à estética do objeto 

(LÖBACH, 2001).  
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A cama, que pertenceu aos pais da entrevistada e faz parte da sua memória 

afetiva (DAMAZIO, 2005), possui aspectos simbólicos (LÖBACH, 2001) 

relevantes e evoca emoções positivas como Alegria, Amor, Felicidade, 

Gratidão, Relaxamento, Satisfação e Saudade. 

Após a transformação em banco, permaneceram a Alegria, o Amor, a 

Gratidão, a Satisfação e a Saudade, e novas emoções surgiram: o Orgulho e 

a Admiração, pelo trabalho realizado, bem como a Tristeza, que emerge 

associada à lembrança dos pais já falecidos  (Gráfico 12).  

.  

 
Gráfico 12. Emoções associadas à cama que virou banco. Fonte: Elaborado pela autora 

 

Mesmo tratando-se de uma emoção negativa, Tristeza, a requalificação é 

considerada bem sucedida de acordo com a declaração da depoente: “é 

tristeza passageira, 99% das vezes me orgulho de ter esse objeto aqui em 

casa!”.  

A aparência da cama também foi preponderante para sua reutilização: sua 

estrutura delgada feita de madeira maciça torneada, com um delicado 

aplique entalhado na trave superior da cabeceira e fechamento em 
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palhinha natural, consistem em estéticos valorizados (LÖBACH, 2001). Seu 

acabamento original em pátina “envelheceu bem” (NORMAN, 2008), dado 

que se trata de uma cama da década de 1960 e encontra-se graciosamente 

desgastado. Somam-se as ripas de madeira cedro do antigo estrado, que 

serviram para compor o assento do novo banco e, por se tratarem de 

madeira maciça e se encontrarem em bom estado, foram mantidas no 

acabamento natural. 

Compreende-se, portanto, que o artefato selecionado para ser 

requalificado indica a sua reutilização por meio de suas características. O 

processo se origina em algum aspecto do objeto identificado pelo usuário, 

que o qualifica para suprir uma determinada necessidade, desejo ou 

anseio, mediante sua alteração ou mesmo mantendo-se suas 

configurações originais. Estas características qualificadoras, que 

chamamos de valor, podem ser de âmbito prático, estético e/ou simbólico 

(LÖBACH, 2001), associadas à aspectos comportamentais, viscerais ou 

reflexivos (NORMAN, 2008) dos objetos, em paralelo com as dimensões 

pragmáticas, sintáticas ou semânticas dos objetos enquanto signos 

(MORRIS, 1970) 

No caso da embalagem recebida pela depoente com uma cesta de café da 

manhã (item 149), suas características estéticas e práticas (LÖBACH, 2001),  

isto é, seu formato típico de uma embalagem de frutas de madeira, feita 

de ripas e alças nas laterais, somado ao material do qual é feita – MDF bem  

acabado e homogêneo, diferente da madeira rústica e sem acabamento 

utilizada nas caixas de frutas – mais as proporções do objeto que acomoda 

suficiente conteúdo sem encobri-lo, no caso garrafas de bebida e copos 

selecionados, conferiram valor para que fosse reaproveitada como um 

minibar sobre o móvel da sala, acrescido da pequena toalha rendada 

colocada pela depoente para completar a composição  (Figura  41).  
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Figura 41. Caixa-embalagem de MDF recebida 
como cesta de café da manhã, serve ao 
propósito de bar (item 149). (Foto: P.S.) 

 

 

Alia-se à demanda prática do objeto, a consciência ambiental da 

respondente que declarou “evitar desperdício e organizar as coisas” como 

motivações para reusar a caixa de MDF, a princípio um objeto efêmero por 

se tratar de uma embalagem, como um minibar. Estes aspectos são 

coerentes com as emoções negativas associadas ao objeto original – Culpa 

e Tensão – relacionadas ao possível descarte da embalagem, a Alívio por 

reaproveita-la. Gratidão e Satisfação relacionam-se com a experiência de 

ter sido presenteada com a cesta. Depois da requalificação, permanece a 

Gratidão e surge a Admiração pelo resultado obtido (Gráfico 13).  
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Gráfico 13. Emoções associadas à embalagem da cesta de café que virou mini bar. Fonte: autora 

 

A respondente incluiu ainda o termo Funcionalidade na opção “Outros” da 

lista de emoções positivas após a requalificação. A despeito de não se 

tratar de uma emoção, é valiosa a resposta no sentido de indicar o aspecto 

pragmático (MORRIS, 1970) relevante identificado no objeto. 

Vale ressaltar que a característica de valor dos objetos requalificados pode 

estar vinculada às questões estéticas, simbólicas ou práticas (LÖBACH, 

2001) bem como a mais de um aspecto simultaneamente.  

No caso da almofada da Figura 42 (item 110) o valor reside 

prioritariamente no aspecto simbólico (LÖBACH, 2001), pelo fato de que 

seu tecido foi proveniente da saia utilizada pela depoente no almoço de 

seu casamento. Entretanto, suas características estéticas (LÖBACH, 2001) 

foram relevantes, o que justifica transformá-la em um objeto decorativo. 

“A saia não servia mais, então mandei fazer a almofada por valor sentimental. 

Achava muita bonita e de boa qualidade”, relata a depoente.  
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Figura 42. Almofada feita a partir do tecido da saia de casamento, item 110 (Foto: M.L.). 

 

O valor simbólico (LÖBACH, 2001) e afetivo que motivou a transformação 

aparece relacionado às emoções de Amor e Saudade. A emoção de 

Admiração ocorre em relação ao tecido, sua qualidade e estampa, isto é, 

aos aspectos estéticos (LÖBACH, 2001) do objeto. O Desapontamento, pelo 

fato da saia não lhe servir mais, também foi relevante como gatilho para a 

transformação.  Após a requalificação, permaneceram a Admiração pela 

estética do material e a Saudade daquele momento, associado à Felicidade 

(Gráfico 14) ou seja, continua a relevância estético-simbólica (LÖBACH, 

2001).  
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Gráfico 14. Emoções associadas à almofada feita com o tecido da saia usada no casamento. Fonte: autora 

 

Independentemente de suas particularidades, comum a todos os casos é 

o fato de que o indivíduo identifica ou relaciona ao objeto um 

determinado valor, que impulsiona à requalificação, não ao descarte.  

Sendo assim, a despeito de se encontrar (1) desgastado ou danificado, de 

ser um (2) fragmento ou mesmo (3) inadequado para seu uso original, de 

estar (4) ultrapassado ou (5) deslocado em seu novo ambiente, (6) 

“desparceirado”, (7) superqualificado para sua função, (8) dissociado do 

dono original ou, finalmente, ser de uso (9) efêmero28, o objeto apresenta 

certas características – ou valores - que o qualificam para uma nova 

função, mediante alguma alteração ou mesmo preservada sua 

configuração original. 

Além dos aspectos relacionados ao valor dos objetos e suas características 

promotoras da requalificação, foram identificados outros fatores 

motivadores do fenômeno, todavia extrínsecos ao objeto, ou seja, 

                                                

28 Fatores que desqualificam o objeto, seção 4.3. 
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aspectos situacionais (circunstanciais ou culturais) bem como de ordem 

psicológica ou ideológica dos indivíduos (VAN NES; CRAMER, 2006), 

alheios aos objetos. 

Primeiramente um fator de ordem cultural, relacionado ao hábito muitas 

vezes familiar, de se guardar determinados objetos para reuso, como parte 

de uma cultura doméstica comum, onde é “natural” que se reutilizem, por 

exemplo, embalagens com tampa para armazenar alimentos e outras 

miudezas. Neste caso, o fenômeno de requalificação também se vincula às 

características físicas do objeto, mas obedece principalmente à cultura do 

reuso e, eventualmente, à noção de economia, ainda que esta não seja 

uma real necessidade, mas uma herança cultural que passa de geração a 

geração (ARDINGHI, 2015)29. 

Nota-se que o excesso de alguns tipos de objetos na residência também 

acaba por induzir ações no sentido do reuso. Novamente aqui as 

embalagens são citadas, mas não apenas. Este fenômeno pode ser 

observado, por exemplo, nas canecas de porcelana transformadas em 

porta-lápis (itens 23, 33, 73, 103, 169). Prática comum de reuso, pode ser 

entendida em função de alguns atributos de valor intrínsecos ao objeto, 

como seu peso e proporções que conferem estabilidade para conter lápis, 

canetas ou objetos mais longos como réguas ou pincéis, aliados à 

durabilidade e facilidade de limpeza da porcelana. Entretanto, somam-se 

aspectos circunstanciais, ou seja, o fato de as pessoas terem mais canecas 

do que necessitam para o seu uso regular, proveniente de brindes, 

presentes e lembranças de viagens, práticas muito comuns nos dias atuais.  

                                                

29 Este fator foi primeiramente observado na pesquisa de mestrado da autora, que identificou que famílias 
originais da zona rural do estado de São Paulo, mesmo tendo alcançado uma melhora no padrão 
socioeconômico em relação aos seus antepassados, ainda cultivam os hábitos herdados no sentido de 
reaproveitar as sobras e reutilizar objetos.  
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Outro aspecto extrínseco ao objeto, ainda que pouco mencionado na 

pesquisa, diz respeito à consciência ambiental, aspecto de ordem 

ideológica que norteia a prática de reuso de alguns objetos, onde a 

preocupação com a questão do excesso do descarte e a produção de lixo 

doméstico é fator determinante para o processo. 

Finalmente, em muitos casos, a requalificação advém do fato de que a 

ação de transformar objetos é uma atividade prazerosa para o indivíduo, 

e o objeto, ou mesmo sua utilidade, não são preponderantes. Aqui 

podemos dizer que a prática de requalificação tem origem em uma 

necessidade, aspiração ou anseio psicológico, do fazer manual e o prazer 

que daí advém. Relacionam-se com as emoções já apresentadas de 

Satisfação, Diversão e Relaxamento.  

Nesta situação, o fator que leva à requalificação do objeto, é 

predominantemente o prazer relacionado ao processo, criativo, muitas 

vezes artesanal, de transformar um objeto em outro. Por vezes esta 

atividade desempenha papel relevante na dinâmica ou na relação familiar, 

aproxima pais e filhos, une o casal em torno de uma atividade comum, o 

que faz da prática um momento de interação não só com os objetos, mas, 

sobretudo, interpessoal. Intitulado ritual criativo, este ponto será tratado 

detalhadamente à frente. 

Vale ressaltar que, em alguns depoimentos, não foi possível isolar o fator 

de motivação da requalificação, de modo a identificar se o fenômeno 

ocorre motivado pelo objeto ou pela atividade em si de transformar uma 

coisa em outra. 

Para efeito de apresentação do resultado destas investigações, o 

conteúdo a seguir está distribuído a partir dos dois enfoques, 

primeiramente, sobre os objetos (seção 4.5), na qual se apresentam as 

análises e o resultado das investigações sobre as motivações para 
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requalificar objetos, agrupadas em categorias de fatores e, em seguida, 

sobre as práticas de requalificação (seção 4.6), seus aspectos ritualísticos e 

criativos. 

 

 

 

4.5. Sobre os Objetos 

 

 

4.5.1. Categorias temáticas de valor dos objetos 

 

A partir das declarações significativas presentes nos dados coletados 

sobre os objetos, junto às emoções associadas pelos respondentes bem 

como sua localização na residência, extraíram-se os dados convertidos em 

códigos relacionados aos fatores que teriam motivado o fenômeno, com 

foco nas características dos objetos ou seus atributos de valor. 

Agrupados, estes códigos foram confrontados com os 10 temas 

preliminarmente identificados na autoetnografia. Revisados e 

reagrupados, foram dispostos em 7 categorias temáticas conforme o 

(Quadro 7).  
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Quadro 7. Códigos extraídos dos depoimentos, agrupados em temas. Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Esta análise observou características dos objetos que determinaram seu 

valor e promoveram a sua requalificação, resultando nas 7 Categorias 

Temáticas de atributos de valor dos objetos30, conforme descrito a seguir.   

 

1. Memorável: são atributos presentes nos objetos requalificados em 

função das memórias, bem como das experiências de que tomaram 

parte (DAMAZIO, 2005). Associa-se às emoções como Alegria e 

Saudade. Fortemente vinculado à função simbólica (LÖBACH, 2001) 

dos artefatos, dada sua característica expressiva.   

2. Conquista – esta categoria tem relação com os objetos que são 

requalificados por representarem uma conquista pessoal, por ter sido 

algo difícil de se obter; eventualmente, o objeto custou caro e é 

                                                

30 As categorias temáticas sobre os fatores que promovem a requalificação dos objetos foram nomeadas de 
modo a contemplar as características relevantes nos objetos em relação às motivações. Ademais, para não 
gerar sobreposições, evitou-se usar denominações dos autores utilizados nas análises, a saber: prática, 
estética, simbólica (Lobach, 2001); sintática, semântica, pragmática (MORRIS, 1970); visceral, 
comportamental, reflexiva (NORMAN, 2008); físico, psicológico, social, ideológico (JORDAN, 2000). 
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percebido como uma recompensa por um esforço. Também se 

relaciona com  a função simbólica (LÖBACH, 2001) dos artefatos, bom 

como com as  emoções de Gratidão e Orgulho. 

3. Coleção – abrange tanto coleções ordenadas em séries, com metas de 

completude, quanto as descompromissadas, desvinculadas de 

objetivos. Têm forte ligação com a função simbólica, bem como 

estética dos objetos (LÖBACH, 2001), dado que comumente são 

exibidas em locais públicos da residência e compõem com a decoração 

do ambiente. Relaciona-se com emoções como Satisfação, Admiração, 

Diversão, Devoção, Orgulho e Ciúmes. 

4. Inusitado – este tema compreende os objetos requalificados por 

serem curiosos ou únicos. Relaciona-se prioritariamente com a função 

simbólica dos artefatos, mas eventualmente também é sensível aos 

seus aspectos estéticos (LÖBACH, 2001). Podem estar presentes em 

locais públicos da casa, e costumam ser “gatilhos” para histórias vividas 

e narrativas pessoais, comportando-se também como um objeto 

biográfico. Está ligado a emoções como Interesse, Admiração, 

Diversão, Orgulho e Surpresa. 

5. Status – esta categoria abrange os objetos associados à noção de 

status, influenciada por valores culturais e relacionada às marcas, fator 

preponderante para que se requalifique o objeto. Vinculada à função 

simbólica dos artefatos (LÖBACH, 2001), relaciona-se com Admiração e 

Orgulho. 

6. Material – esta categoria relaciona-se com os fatores associados às 

qualidades materiais dos objetos e essencialmente sua função estética 

(LÖBACH, 2001) para uma finalidade decorativa; diz respeito a objetos 

considerados “bonitos” ou feitos de material “de qualidade”; relaciona-

se com as emoções Admiração, Prazer, Sensualidade. 
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7. Utilidade – esta categoria relaciona-se com os aspectos práticos 

utilitários (LÖBACH, 2001)  que promovem o reuso do objeto; envolve 

motivações econômicas e pragmáticas para se requalificarem os 

objetos; relaciona-se com a emoção Interesse. 

A partir da organização dos fatores motivadores nas 7 categorias 

temáticas, a análise seguinte consistiu na redistribuição dos 175 objetos 

nestas categorias a fim de verificar a ocorrência de tais fatores nos dados 

coletados na pesquisa. 

Em números absolutos, os fatores associados aos objetos31 levantados nos 

depoimentos somam 270 citações. Distribuindo-as pelas 7 categorias, 

obtém-se o seguinte panorama, ilustrado no (Gráfico 15).  

 
Gráfico 15. Ocorrência dos fatores motivacionais citados por Categoria.  
Fonte: Elaborado pela autora. 

                                                

31 As citações a fatores associados à atividade em si de transformar objetos serão tratadas na seção 4.6, 
Sobre as Práticas de Requalificação. 
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Material é a categoria mais citada, com 107 menções, o que nos indica a 

relevância do aspecto material dos objetos na motivação por sua 

requalificação, tanto atrelado à função estética quanto prática (LÖBACH, 

2001). Em outras palavras, aspectos nos materiais dos quais são feitos os 

objetos, aparecem muito frequentemente nos dados coletados da 

pesquisa, tanto em relação às suas características estéticas (LÖBACH, 2001) 

sensíveis à percepção, quanto associados à sua performance, ou ainda 

devido à semântica (MORRIS, 1970) daquele material em termos do que 

ele representa. 

Utilidade relaciona-se com 49 citações nos depoimentos, reforçando o 

viés pragmático (MORRIS, 1970) da requalificação dos objetos. 

Seguem as categorias Memorável (41 vezes), Inusitado (28), Status (25), 

Coleção (16) e Conquista (4), bastante associadas à função simbólica 

(LÖBACH, 2001) dos objetos. 

Entretanto, como citado, na maior parte dos depoimentos, os fatores 

motivadores se sobrepõem e, muitas vezes, se inter-relacionam.  

Em relação a 57 dos 175 objetos (em cinza no gráfico), foi possível 

identificar apenas um único fator como motivador da requalificação nas 

declarações dos depoentes. Nos demais, há aspectos simultâneos agindo 

para que os objetos tenham sido requalificados, distribuídos por 2 fatores 

(68 casos) até 7 fatores simultâneos (com 1 caso). O número de objetos 

com a quantidade de fatores motivadores simultâneos pode ser 

observado no Gráfico 16.  
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Gráfico 16. Ocorrência da quantidade de fatores distintos.  
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

Nos 57 casos em que se extraiu apenas um fator único, a distribuição pelas 

categorias temáticas se dá de acordo com o Gráfico 17.  
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Gráfico 17. Ocorrência dos fatores únicos citados, relativos a 57 objetos.  
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Aspectos relacionados ao Material e à Utilidade predominam e têm 

praticamente a mesma ocorrência (respectivamente 20 e 19 citações), o 

que nos leva a crer que as características materiais e o aspecto útil do 

objeto são, individualmente, valores suficientemente fortes para motivar 

o fenômeno. Os Memoráveis também aparecem em grande número (10 

citações), em seguida vêm os Inusitados (6). Coleção e Status aparecem por 

fim (1 citação cada). 

A partir daí, os depoimentos, as categorias e as imagens dos objetos foram 

submetidos à “espiral da análise de dados” (CRESWELL, 2014, p.148) 

composta por três análises sequenciais complementares: (1) 

primeiramente, com o enfoque na semiótica, as categorias forma 

examinadas a partir das dimensões de Morris (1970) – sintática, semântica 
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e pragmática - de modo a identificar seus aspectos semióticos 

predominantes; (2) em segundo, sobre os atributos dos objetos – visceral, 

comportamental ou reflexivo, relacionados aos níveis emocionais de 

Norman (2008); (3) por último, em relação aos tipos de prazer obtido na 

interação pessoa/objeto – fisiológico, psicológico, social e ideológico, 

segundo as definições de Jordan (2000), com vistas a melhor compreender 

os fatores motivacionais que perpassam o fenômeno. 

 

 

4.5.2. Dimensões semióticas dos objetos nas categorias temáticas 

 

Partindo-se do pressuposto de que os fenômenos são compostos por 

códigos com os quais os indivíduos constroem sua rede de significados, os 

objetos e suas relações com os usuários foram primeiramente examinados 

a partir do enfoque na semiótica, que “ilumina o processo no qual se dá a 

construção de um sistema de significação” (NIEMEYER, 2003, p. 14).  

Como mencionado anteriormente, esta análise considerou os aspectos 

intrínsecos aos objetos como responsáveis pela produção de sentido na 

relação com os indivíduos, e objetivou identificar a presença e a relevância 

dos mesmos no conjunto estudado.  

A partir daí, cruzaram-se as categorias temáticas com as dimensões 

semióticas dos objetos de Morris (1970): a dimensão sintática (relações do 

signo com outros signos), a dimensão semântica (relações do signo com 

os seus objetos) e a dimensão pragmática (relações do signo com os 

interpretantes), a fim de se identificar a quais e quanto cada categoria é 

sensível (Quadro 8).  
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Quadro 8. Relação das categorias temáticas com as dimensões semióticas de Morris (1970).  
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Verificou-se que a dimensão semântica (MORRIS, 1970) é a mais presente 

tanto em ocorrência quanto em relevância nas 7 categorias.   

As categorias Memorável, Status e Conquista são bastante sensíveis à 

dimensão semântica dos objetos e exclusivamente a ela.  Em outras 

palavras, o que leva um indivíduo a requalificar um objeto cujas memórias 

são relevantes é a sua capacidade de recontar e reviver suas histórias. Do 

mesmo modo, aqueles que materializam uma conquista pessoal – 

categoria Conquista – ou ainda os associados à noção de status.  Ou seja, 

os aspectos centrais destes fatores são suas qualidades expressivas e 

representacionais. 

A categoria Inusitado tem, principalmente, relação também com a 

dimensão semântica dos objetos, mas é um pouco sensível a aspectos 

sintáticos e pragmáticos (MORRIS, 1970), pois, além de expressar a noção 

de raro, curioso, único ou diferente, os objetos aqui relacionados possuem 

aspectos formais ou de utilidade que influenciam a sua requalificação. 
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A categoria Coleção se vincula à dimensão semântica dos artefatos e/ou 

do conjunto que compõe a coleção, no mesmo grau da dimensão 

sintática, dado que suas características representacionais estão associadas 

às estético-formais. Exemplificando, a coleção de latas de cerveja (Figura 

43) representa um estilo de vida ao mesmo tempo em que decora o 

ambiente com seus rótulos.   

Na categoria Material os aspectos da dimensão sintática (MORRIS, 1970) 

são os principais responsáveis pelo fenômeno. Esta categoria emergiu dos 

aspectos formais e estéticos extraídos dos depoimentos, como a beleza do 

objeto ou a qualidade do próprio material. As dimensões semânticas 

(MORRIS, 1970) também estão associadas, dado que materiais expressam 

valores – por exemplo, o vidro representa limpeza, assim como as 

dimensões pragmáticas – o vidro é fácil de limpar, não “pega cheiro”.  

Por fim, a categoria intitulada Utilidade relaciona-se diretamente com a 

dimensão pragmática (MORRIS, 1970) dos objetos, tem relação direta com 

o uso e a funcionalidade do objeto. 

Entretanto, como já destacado, os fatores motivadores se sobrepõem na 

maior parte dos casos, o que significa que um mesmo objeto é 

requalificado por características distintas (categorias temáticas 

diferentes), cujos aspectos semióticos se inter-relacionam e variam quanto 

à classe – sintáticos, semânticos e pragmáticos – bem como, a sua 

relevância.  

Por exemplo, as latas de cerveja (item 134) requalificadas que decoram a 

parede em prateleiras especialmente arranjadas para tal finalidade (Figura 

43), enquadram-se nas categorias Memorável, Coleção e Material. 

Constituem uma coleção cuja motivação se deu a partir de seus aspectos 

sintáticos (MORRIS, 1970), pois suas características materiais – cores, 

rótulos, letterings – dispostos lado a lado compõem um efeito decorativo 
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atraente e desejado pelo depoente, criando uma textura que qualifica o 

ambiente. Mas, de acordo com seu depoimento, cada lata “conta uma 

história”, ou seja, sua dimensão semântica (MORRIS, 1970) tem bastante 

relevância, dado que se relaciona às lembranças associadas ao seu 

consumo, como viagens e ocasiões específicas memoráveis. 

 

 
Figura 43. Embalagens de cerveja (itens 134 e 135) decoram a parede, compõem uma coleção e contam 
histórias (Foto: P.D.M.). 
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4.5.3. Aspectos emocionais e tipos de prazer  

 

Considerando os aspectos dos objetos como responsáveis pela produção 

de sentido na relação com os indivíduos, uma nova análise foi realizada de 

modo a identificar a presença dos aspectos emocionais de Norman (2008) 

na interação que ocorre entre as pessoas e os objetos estudados. 

Como explicitado, de acordo com o autor, a interação de pessoas com os 

objetos consiste em uma série de relações que ocorrem em três níveis do 

processamento (da informação) pelo nosso cérebro (NORMAN, 2008), o 

nível visceral, o comportamental e o reflexivo e, para cada nível, relacionam-

se aspectos do design, interagindo de maneira complexa, mas passíveis de 

serem mapeados em termos de características de produto. 

O aspecto visceral diz respeito à aparência do produto, aos seus atributos 

físicos sensoriais, sendo possível estabelecer um paralelo com a dimensão 

sintática de Morris (1970) e a função estética do objeto de  Löbach  (2001), 

como estabelecido na seção 2.3 Diferentes Dimensões Pessoa-Objeto. 

O aspecto reflexivo do objeto diz respeito ao caráter subjetivo, à relação de 

significados que atribuímos ao objeto; abrange particularidades culturais 

e individuais, atributos da dimensão semântica (MORRIS, 1970) ou da 

função simbólica do objeto (LÖBACH, 2001). Aqui situam-se as relações 

afetivas mais significativas, como aquelas presentes nos objetos 

memoráveis (DAMAZIO, 2005), bem como associadas a aspectos culturais, 

atreladas à noção de status, ou mesmo à distinção obtida devido a alguma 

peculiaridade do objeto. Relaciona-se com o fato de que o design reflexivo 

também “diz respeito à autoimagem e às mensagens que um produto 

envia às pessoas (NORMAN, 2008, p.107). 
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O aspecto comportamental, por sua vez, diz respeito ao uso, 

objetivamente à função e eficácia do artefato, como é sua usabilidade do 

ponto de vista funcional, facilidade e prazer de operá-lo. No design 

comportamental, o que importa é o desempenho do produto, que está 

diretamente associado às necessidades do usuário. Relaciona-se, 

portanto, com a dimensão pragmática (MORRIS, 1970) e a função prática 

do objeto (LÖBACH, 2001).  

No processo de análise, novamente debruçou-se sobre as declarações 

significativas e os códigos extraídos, a fim de identificar menções a 

aspectos de ordem visceral, comportamental e reflexiva,  em paralelo com 

os dados sobre as emoções e a localização do objeto no ambiente, além 

das imagens fotográficas dos artefatos que corroboraram para confirmar 

a classificação.  

O fato de um objeto ter se tornado decorativo, como no caso de um antigo 

utensílio que virou um enfeite, indica que sua qualidade estética e 

atratividade em termos sensoriais, como beleza ou sensação ao toque, 

foram aspectos sobressalentes para seu dono. 

Com relação ao aspecto comportamental, a análise procurou identificar 

fatores relacionados aos quatro princípios básicos do design 

comportamental – função, compreensibilidade, usabilidade e sensação física 

(NORMAN, 2008). Entretanto, não foi possível observar, em grande parte 

dos objetos, aspectos relacionados à compreensibilidade ou mesmo 

usabilidade, dada a baixa complexidade do objeto em sua utilização,  bem 

como devido ao tipo de interação – não  instrumental ou mesmo não-física 

(RUSSO, HEKKERT, 2008), com alguns objetos. Para dirimir este problema 

e evitar classificações indevidas, procuraram-se aspectos de satisfação 

associados ao seu desempenho, relativos à função objetiva do objeto 
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antes de sua requalificação, como por exemplo, o pote de sorvete (item 

167) cuja tampa “fecha bem” e por isso foi preservado. 

Finalmente em relação ao aspecto reflexivo, buscou-se identificar relações 

subjetivas salientes com o objeto, relativas à subjetividade do 

respondente, associadas às memórias, status, distinção ou mesmo 

autoimagem. 

Assim, adotando a simplificação proposta por Norman (2008, p.59) 

procedeu-se a análise com o objetivo de identificar se os objetos foram 

preservados devido aos seguintes atributos (Quadro 9).  

 

 

ATRIBUTOS  ASPECTOS DO DESIGN  

(NORMAN, 2008) 

Aparência Design visceral 

Prazer e efetividade do uso Design comportamental 

Autoimagem, satisfação pessoal, lembranças Design Reflexivo 

 
Quadro 9. Relação dos atributos associados aos aspectos emocionais  presentes nas 3 categorias de design 
emocional de Norman (2008). Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Norman (2008, p.59) 

 

 

Vale acrescentar que a presença de um atributo emocional do nível 

visceral, comportamental ou reflexivo identificado na análise não significa 

necessariamente a sua excepcionalidade, ou seja, não é porque 

determinado objeto foi requalificado por atributos viscerais, por exemplo, 

que significa que ele é um expoente em termos estéticos, mas que as 

características relacionadas à sua aparência contribuíram para que fosse 

preservado e reutilizado pelo seu dono. O mesmo vale para aspectos 
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comportamentais, em relação aos quais deve-se ponderar se a satisfação 

com o desempenho do objeto em uso é relativa à expectativa do seu dono 

e não necessariamente um saliente em relação a outros objetos de mesma 

categoria.  Sobre os aspectos reflexivos, estes são, por natureza, de caráter 

subjetivo e/ou cultural, portanto seu valor reside exatamente na relação 

de significados do sujeito com o objeto. 

O  Quadro 10 apresenta a classificação dos objetos de acordo com os 3 

aspectos emocionais do design de Norman (2008). Nas primeiras colunas 

traz as definições dadas pelos respondentes aos objetos antes (objeto na 

origem) e depois da requalificação (segunda-vida), seguidas dos aspectos 

emocionais identificados na análise.  
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Quadro 10. Classificação dos objetos segundo os aspectos de design de Norman (2008).  
(O quadro completa com os 175 objetos encontra-se no Apêndice C).  
Fonte: Elaborado pela autora 
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Observando-se os depoimentos a respeito dos 175 objetos, foram 

levantadas 284 citações que se relacionavam a algum dos aspectos de 

Norman (2008). 

Os aspectos viscerais do objeto foram os mais observados (com 121 

ocorrências), exemplificados por declarações significativas como “é muito 

bonito, dá dó de jogar fora” ou “é lindo, de madeira maciça”. A categoria 

temática Material guarda relação direta com os aspectos viscerais de 

Norman (2008), também associado à Coleções e, eventualmente, Inusitado. 

Em segundo lugar aparecem as relações de ordem reflexiva (111 citações), 

ligadas às memórias, status, apego e outros afetos, como objetos da 

infância ou que pertenceram a parentes já falecidos. Relaciona-se 

fortemente com as categorias temáticas Memorável, Conquista, Coleção e 

Status e mantém certa relação com os objetos da categoria Inusitado.   

Em menor incidência (52 citações) aparecem os fatores de ordem 

comportamental dos objetos, mais relacionados à categoria Utilidade 

(Gráfico 18) exemplificados na declaração “é ótimo, funciona perfeitamente 

bem pra isso”. 

 

Gráfico 18. Ocorrência dos aspectos de Norman (2008) nas citações.  
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Estes dados, isoladamente, nos informam que o aspecto visceral dos 

objetos possui grande relevância para os indivíduos, confirmando o viés 

estético (LÖBACH, 2001) forte nos objetos que são requalificados; o 

aspecto reflexivo tem praticamente a mesma importância, indicando 

relações de significado saliente, afetos e possíveis vínculos de apego; já o 

aspecto comportamental dos objetos revela-se bem menos influente, o 

que denota menor relevância para os atributos da performance de uso 

desses objetos. 

Entretanto, ao se analisarem os objetos individualmente a partir do 

conjunto de dados associados a cada um, incluindo os depoimentos, a 

localização na casa, as fotografias e as emoções associadas, verificou-se 

que, em relação a 98 dos 175 objetos estudados, mais de um aspecto 

contribui para a sua requalificação, o que indica tratar-se de um fenômeno 

complexo (Gráfico 19).  

  
Gráfico 19. Ocorrência dos aspectos emocionais segundo Norman (2008) nos objetos.  
Fonte: Elaborado pela autora. 
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As quatro primeiras linhas trazem os 98 objetos distribuídos nos aspectos 

compostos: em 65 casos, contribuíram simultaneamente para a 

requalificação os aspectos visceral e reflexivo; em 12 casos, os três aspectos 

simultaneamente; em 11 casos, os aspectos comportamental e visceral; em 

10 casos, comportamental e reflexivo. 

Em relação a 76 objetos, três últimas linhas do gráfico, apenas um fator 

motivador foi identificado. Em 33 deles, o aspecto visceral é o fator 

motivador percebido; em 24, o reflexivo, enquanto em 19 casos, o 

comportamental. 

Ou seja, a distribuição pelos aspectos emocionais de Norman (2008) 

demonstra que os objetos preservados detêm diferentes características 

qualificadoras simultâneas. 

 O resultado deste exercício pode ser melhor visualizado no Gráfico 20, 

que apresenta a incidência de citações (representada pela mancha escura 

no centro da circunferência) distribuídas em relação aos aspectos do 

design emocional de Norman (2008).  
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Gráfico 20. Citações sobre os objetos relacionadas aos aspectos do design emocional de Norman 
(2008).  Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Conclui-se que o aspecto visceral, relacionado à percepção da 

materialidade, aos atributos físicos da aparência, formas e texturas, são 

extremamente relevantes na motivação pela extensão da vida do objeto, 

principalmente quando aliado aos aspectos reflexivos, dos significados, da 

memória, do status, da própria noção que a pessoa tem de si mesma a 

partir do consumo de determinados produtos (NORMAN, 2008).   

Já o aspecto reflexivo sozinho é menos relevante para a extensão da vida 

do objeto, pois, como já observado, a escolha do objeto a ser requalificado 

por seus significados é vinculada a sua aparência atraente, em outras 

palavras, dos seus aspectos viscerais. Ou seja, o objeto que se decidiu 

requalificar pelo atributo memorável, por exemplo, possui também um 

aspecto estético relevante, como no caso da saia do casamento que foi 

transformada em almofada, já citado (item 110) 
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O aspecto comportamental, por sua vez, não impulsiona os outros 

atributos, mas representa individualmente fator motivador suficiente para 

requalificações de vertentes utilitárias, nas quais a satisfação com a 

performance do objeto é preponderante. 

Não obstante, cabe ressaltar que o fator declarado pelo respondente ao 

formulário deve ser compreendido como o mais significativo em relação 

às suas motivações, mas não necessariamente o único, fato identificado 

durante as entrevistas e também verificado no exame das imagens 

fotográficas.  

Para exemplificar, cita-se o caso da respondente que declarou no 

formulário “valor de estima” como fator motivador para transformar a 

velha tesoura e duas facas (itens 65 e 66) que pertenceram à sua mãe, em 

quadrinhos decorativos na parede da churrasqueira: de acordo com suas 

declarações, interpreta-se que o fenômeno foi motivado por aspectos 

reflexivos; entretanto, observando-se as imagens e demais informações 

coletadas nas entrevistas, percebe-se bastante relevância na dimensão 

visceral, dado o tratamento estético aplicado ao objeto e o local da casa 

onde estão dispostos -  na parede principal de uma área social da casa, de 

grande circulação, junto à churrasqueira.  

A complexidade do fenômeno estudado, do ponto de vista das 

experiências  dos respondentes em relação aos objetos, instigou a análise 

seguinte, considerando-se que, independentemente dos níveis de 

processamento cerebral, os seres humanos estão sempre em busca de 

prazer, como afirma  Jordan (2000).  

Segundo o autor, a aquisição, o uso, a posse e a interação com os objetos 

são fontes de prazeres distintos, proporcionados em função dos 

benefícios práticos, que aparecem no resultado das tarefas para as quais 

um produto é utilizado, benefícios emocionais, que se referem a como 



242 

este produto afeta o estado emocional de uma pessoa ou benefícios 

hedônicos, relativos aos prazeres sensoriais e estéticos promovidos por 

seu contato. 

Estes benefícios, por sua vez, propiciam prazer fisiológico, quando 

relacionados ao corpo e aos sentidos; prazer sociológico, quando dizem 

respeito às interações sociais e interpessoais; prazer psicológico ao se 

referirem às realizações pessoais associadas aos processos cognitivos, e 

prazer ideológico, quando contemplam a estimulação intelectual do 

indivíduo e seus valores (Jordan, 2000). 

Uma vez mais, a fim de melhor compreender os fatores motivadores para 

a segunda vida dos objetos, submeteram-se os dados à nova análise, desta 

vez objetivando identificar indícios de prazer nos depoimentos 

relacionados aos benefícios obtidos na requalificação, de modo a 

classificar o fenômeno em relação aos tipos de prazer (JORDAN, 2000).  

O Quadro 11 apresenta a classificação dos objetos de acordo com os 4 

tipos de prazer de Jordan (2000). Nas primeiras colunas traz novamente as 

definições dadas pelos respondentes aos objetos antes (na origem) e 

depois da requalificação (segunda-vida), seguidas dos tipos de prazer 

identificados na análise (em verde). 
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Quadro 11. Classificação dos objetos segundo os tipos de prazer de Jordan (2000). (O quadro completo com 
os 175 objetos encontra-se no Apêndice D).  
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Excepcionalmente, em relação a alguns objetos, não foi possível identificar 

nos depoimentos elementos que fizessem menção ao prazer elicitado na 

interação. Mesmo assim, identificaram-se 284 citações associadas. 

Os tipos de prazer mais frequentes identificados são o fisiológico (119 

referências) e o psicológico (102 citações); menos frequentes são as 

referências ao prazer social (com 40 citações); por último aparece o prazer 

ideológico, em 23 casos (Gráfico 21).  
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Gráfico 21. Ocorrência dos tipos de prazer de Jordan (2000) nas citações.  
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

O que explica a grande presença de prazer fisiológico é a alta relevância 

dada aos aspectos viscerais (NORMAN, 2008) dos objetos requalificados, 

associados à sua função estética (LÖBACH, 2001) e à materialidade, como 

identificado nas análises anteriores. Estas características são responsáveis 

por promover benefícios hedônicos e emocionais. Relaciona-se 

diretamente com a categoria temática Material, mas também está 

presente em Coleção, categoria fortemente sensível aos aspectos viscerais 

(NORMAN, 2008) dos objetos, cuja função estética (LÖBACH, 2001) 

também aparece relevante, exemplificada na coleção de tampinhas de 

cerveja reutilizadas para decorar o tampo da mesa (item 30). É fonte de 

prazer fisiológico porque agrada aos sentidos, e prazer psicológico 

(JORDAN, 2000) devido à realização do trabalho. 

O prazer psicológico está fortemente associado aos prazeres cognitivos, e 

se distribui, na forma de benefícios emocionais e práticos, por diversas 

categorias temáticas: Memorável, Conquista, Coleção e Utilidade. 

Relaciona-se com as memórias e experiências vividas, bem como posse, 
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metas alcançadas e conquistas realizadas, tanto do objeto único quanto 

do exemplar dentro do conjunto, característica inerente às coleções. 

Decorre tanto das decisões pragmáticas sobre reuso dos objetos, quanto 

das ideias e ações envolvidas nas próprias práticas de transformação dos 

mesmos, como será tratado adiante. 

O prazer social se associa ao status; decorre da exibição do objeto 

vinculado à autoria da sua requalificação. Está vinculado a compartilhar e 

exibir objetos, sejam eles únicos, curiosos e específicos, ou agrupados 

compondo uma coleção. Relaciona-se com as categorias Coleção, 

Inusitado e Status e, assim como no item anterior, também se relaciona 

com as ideias envolvidas nas próprias práticas de transformação dos 

artefatos.  

O prazer ideológico, ainda que pareça menos relevante, está presente na 

associação com as condutas conscientes do não descarte e do 

reaproveitamento, alinhadas com grupos que se auto definem como 

sustentáveis ou ecologicamente corretos. 

 

 

4.5.4. Relacionando as análises 

 

A partir destas análises, buscou-se tecer inter-relações entre as categorias 

temáticas motivacionais identificadas, os aspectos semióticos de Morris 

(1970), os aspectos emocionais de Norman (2008) e os tipos de prazer de 

Jordan (2000), de forma a se ter um panorama sobre a prevalência destes 

atributos em relação às 7 categorias temáticas (Quadro 12). 
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Quadro 12. Inter-relações entre as categorias temáticas, os aspectos semióticos de Morris (1970), aspectos 
emocionais de Norman (2008) e os tipos de prazer de Jordan (2000).  
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Nota-se que, para cada categoria temática, diferentes aspectos 

predominam.  

A categoria Material tem relação, principalmente com os aspectos viscerais 

dos objetos e sua dimensão sintática, promotoras de prazer fisiológico na 

relação sensível com os artefatos, por meio, principalmente, se sua 

aparência. 

Utilidade tem uma vertente pragmática na qual os aspectos 

comportamentais de efetividade de uso são responsáveis por elicitar 

prazeres psicológicos.  

Memorável, Status e Conquista têm a dimensão semântica saliente, 

relacionada com os aspectos emocionais reflexivos; entretanto, enquanto 

Memorável e Conquista geram prazer psicológico, Status promove prazer 

social.  

Por fim, Inusitado e Coleção guardam relações com os aspectos semânticos 

e sintáticos pois unem aspectos reflexivos e viscerais dos objetos; os 

atributos dos objetos presentes em ambas categorias são responsáveis 
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por gerar prazer social, entretanto em Coleções, está presente o prazer 

fisiológico também.  

O Quadro 12, além de sumarizar as relações entre as categorias temáticas, 

as dimensões semióticas (MORRIS, 1970), os aspectos emocionais 

(NORMAN, 2008) e os tipos de prazer (JORDAN, 2000),  serve como 

referência quando se avaliam individualmente os artefatos, como nos 

cinco exemplos a seguir. 

 

Exemplo 1 . Item 11 

O primeiro caso consiste em uma pequena coleção de vasinhos de 

suculentas e cactos (Figura 44) feitos a partir de capsulas de café Nespresso 

(item 11), cujos atributos se enquadram em duas categorias temáticas, 

Material e Coleção. 

 

 
Figura 44. Cápsulas de café Nespresso requalificadas como mini-vasinhos (item 11).  
Foto: a autora 

 

Isto quer dizer que, de acordo com o depoente, as cápsulas de café 

Nespresso foram consideradas para se tornar uma coleção de mini 

vasinhos devido principalmente aos atributos viscerais (NORMAN,2008) 
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relativos ao material de que são feitas (categoria Material), associados ao 

desejo de compor uma pequena coleção com diferentes pequenas 

plantas (categoria Coleção).  

A dimensão sintática (MORRIS, 1970) da composição – forma, proporções, 

cores e  acabamentos – foi valorizada, devido principalmente às diferentes 

tonalidades do alumínio anodizado, de toque acetinado, associado ao 

bom acabamento do objeto – que remete à noção de produto bem 

projetado – além das proporções da cápsula que se assemelham a um 

vasinho.  

Pode-se avaliar que o material de que são produzidas as cápsulas atende 

à necessidade de reter pequena quantidade de água e contribuir para o 

bom desempenho da planta, fato associado a função prática (LÖBACH, 

2001) do objeto; entretanto, esta característica não foi preponderante 

para a escolha.  

É fruto de orgulho e satisfação para o respondente, fatores de ordem 

emocional que contribuem para a relevância deste fazer. São fonte de 

prazer fisiológico (JORDAN, 2000), dado que o resultado obtido com a 

pequena coleção de plantas cuidadosamente dispostas nas diferentes e 

sofisticadas tonalidades metálicas das cápsulas “faz bem para os sentidos”, 

bem como  de prazer psicológico (JORDAN, 2000) por tratar-se de uma 

realização pessoal associadas à criatividade, além do cuidado com as 

plantas em si.  

 

Exemplo 2 . Item 7 

O segundo exemplo traz um painel decorativo exposto na parede da 

churrasqueira (item 7), feito a partir de tampas de caixas de vinho, pelo 
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próprio respondente, que se enquadra em quatro categorias temáticas: 

Material, Memorável, Coleção e Status (Figura 45). 

 

 
Figura 45. Painel de madeira com tampas de caixas de vinho, item 7.  
Foto: autora 
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Sua requalificação ocorreu devido aos atributos estéticos (LÖBACH, 2001) 

das peças rústicas de diferentes madeiras das antigas caixas de vinho, com 

nomes e símbolos em tipografias distintas (logotipos e demais estampas), 

gravados, monocromáticos, diretamente sobre o fundo em madeira 

natural (categoria Material), que agrada os sentidos na direção visceral do 

design (NORMAN, 2008).  

Também são salientes os aspectos simbólicos (LÖBACH, 2001), no nível 

reflexivo (NORMAN, 2008), em função das memórias que tomaram parte 

(categoria Memorável), principalmente associadas a momentos felizes do 

consumo dos vinhos, de emoções de alegria e diversão. 

Contribuiu o fato de comporem um conjunto com características de 

coleção (categoria Coleção), que exibe marcas valorizadas, atributo 

novamente reflexivo (NORMAN, 2008) (categoria Status). Foi idealizado e 

produzido pelo entrevistado, que relata com orgulho e satisfação sua 

criação. 

Aliam-se neste caso, aspectos viscerais e reflexivos (NORMAN, 2008) dos 

objetos, relacionados com três tipos de prazer. As características viscerais 

desse objeto proporcionam prazer fisiológico (JORDAN, 2000); o prazer 

social (JORDAN, 2000) decorre do fato de o painel ser visto e admirado por 

todos que frequentam a área da churrasqueira, e o prazer ideológico 

(JORDAN, 2000) está associado à autoria da criação.  

 

Exemplo 3. Item 6 

Este caso diz respeito a uma cadeira de plástico infantil (item 6) 

requalificada como “cesto de roupa suja” no banheiro, que se relaciona 

com fatores presentes nas categorias Memorável e Utilidade (Figura 46).  
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Figura 46. Cadeira infantil transformada em “cesto de roupa suja” (item 6) 
Foto: A.B.T. 

 

Sua requalificação se deu em função de seus atributos reflexivos 

(NORMAN, 2008) devido à carga simbólica (LÖBACH, 2001) presente no 

objeto, uma vez que esta cadeira de plástico infantil faz parte das 

memórias afetivas da respondente, hoje adulta (Memorável). Tendo 

perdido sua função original, a mãe da respondente atribuiu uma nova 

finalidade à pequena cadeira, utilizando-a no banheiro para colocar a 

roupa suja (categoria Utilidade), função prática (LÖBACH, 2001) 

meramente circunstancial.  

Evitou-se descartá-la, já que se encontra em bom estado, imprimindo-lhe 

uma determinada utilidade. Alia-se aos aspectos afetivos, o fato de ser um 

objeto pequeno, leve e portátil e, por ser de plástico, poder permanecer 
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na “área molhada” do banheiro. Suas dimensões não ocupam muito 

espaço, seus braços podem ser usados como alças para carregá-la. Parte, 

portanto, de uma motivação de ordem reflexiva (NORMAN, 2008) à qual 

associa-se uma função prática inusitada (LÖBACH, 2001). Este arranjo é 

fonte de prazer psicológico e ideológico (JORDAN, 2000) associados aos 

valores e memórias presentes na família da entrevistada. 

 

Exemplo 4 .  Item 127 

Este caso apresenta uma garrafa d’água que reutiliza uma embalagem 

também de água, da marca francesa Bardoit (item 127) e tem relação com 

quatro categorias temáticas: Conquista, Utilidade, Status e Materiais  

(Figura 47).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 47. Garrafa francesa transformada 
em garrafa d’água (item 127). 
Foto: autora. 
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Esta garrafa foi carregada na mala durante toda a viagem ao exterior, de 

acordo com o relato do entrevistado, que queria reaproveitá-la ao voltar 

para casa (categoria Conquista) para armazenar água gelada (categoria 

Utilidade). Seus aspectos reflexivos (NORMAN, 2008) associados à viagem e 

à marca francesa (categoria Status) promoveram o fenômeno; entretanto, 

os aspectos viscerais (NORMAN, 2008) relacionados à sua aparência, foram 

decisivos.  

A dimensão sintática (MORRIS, 1970) do objeto de vidro verde com o 

rótulo composto de elementos grafados em branco, como o nome da 

marca na vertical, em tipografia limpa e elegante em caixa alta, 

acompanhado de um “selo” com a data da fundação da marca em 1778 e 

a palavra France destacada embaixo, em fonte caligráfica, produz um 

resultado atraente e corrobora com a noção de  status, dimensão 

semântica (MORRIS, 1970) do objeto. Vê-se ainda a palavra France 

repetidamente na superfície de vidro verde fosco da garrafa atuando 

como uma estampa. 

A garrafa possui uma forma longilínea, que além de ser elegante, é 

ergonômica para ser manuseada mesmo quando molhada. Soma-se a 

presença de tampa com rosca, aspectos práticos de uso (LÖBACH, 2001), 

relacionados à dimensão pragmática (MORRIS, 1970). 

É fonte de prazer fisiológico (JORDAN, 2000) graças aos seus aspectos 

viscerais (NORMAN, 2008), prazer psicológico (JORDAN, 2000) pois 

simboliza uma conquista, e sociológico (JORDAN, 2000) por se tratar de 

uma marca de água francesa.  
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Exemplo 5. Item 17 

O quinto exemplo diz respeito à reutilização de embalagens de vidro de 

alcaparra como porta-temperos na cozinha (item 17) . Tem relação com as 

categorias temáticas Utilidade  e Material (Figura 48).  

 
Figura 48. Embalagens de vidro de alcaparra transformadas em porta-tempero, item 17 (Foto: A.C.G.N.) 

 

A reutilização dos vidros de alcaparra para armazenar os temperos na 

cozinha, se deu em função dos aspectos práticos (LÖBACH, 2001) da 

embalagem. Contribuiu para a sua escolha, a função estética (LÖBACH, 

2001) dos vidrinhos preenchidos com diferentes conteúdos, justapostos 

nas estreitas prateleiras confeccionadas especialmente para esta 

finalidade.   

O  material de que são feitas estas embalagens – vidro espesso incolor – 

confere transparência, resistência e facilidade de limpeza, requisitos 

necessários para a nova função do objeto.  
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Comportam pequenas quantidades – originalmente 60g – adequados 

para temperos e especiarias e têm uma boa ergonomia, mesmo no 

manuseio com a mão suja ou molhada. Soma-se a tampa de metal que 

veda perfeitamente o frasco, garantindo a preservação do conteúdo. Estas 

características relativas à sua performance e eficiência durante o uso são 

fonte de prazer fisiológico (NORDAN, 200) e consistem nos aspectos 

comportamentais do objeto (NORMAN, 2008),  preponderantes para sua 

reutilização.  

Entretanto, os aspectos viscerais (NORMAN, 2008) também foram 

importantes neste caso, com uma particularidade, relacionam-se com o 

conjunto dos frascos expostos na cozinha, novamente fonte de prazer 

fisiológico (JORDAN, 200) devido à aparência da composição idealizada 

pelo respondente, bem como de prazer psicológico (JORDAN, 2000) graças 

às atividade criativas tanto do reuso das embalagens, quanto da culinária, 

hobby do entrevistado.  

A espiral de análises aplicadas aos artefatos, com o enfoque da semiótica 

(MORRIS, 1970) e do design emocional (NORMAN, 2008) incluindo os tipos 

de prazer  (JORDAN, 2000), elucidou aspectos experienciais da relação das 

pessoas com os objetos.  

 

 

4.5.5. Rebatimento com os conceitos estruturantes 

 

O último passo da análise dos objetos consistiu na retomada dos conceitos 

teóricos sobre sustentabilidade emocional e apego aos objetos presentes 

na revisão bibliográfica (MCDONAGH, 2017) (CHAPMAN, 2008) 
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(WEIGHTMAN; MCDONAGH, 2003), de modo a cotejar com os resultados 

obtidos. 

O primeiro confronto se deu entre as 7 categorias temáticas de fatores 

motivacionais para a requalificação dos objetos e os seis pontos que 

compõem a estrutura experiencial de Chapman (2008) sobre a 

durabilidade de aparelhos eletrônicos domésticos a partir do viés 

emocional.  A despeito de se tratarem de categorias distintas de objetos, 

seu uso e interação, notou-se uma afinidade com três pontos levantados 

por Chapman (2008), como descrito a seguir.  

1. A narrativa (CHAPMAN, 2008) ocorre quando os usuários 

compartilham uma história pessoal única com o produto e que 

geralmente se refere a quando, como e de quem o objeto foi adquirido; 

esta característica pode ser observada nas categorias temáticas 

Memorável, Conquista, Coleção e Inusitado.  

2. Superfície (CHAPMAN, 2008) é um aspecto que diz respeito ao produto 

envelhecer fisicamente bem, desenvolvendo um caráter tangível 

através do tempo e do uso; consiste em uma característica que, no 

fenômeno da requalificação, pode estar presente em todas as 7 

categorias temáticas. Ainda, com relação a envelhecer bem, caso 

objeto a ser requalificado não atenda a este princípio de maneira 

satisfatória, o usuário modifica ou restaura o objeto, de modo a 

estabelecer o nível desejado de qualidade da superfície. 

3. Apego (CHAPMAN, 2008), no caso dos produtos eletrônicos, diz 

respeito ao fato de que os usuários sentem uma forte conexão 

emocional com o produto devido ao serviço que presta, às informações 

que contém e o significado que ele transmite. No caso dos fatores 

motivadores da requalificação dos artefatos domésticos, o apego 

também é característica fundamental, mas não se vincula exatamente 



257 

ao serviço prestado ou às informações, mas principalmente ao seu 

significado simbólico, bem como à autoimagem ou noção de si mesmo 

(self).  

Neste sentido, aproxima-se do proposto por Belk (1998) sobre o objeto 

representar uma extensão de si (self-extension), na qual o produto é 

encarado como uma parte da própria pessoa.  

Também aparece consoante com o modelo conceitual sobre o apego 

postulado por Schifferstein e Zwartkruis-Pelgrim (2008), resumido em 6 

pontos, destacando-se que a conexão emocional promotora do apego, no 

caso da requalificacão, se dá principalmente em função das experiências 

de significado vivenciadas com os objetos (product meaning). Mas, assim 

como postulado pelos autores, relaciona-se com:  

1. A satisfação hedônica (enjoyment) obtida durante o uso, como o prazer 

físico derivado da aparência do produto;  

2. A realização individual (individual autonomy) relacionada à identidade, 

individualidade, singularidade, habilidades, objetivos e realizações do 

indivíduo;  

3. A aprovação de suas ações pelos outros (group afilliation);  

4. Sua visão ou filosofia de vida, aqui associada à preocupação com a 

sustentabilidade bem como o valor que se dá aos afazeres manuais  

(life vision),  

5. A utilidade do produto em si, atributo que, ainda que menos relevante, 

nomeia uma categoria temática 

6. Seu valor de mercado, no que tange a noção de status, outra categoria 

temática. 

Desviando o enfoque dos aspectos emocionais para focar nos aspectos 

inerentes ao design dos objetos, ou seja, naquele valor que reside no 

objeto independentemente dos vínculos que mantém com o sujeito, é 
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mister retomar os 10 princípios do bom design de Dieter Rams (VITSOE, 

2019) na tentativa de identifica-los nos resultados das análises.  

Guardadas as diferenças de contexto, depreende-se que os objetos que 

foram requalificados possuem aspectos compatíveis com os seguintes 

princípios de Dieter Rams: 

• Princípio 2: o bom design torna o produto útil, não apenas do ponto de 

vista funcional, mas também psicológico e estético. Verifica-se a 

aplicabilidade deste princípio a partir da compreensão que objetos 

que são requalificados apresentam alguma utilidade, seja funcional, 

psicológica ou estética. 

• Princípio 3: o bom design é estético, e a qualidade estética compõe 

com a sua utilidade no dia-a-dia; Este princípio guarda relação com o 

tema da pesquisa devido à forte presença de objetos requalificados por 

suas qualidades estéticas, ainda que, a abordagem da pesquisa tenha 

sido pela percepção dos respondentes, não a partir de uma análise 

técnica em design apoiada nos conceitos teórico estéticos do campo. 

• Princípio 5: o bom design não é obstrutivo, isto é, seu design deve ser 

neutro e restrito para abrir caminho para que o usuário se expresse. 

Como citado, alguns objetos da pesquisa permaneceram e foram 

requalificados exatamente por sua neutralidade na aparência.  

• Princípio 7: o bom design é durável. Ainda que Rams estivesse se 

referindo a não ser um objeto de moda ou que parecesse antiquado, 

no contexto dos objetos requalificados, isto não deprecia 

necessariamente o objeto, ao contrário, pode operar como um atributo 

positivo.  

• Princípio 9 : o bom design é amigável ao meio-ambiente. Este princípio 

norteia a proposta de um Design para a Requalificação (DpR), como 

será tratado na conclusão deste trabalho. 
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4.6. Sobre as Práticas de Requalificação 

 

Conforme mencionado, a requalificação ocorre principalmente quando o 

indivíduo identifica uma qualidade no objeto com potencial para atender 

a uma necessidade ou aspiração presentes em uma determinada situação 

ou contexto de uso, imediato ou futuro. Ou seja, o processo de 

requalificação origina-se em alguma característica do objeto, inerente ou 

aderida, que o qualifica para suprir a uma necessidade, desejo ou anseio, 

seja o fato de ter pertencido a uma pessoa estimada ou marcar momentos 

importantes da vida do sujeito, que o qualifica para se tornar um objeto 

memorável, seja por apresentar uma conformação física que o habilita 

para exercer determinada função prática ou estética (LÖBACH, 2001).     

Recapitulando, essas características, ou valores, foram agrupadas em 7 

categorias: (1) é o que torna os objetos memoráveis; (2) que representa 

conquistas; (3) que compõe coleções; (4) que os faz inusitados; (5) que se 

associa ao status; (6) que se destaca por seus aspectos materiais; (7) ou por 

sua utilidade.  

Entretanto, além do fato de que os objetos indicam seu reuso, a pesquisa 

revelou que o fenômeno de requalificação dos objetos consiste, em si, em 

uma atividade relevante para boa parte dos entrevistados, sendo, em 

alguns casos, mais significativa do que o objeto a ser requalificado.  

Como afirmam Mugge, Schoormans, Schifferstein (2005) e Weightman e 

Mcdonagh (2003), a combinação da personalização dos objetos e do fato 

dela ser feita pelo próprio dono, estreita os laços afetivos entre as pessoas 

e os objetos; Norman (2008) ressalta que este processo da personalização 

mediante a ação da pessoa promove um sentido pessoal de realização. 
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A atividade de requalificar objetos, transformando-os e adaptando-os 

para novos locais e funções foi bastante citada na pesquisa, aparecendo 

como o segundo fator mais citado, com 63 menções extraídas das 

respostas ao formulário e às entrevistas, estando atrás apenas do aspecto 

Material (107 menções) dos objetos32.  

Esta forte presença indica a importância da atividade de requalificação do 

objeto, desde a ideação até sua confecção manual. 

Trata-se de um fenômeno que consiste em experiências significativas com 

forte componente emocional que se caracterizam pelo envolvimento, 

tanto físico, do fazer artesanal, quanto intelectual, na criação e 

transformação dos objetos pelos indivíduos. 

Em outras palavras, o que leva as pessoas a manterem e reutilizarem esses 

objetos também é o processo de requalificação em si, ou seja, a 

possibilidade de imprimir-lhes novos usos, configurações e significados, 

de modo a transformá-los por meio de processos criativos (STERNBERG, 

1999). Esta dimensão inventiva do uso (KASPER, 2009) apresenta-se como 

uma prática significativa de caráter ritualístico (ROOK, 2007; MCCRACKEN, 

2003). 

Assim, intitulam-se estas atividades de rituais criativos e abordam-se no 

próximo tópico os rebatimentos da pesquisa sobre esses dois conceitos: 

rituais e processos criativos. 

 

 

                                                

32 Por não se tratar de um atributo do objeto, a atividade em si de transformar uma coisa em outra não foi 
considerada como uma das categorias temáticas de fatores de requalificação já citadas.  
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4.6.1. Rituais Criativos 

 

Antes de iniciar a caracterização do processo de atribuição da segunda 

vida aos objetos como rituais criativos, é importante ressaltar que a prática 

de requalificação caracteriza-se pela mudança da qualidade do objeto 

conferida pelo indivíduo em relação à sua definição original e pode se 

caracterizar por (1) uma nova utilidade, (2) por diferentes graus de 

alteração na configuração de seus atributos estéticos e/ou (3) por um novo 

significado atribuído ao objeto. 

Estes rituais criativos ocorrem quando a requalificação do objeto é fruto de 

investimento de energia psíquica e resulta em uma produção criativa, 

independente do nível de transformação física pela qual passará o 

artefato. 

Conforme os dados coletados, praticamente metade dos objetos 

requalificados (90 objetos) permaneceu com suas características físico 

estéticas inalteradas, mas recebeu outras funções práticas ou simbólicas 

(LÖBACH, 2001). A outra parte (85 casos), sofreu algum tipo de alteração 

em sua configuração física original, ou seja, foram reconfigurados, com 

transformações que variam desde leves adaptações até profundas 

modificações estruturais. Destes, em 57 casos quem realizou estas 

alterações, adaptações ou transformações foi o próprio respondente, 

sozinho ou em companhia do companheiro com quem divide a moradia. 

Nos outros 28 objetos, foi uma terceira pessoa, profissional ou parente 

próximo, a pedido do respondente (Gráfico 22).  
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Gráfico 22. Ocorrência e autoria das alterações nos objetos originais.  
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Estas práticas de alterações ou adaptações dos objetos às novas funções - 

estéticas, práticas ou simbólicas (LÖBACH, 2001) - mostraram-se relevantes 

para grande parte dos entrevistados do ponto de vista afetivo, tanto pela 

execução da tarefa em si, quanto pelo resultado obtido. O fato de esses 

eventos serem constituídos de episódios de profundo significado, levou a 

considerá-los a partir da definição de ritual de consumo desenvolvida por 

Rook (2007) e McCracken (2003).  

Tratam-se de rituais de origem em duas fontes primárias (LEVY, 1978): 

primeiramente, advém de metas e emoções individuais, nos quais a psique 

opera como fonte dos fenômenos rituais. Rook (2007) reforça a 

importância das práticas rituais individuais comuns nos cuidados diários e 

em diversas atividades domésticas, por trazerem estrutura e significado a 

atividades consideradas “mundanas”. Segundo, tem origem no 

aprendizado grupal, isto é, no qual se encontram os rituais compartilhados 

por grupos sociais que determinam seus temas e que  engloba muitas 

práticas rituais do cotidiano, bem como práticas familiares.  
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Conforme citado, os elementos fundamentais da experiência ritual 

segundo Rook (2007), são o artefato ritual, o roteiro, os papéis e a plateia. 

Juntos, compõem um tipo de experiência expressiva e simbólica 

construída em torno de uma sequência episódica de eventos e repetidas 

ao longo do tempo, o que constitui os rituais. 

As análises anteriores com foco no design emocional e prazeres 

(NORMAN, 2008; JORDAN, 2000) permitiram identificar um forte 

“componente emocional” envolvido no fenômeno, que aproxima-o da 

noção de experiência ritual, ainda que varie consideravelmente entre os 

depoentes, de acordo com os níveis de emoção e prazer, bem como a 

motivação e a relevância da atividade em si para o indivíduo. 

Enquanto para uns, reutilizar os objetos é apenas parte de um hábito 

corriqueiro motivado por razões práticas de reuso dos objetos, para 

outros, constituem atividades expressivas e simbólicas fortemente 

associadas a emoções, relatadas como momentos de realização pessoal, 

fuga dos problemas do cotidiano ou mesmo “terapia”. 

Estas atividades costumam se repetir com frequência, normalmente aos 

finais de semana devido à disponibilidade das pessoas fora do trabalho, e 

obedecem a um determinado roteiro formado por uma sequência de 

etapas, que se inicia ao eleger-se um objeto que se quer manter e/ou 

transformar, o artefato ritual. No caso da respondente E.M., “enquanto não 

começo as [transformações das] peças, as ferramentas e “achados” – como eu 

chamo, ficam num banheiro de serviço desativado”. 

Neste roteiro, estão determinados os papéis dos participantes que podem 

variar desde um envolvimento intelectual, na criação da ideia, até o 

manual-artesanal de sua execução. Há que se considerar que a ação de 

materializar ideias também envolve criação, uma vez que escolhas, 

resoluções de problemas surgidos, adaptações, melhorias ocorrem na 
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relação dialógica com o objeto em transformação. Distinguem-se também 

quanto ao número e papel dos participantes, consistindo desde rituais 

individuais, onde somente participa o indivíduo e seu artefato ritual, a um 

ritual familiar, que conta com a participação de um familiar direto, que 

eventualmente se alterna nos papéis. Em outros casos, a criação se dá pelo 

indivíduo, no papel de idealizador, que contrata um profissional para sua 

execução, normalmente associado a um saber técnico específico (por 

exemplo uma costureira ou um serralheiro); entretanto, este profissional 

não participa efetivamente do ritual pois não tem consciência do roteiro, 

nem tampouco envolvimento emocional.  

Finalmente a plateia, por definição, não possui papel no ritual senão a de 

testemunhar os ritos. Aqui, ela é constituída pelos familiares e amigos que 

frequentam e casa e eventualmente acompanham as atividades, 

entretanto, mais frequentemente eles apenas observam o seu resultado, 

ou seja, o artefato ritual requalificado. 

A fim de caracterizar o fenômeno como um ritual criativo, observaram-se 

dois aspectos, primeiramente no que diz respeito ao seu resultado, se 

pode ser considerado uma produção criativa e, em segundo lugar, com 

relação às etapas do processo criativo. 

A primeira questão é, portanto, quanto ao produto destes processos, dado 

que a noção de criatividade pressupõe a produção de algo que seja ao 

mesmo tempo novo e adaptado ao contexto na qual se manifesta 

(LUBART, 2007). Isto acontece inclusive na resolução de problemas por 

meio da chamada criatividade do cotidiano (LUBART, 2007) ou da 

criatividade psicológica (BODEN, 1992).  

Quanto à ser adaptado ao contexto, não há dúvidas quanto a sua 

pertinência, tanto nos casos que resolvem um problema prático do dia-a-

dia, como o vidro de compota que agora acomoda os utensílios de cozinha 
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sobre o balcão (item 119), quanto em situações onde o objeto satisfaz um 

desejo estético, como uma garrafa de cerveja (item 96) com um 

determinada composição sintática (MORRIS, 1970), transformada em vaso 

de flores porque seu visual e marca agradam à respondente. 

Sobre a questão da novidade, alguns casos de reusos efetivamente não 

podem ser considerados novos pois tratam-se de soluções facilmente 

encontradas no contexto cultural no qual se insere a pesquisa, como 

canecas transformadas em porta-lápis (itens 23, 33, 73, 103, 169) e 

embalagens de bebida -  garrafas de vidro com tampa -  reutilizadas como 

garrafas d’água (item 51, 127, 128, 150), por exemplo, que fazem parte de 

um “senso comum” de reaproveitamento de objetos. 

Entretanto, há vários exemplos de objetos que, apesar de reproduzirem 

uma ideia existente, apresentam variações de autoria própria do 

indivíduo, nem que seja na sua disposição no ambiente, ou representam 

novas respostas em relação às suas próprias experiências. Tratam-se de 

replicações que, de acordo com o Modelo de propulsão de tipos de 

contribuições criativas de Sternberg (1999), são o tipo mais básico de 

criatividade e consistem em criações que reproduzem trabalhos feitos 

anteriormente por outros autores, com algumas adaptações ao 

paradigma existente.  

Isto pode ser constatado, por exemplo, na variação encontrada em quatro 

criações diferentes resultantes da transformação de uma folha de janela 

de madeira avulsa (itens 57, 70, 69, 58) em espelho, cabide ou enfeite de 

parede (Figura 49).  
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Figura 49. Variações criativas para o reuso de folhas avulsas de janela: espelho, cabide e enfeite de parede 
(itens 57, 70, 69, 58). (Fotos da esquerda para a direita: E.C.M.; F.G.; F,G.; E.C.M.). 

 

Ainda que não constituam inovações excepcionais em uma perspectiva 

ampla ou histórica, são resultado da criatividade psicológica (BODEN, 1992) 

ou criatividade cotidiana (LUBART, 2007) observadas na vida privada 

destes indivíduos.  

Sobre considerar as atividades de requalificação como processos criativos, 

os depoimentos sobre essas práticas foram analisados, a fim de identificar 

códigos que caracterizassem as 4 fases do processo criativo clássico de 

Wallas (1926): (1) preparação; (2) incubação; (3)  iluminação;  (4)  verificação. 

Depreende-se que o processo de reconfiguração dos objetos, em sua 

ampla maioria, tem início a partir da identificação de um objeto que se 

quer requalificar porque deseja-se mantê-lo, sendo um objeto próprio, 

herdado ou mesmo adquirido para este fim, o que representaria a tarefa 

ou  problema sintetizado na questão “o que fazer com esse objeto?”.  

A etapa de (1) preparação inclui a análise inicial do objeto e suas 

possibilidades, bem como do ambiente onde possivelmente ele será 

colocado. A coleta de informação para aquisição de conhecimento sobre 

o problema varia consideravelmente nos processos analisados. Para 

aqueles que costumam realizar as transformações dos próprios objetos 

por meio de atividades manuais, uns declararam ter “aprendido sozinhos”, 

com a prática do fazer manual; outros, na observação de um parente 

direto; há ainda aqueles cujo conhecimento advém da profissão (como no 
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caso de uma arquiteta e dois designers entrevistados). Por se tratarem de 

objetos domésticos, vários depoentes declararam reunir informações 

potencialmente relacionadas, ao consultar constantemente canais digitais 

– blogs, grupos, páginas e canais nas redes sociais sobre reuso ou 

reciclagem de objetos, ou por meio do termo “upcycling”, de modo a 

manterem-se informados e “inspirados”33. 

A (2) incubação se trata de uma etapa de difícil identificação nos 

depoimentos. Entretanto, a entrevistada que declara “ficar com aquilo na 

cabeça por um tempo até decidir o que fazer” exemplifica este momento do 

processo criativo. Dado que a atividade de transformação dos objetos 

costuma acontecer aos finais de semana, quando as pessoas têm mais 

tempo livre, acredita-se que a incubação – um processo inconsciente – 

ocorra durante a semana, quando elas estão com a atenção voltada para 

outras atividades da rotina ou do trabalho. 

A (3) iluminação ocorre quando as ideias emergem, ou seja, quando a 

solução para a questão inicial ganha contornos e surgem os insights do 

que fazer com aquele objeto em questão.  

A (4) verificação da ideia, isto é, seu exame crítico, ocorre quando ela é 

transformada em realidade e se dá a partir do momento em que o objeto 

é modificado e ganha um novo lugar na ambientação.  

Por vezes, durante as práticas de transformar o objeto, novas informações 

são coletadas e a ideia original é adaptada, diante da insatisfação do 

resultado ou de circunstâncias que surgem no processo de materialização 

e experimentação daquela ideia. 

                                                

33 As fontes de referência mais citadas foram o YouTube, por apresentar conteúdo do tipo “passo-a-passo” 
em vídeo, e o Pinterest, por permitir que se crie uma biblioteca de referencias organizadas por assuntos 
(etiquetas).  
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O processo de requalificação se encerra com a criação das novas 

atribuições ao objeto quando se inicia a interação dos indivíduos, tanto 

com o próprio autor da criação quanto parentes diretos e amigos que 

frequentam a casa, com o artefato em seu novo status, isto é, no 

desempenho de suas novas funções. 

A partir deste entendimento, as atividades criativas que emergiram na 

pesquisa e suas particularidades deram origem a 4 tipos de rituais que 

variam quanto aos participantes e os papeis desempenhados por eles. Os 

três primeiros se caracterizam pela transformação dos objetos devido à 

ação física e/ou mental dos indivíduos, em companhia ou não de alguém, 

e o último, pela não alteração do objeto, que tem seu uso e disposição no 

ambiente repensados, mas sua configuração original, preservada       

(Figura  50). 

 

Figura 50. Quatro tipos de rituais criativos de requalificação dos objetos.  
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

1. Ritual criativo individual: nestes casos, o indivíduo tem a autoria 

completa do processo de requalificação uma vez que idealiza e executa, 

de forma artesanal, o trabalho de transformação do objeto, que varia em 

diferentes graus de alteração do mesmo. Costuma ser realizado com 
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alguma periodicidade e obedece a uma determinada sequência, sendo 

que os respondentes que se enquadram neste grupo relatam ter um 

espaço preferido – quando não destinado – na casa, para a execução 

destas atividades. Neste grupo encontram-se aqueles entrevistados que 

consideram estas práticas como terapêuticas, o que se vincula aos tipos de 

prazer psicológico e fisiológico.  Relatam sentir satisfação em executá-las 

frequentemente, o que resulta no fato de um indivíduo ter vários objetos 

requalificados em casa. Estes rituais normalmente não contam com plateia 

durante sua execução, entretanto seu resultado é exibido e consiste em 

motivo de orgulho. Estes fatos corroboram com a crença de que, segundo 

Lubart (2007), a atividade criativa pode operar como um regulador 

motivacional influenciando o estado emocional de quem a produz.  

A Figura 51 traz 3 objetos requalificados pela mesma respondente, que 

executa com frequência estes rituais: uma folha de janela que virou um 

painel decorativo (item 58), a antiga grade de portão (item 55) que agora 

faz as vezes de cabeceira da cama, e uma gaiola (item 61) transformada em 

lustre.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 51. Três objetos requalificados  
pela respondente em rituais do fazer manual 
(itens 58, 55 e 61).  
(Foto: E.M.) 
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2. Ritual criativo em família: neste tipo de ritual cada membro 

executa seu papel, ainda que não simultaneamente, em uma atividade 

conjunta. Narrados como momentos de encontro entre pai e filho ou entre 

o casal que se dedica aos finais de semana a uma atividade comum, este 

tipo de ritual também engloba um processo manual de transformar 

fisicamente os objetos, e pode ser considerado como um “fator de 

integração” (CSIKSZENTMIHALYI; ROCHBERG-HALTON, 1981) entre os 

membros da família. Nestes casos, normalmente os papéis rituais 

aparecem bem definidos, no qual um tem as ideias e o outro as executa, 

como o casal que requalificou uma moldura de quadro (item 159) 

transformando-a em um porta recados (Figura 52). Durante a execução 

estes papéis podem se alterar, novas ideias surgem e são incorporadas 

pelo executor. Variam quanto à periodicidade e frequência já que 

dependem de mais de uma pessoa para a sua realização. Também não 

costuma ter plateia durante a execução do ritual, apenas para a exibição 

dos resultados.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 52. Moldura de quadro transformada em quadro de 
recados: idealizado pela respondente, executado pelo 
marido em ritual criativo em família (item 159).  
Foto: R.F.S. 
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3. Ritual criativo terceirizado: consiste em uma variação dos rituais 

anteriores pois a transformação física do objeto é executada por uma 

pessoa terceirizada, normalmente um profissional, que desempenha esse 

papel. O fato de a execução não ser realizada pelo dono do objeto, em 

alguns casos, pareceu comprometer o prazer psicológico obtido no 

processo, fato identificado pela expressão “eu só tive a ideia, não fui eu que 

fiz”, como se houvesse mais valor na sua transformação do que na ideia 

criativa. A Figura 53 exemplifica esta categoria com dois quadrinhos (itens 

65 e 66) idealizados pela respondente que contratou uma empresa de 

molduras para sua execução. 

 

 
Figura 53. Facas e tesoura antigas da mãe da entrevistada, transformadas em quadrinhos (itens 65 e 66); 
execução de empresa de molduras.  
Fotos: E.R.T. 

 

4. Ritual de criação intelectual: aqui encontram-se os rituais criativos 

que não envolvem a transformação física dos objetos, ou seja, aqueles 

onde a sua configuração é mantida, mas no qual os indivíduos têm o papel 

de criar novas disposições ou arranjos na residência, bem como a 

adequação a novas funcionalidades. Mesmo mantendo-se sua 

configuração original, nota-se um empenho criativo nas novas atribuições 
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para o objeto, motivadas por razões de ordem distintas como o caso da 

garrafa de cerveja (item 96) que, devido ao seu tamanho – trata-se da 

embalagem de 1 litro – e  o rótulo, impresso no vidro, recebe um arranjo 

de flores desidratadas e é transformado em vaso sobre o balcão da 

cozinha, fonte de prazer estético fisiológico, ou a já citada raquete de 

frescobol de madeira de qualidade (item 47) transformada em tábua de 

frios pelo dono, prazer psicológico e sociológico pelo inusitado da solução 

compartilhada com os amigos (Figura 54).  

 

 
Figura 54. Garrafa de cerveja transformado em vaso (item 96) e protótipo de raquete de frescobol 
transformada em tábua de frios (item 47).  
Fotos: K.L; C.C.S. 

 

Dar respostas criativas para o reaproveitamento de objetos domésticos 

demonstrou ser uma maneira de se auto realizar; constitui uma fonte 

cotidiana de prazer psicológico (JORDAN, 2000) obtido na criação de novos 

destinos para os objetos, bem como ideológico na direção da consciência 

ambiental, em consonância com grupos que se posicionam como 
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sustentáveis ou ecologicamente corretos.  Também constitui prazer 

sociológico (JORDAN, 2000) no compartilhamento das soluções 

encontradas, seja na exibição do objeto no ambiente ou no 

compartilhamento nas redes sociais. 

Douglas e Isherwood (2009) dizem que “os bens são neutros, mas seus 

usos são sociais e podem ser usados como cerca ou como pontes” (2009, 

p.36).  Estes objetos, bem como as práticas ritualísticas da sua 

requalificação, inserem a pessoa em um determinado grupo, ainda que 

informalmente, com o qual ela se identifica (group affiliation) a partir de 

uma série de valores que contribuem para a confirmação da própria noção 

de si mesmo, e agem como “pontes” nas relações sociais34.  

Em outras palavras, aqueles artefatos que seriam descartados, podem 

significar a materialização de potencialidades criativas dos seres humanos 

e contribuir para sua auto realização, tanto em relação à sua autonomia 

quanto na busca pelo pertencimento a um grupo (SCHIFFERSTEIN; 

ZWARTKRUIS-PELGRIM, 2008). 

 

4.7. O papel do designer no processo da requalificação 

 

Encaminha-se, finalmente, para a última discussão encadeada neste 

estudo, resumida na seguinte questão: qual é o papel do designer em 

relação à requalificação dos objetos pelos usuários?  

                                                

34 Alguns respondentes relataram participar de grupos formados por praticantes de trabalhos manuais 
deste tipo, em redes sociais como o Facebook e o Pinterest, nos quais compartilham trabalhos e “tiram 
ideias”.   
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Nos casos aqui levantados, o usuário foi protagonista e a requalificação 

apareceu como “adaptações, deslocamentos ou desvios de uso” (AKRICH, 

1998), e não como algo prescrito pelo designer. Ainda que alguns 

exemplos tenham se revelado práticas comuns de reusos, como as 

canecas de porcelanas reutilizadas como porta-lápis (itens 23, 33, 73, 103, 

169). e as folhas de janela transformadas em espelhos e cabides de parede 

(itens 57, 70, 69, 58), estas novas destinações não foram projetadas. 

Entretanto, como proposto por Akrich (1998), o designer pode observar 

este fenômeno e incorporar características promotoras de reuso em novos 

produtos.  

Isto se observa mais facilmente com relação às embalagens, desde 

detalhes como a facilidade de remoção de rótulos e decisões de materiais 

duráveis como vidro, por exemplo, até campanhas de comunicação para 

promover a sua reutilização. 

Mas não se trata de simplesmente reproduzir aspectos identificados, uma 

vez que a mesma caraterística pode chamar a atenção de um usuário em 

sua experiência com o objeto e passar despercebida por outro, dados os 

componentes emocionais e de significados idiossincráticos envolvidos no 

processo. Ressalta-se que, a despeito dos estudos em design emocional 

que vinculam características nos objetos e suas capacidades de elicitar 

determinadas emoções a partir do conceito de appraisal (DESMET, 2003), 

o significado dos objetos atribuído pelos indivíduos vai além das emoções 

elicitadas, abarcando um ecossistema simbólico e afetivo complexo, 

tecido na experiência do cultivo das coisas (CSIKSZENTMIHALYI; 

ROCHBERG-HALTON, 1981), que envolve dimensões estéticas, emocionais 

e de significado, presentes nas interações pessoa-objeto (HEKKERT, 2006). 
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Dos fatores que promoveram a requalificação dos objetos identificados na 

pesquisa, ou seja, em relação às 7 categorias temáticas (Memorável, 

Conquista, Coleção, Inusitado, Status, Material, Utilidade) podemos 

considerar alguns aspectos sob o domínio do design.  

O primeiro diz respeito aos materiais de que são feitos os objetos, no que 

tange sua qualidade estética. Tomando novamente como exemplo as 

capsulas de café Nespresso transformadas em mini vasinhos para a 

pequena coleção de cactos e suculentas (item 11), seu formato e 

proporções facilitaram seu reuso, mas foi a aparência, ou melhor, a estética 

daquele material - alumínio anodizado em coloração intensa e toque 

acetinado - que conferiu valor ao objeto para ser requalificado.  Suas 

características estéticas as diferenciaram de, por exemplo, simples 

copinhos de plástico descartáveis que também se prestariam para o 

mesmo fim. 

Ainda com respeito ao fator material dos objetos requalificados, suas 

qualidades físico-funcionais também se mostraram relevantes para a 

requalificação, associadas à noção de qualidade percebida, em conjunto 

ou não com outros fatores, como por exemplo marca – categoria status. As 

garrafas de bebida reutilizadas como garrafas d’água são outro bom 

exemplo (itens 51, 127, 128, 150). A característica físico-funcional da 

garrafa de vidro, o fato de “o vidro gelar mais a água do que a garrafa 

plástica”, seu tamanho e formato adequados, além dos rótulos destacáveis 

ou impressos no vidro, foram determinantes no processo. 

Este ponto ainda pode ser identificado em citações como “bom demais pra 

jogar fora” e “é muito resistente”, bem como na referência à qualidade 

implícita de determinados materiais como a prata, no caso dos talheres 
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(itens 13, 14 e 66), e a madeira maciça, nas folhas de janelas reaproveitadas 

(itens 57, 70, 69, 58).  

O segundo ponto diz respeito ao objeto colecionável, a partir do design 

de uma série de objetos que, se por um lado induzem a sua aquisição, por 

outro, sua permanência. No campo do design de embalagens, a ideia de 

uma série colecionável tem sido largamente utilizada em promoções 

sazonais ou limitadas, bem como quando se pretende impulsionar o 

consumo de uma linha de produtos. Ocorre que, além da aquisição, esse 

atributo, combinado com outros como status, utilidade ou aspectos 

materiais, pode promove a permanência destes objetos.  

Finalmente o último atributo de valor para a requalificação sob o domínio 

do design se trata da utilidade ou melhor, da capacidade de um objeto de 

ser reutilizado. Novamente no caso das embalagens, atributos de indução 

ao reuso podem ser mais facilmente incorporados pelo design, uma vez 

que a primeira utilidade de uma embalagem é conter algo, não muito 

diferente de um possível seu reuso no ambiente doméstico. Mas também 

aqui os materiais e sistemas de fechamento podem contribuir para o uso 

recorrente, bem como a facilidade de remoção de rótulos adesivos, por 

exemplo. 

Mas quando se trata do aspecto criativo da reutilização de objetos 

variados, como por exemplo usar as gavetas de uma antiga cômoda como 

prateleiras de livros na parede (item 63), ou uma cadeira infantil de plástico 

como cesto de roupa suja no banheiro (item 6), o protagonismo volta para 

o usuário e foge do domínio direto do designer. O mesmo vale com 

relação às memórias que os objetos evocam, relações com conquistas 

pessoais, bem como serem considerados inusitados ou associados a 
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determinados status, atributos que dependem do indivíduo, do ambiente 

a da cultura na qual se insere, extrínsecos ao design do objeto.   

Diante disso, propõe-se aos designers interessados em apoiar a 

requalificação de objetos em ambiente doméstico visando promover 

maior durabilidade emocional, que considerem as 9 diretrizes para a 

prática do Design para a Requalificação (DpR) descritas a seguir. 

1. Promover a requalificação pela personalização 

Requalificar um objeto é uma forma de personalização, no contexto da 

atribuição de uma segunda vida. Desta maneira, o design para a 

requalificação é aquele que permite a personalização pelo próprio 

usuário, seja em uma nova forma de usar o objeto, de dispô-lo no 

ambiente ou de transformá-lo.  

Personalizar é imprimir um caráter único e pessoal ao objeto por meio 

do qual se criam vínculos afetivos, promove o apego e aponta para a 

sustentabilidade emocional (WEIGHTMAN; MCDONAGH, 2003) 

(MUGGE; SCHOORMANS; SCHIFFERSTEIN, 2005).  

Atribuir novos e criativos usos para objetos é motivo de orgulho e 

realização pessoal; atende às características humanas da 

integração/diferenciação (CSIKSZENTMIHALYI; ROCHBERG-HALTON, 

1981) ao aproximar pessoas que têm este interesse em comum, 

enquanto as distingue em virtude das diferentes ideias de reuso ou 

transformação.  

2. Propiciar a ação criativa dos usuários 

O usuário é um ser criativo que atribui novos usos, adapta e transforma 

objetos propondo desvios do uso inesperados (AKRICH, 1998). 

Respeitar o potencial criativo dos usuários significa mais do que apenas 

não restringir o uso dos artefatos ou projetar diferentes e possíveis 
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usos. O design deve ser capaz de promover a ação das pessoas, 

individualmente ou em grupos, no sentido da criatividade, para 

pensarem novas finalidades, configurações e arranjos, lembrando que 

todo ser humano apresenta um certo grau de habilidades criativas que 

podem ser treinadas e aprimoradas por meio da prática, desde que 

hajam condições ambientais favoráveis e o domínio de técnicas 

adequadas (ALENCAR; FLEITH, 2009).  

O design que valoriza a criatividade do usuário estimula-o a agir a partir 

dos atributos do objeto, bem como de suas partes constituintes. 

Esta diretriz pode ser estendida para o marketing do produto, bem 

como sua apresentação e embalagem, no sentido de convidar as 

pessoas a compartilharem suas criações, ou mesmo participarem do 

processo criativo em design, consonante com o modelo de crowd-

design35.  Esta prática promove o senso de comunidade e 

pertencimento, além de gerar para os designers um arcabouço de 

referências a serem consideradas em projeto 

3. Favorecer a longevidade dos objetos 

Alguns objetos envelhecem bem, seja em função de tornarem-se 

testemunhas da história, individual ou coletiva, seja em função dos 

materiais de que são feitos. 

No primeiro caso, fazem referência a outros tempos, outras pessoas, 

outros costumes, e, portanto, são símbolos deste outro universo. Por 

                                                

35 Crowd-design é uma modalidade recente de projeto e de produção que usa os conhecimentos e recursos 
disponíveis na comunidade para projetar soluções. Consiste no envolvimento comunitário no processo de 
desenvolvimento de produtos com o objetivo de viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para 
problemas distintos. Integra o consumidor no processo de inovação elevando sua autoestima, enquanto 
garante à organização produtos melhor adaptados às suas necessidades. (LAGO, L.; DA CRUZ LANDIM, 
2016). 
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vezes seus significados só fazem sentido para o indivíduo, mas por 

outras, valem-se de atributos compartilhados por um grupo de 

pessoas, são símbolos de uma cultura.  

Se, em relação ao indivíduo, o objeto consiste em objeto memorável 

(DAMAZIO, 2005) ou biográfico (BOSI, 1994), em relação a outras 

pessoas pode agir de forma criativa, e despertar narrativas imaginadas 

de grande valor.  

Quanto aos materiais de que são feitos, alguns envelhecem bem 

(MANZINI, 1993), isto é, ainda que mostrem a passagem do tempo com 

o desgaste, essas evidências constituem uma qualidade, um valor 

positivo por ser único. A madeira, o couro e alguns metais, por 

exemplo, adquirem valor com o uso e o tempo. Mesmo nos casos de 

certos objetos que sofreram danos com o uso e o tempo, isto não os 

desqualifica visualmente, pelo contrário, lhes confere personalidade e 

ajuda a compor sua narrativa. 

4. Oportunizar a criação de coleções 

Objetos que compõem séries podem virar coleções. As pessoas 

colecionam uma enorme variedade de objetos e, na maioria das vezes, 

fazem questão de exibi-las. Chamados de objeto-paixão por Baudrillard 

(2004), seus aspectos estéticos são extremamente relevantes, tanto 

individualmente quanto com relação à disposição destas coleções nos 

ambientes. Abrigam histórias e conquistas, permeadas nas narrativas 

individuais de cada componente da coleção. As coleções podem ter 

um número finito e objetivo de peças, quanto serem indeterminadas e 

nunca se completarem.  

Existem dois conceitos associados à noção de coleção: o primeiro é o 

encanto pela diversidade dos objetos no conjunto formado, e o 
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segundo, o apreço pelo singular, onde cada tipo é único. (ARDINGHI, 

M.B.; BERTOLDI, C.A.,2019)  

Pensar no DpR neste caso, significa considerar os objetos como 

potencialmente itens colecionáveis, tanto na particularidade 

individual quanto na composição de conjuntos.  

5. Projetar atributos além de funções 

Esta diretriz consiste em pensar nos atributos do objeto além das 

funções pré-definidas no desenvolvimento do projeto e pensar as 

características dos artefatos de forma independente, a partir do 

paradigma da requalificação.  

Dado que todo artefato projetado pretende desempenhar funções 

pré-determinadas a fim de atender a  necessidades, anseios ou 

aspirações das pessoas (LÖBACH, 2001), esta diretriz preconiza 

investigar se um determinado atributo do objeto, independentemente 

ou em conjunto com outros aspectos, após a adaptação, 

transformação ou personalização, venha a atender eventuais 

necessidades e anseios não planejados pelo designer. 

Projetar com foco nos atributos deve pressupor que o usuário definirá 

como irá utilizar ou reutilizar o objeto e, eventualmente, isso de dará 

ora com uma finalidade, ora com outra durante as várias possíveis vidas 

do produto. 

6. Projetar neutralidade  

A neutralidade é uma característica que permite personalizações, 

portanto um atributo aliado do DpR. Objetos neutros podem assim 

permanecer após a requalificação, bem como ser transformados e 

personalizados. No primeiro caso,  recebem papéis específicos em 
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novos arranjos exatamente porque interferem menos na ambientação 

e perduram no tempo pelo fato de não acompanharem moda ou 

tendência, consonante com o bom design de Dieter Rams (VITSOE, 

2019). No segundo caso, servem de “tábula rasa” ou matéria prima para 

arranjos criativos e personalizados, e adquirem personalidades 

distintas por meio da ação transformadora dos usuários.  

7. Valorizar a aparência  

De embalagens a equipamentos quebrados, os objetos de estética 

apurada despertam o potencial transformador dos usuários no sentido 

de reaproveitá-los, ainda que estejam sem condição de uso.  

A requalificação com fator de motivação associado à aparência do 

produto tende a alterar pouco ou mesmo manter seus aspectos 

estéticos, enquanto transforma-o em um item de exposição  no 

ambiente doméstico. Aqueles cuja aparência agrade os sentidos e se 

destaque em comparação com outros similares, podem ser eleitos para 

permanecerem e, eventualmente, se tornarem objetos decorativos.  

8. Valorizar a qualidade dos materiais   

Determinados materiais e acabamentos estão associados à noção de 

qualidade, seja pela sua durabilidade ou por fatores histórico culturais,  

como a prata (do talher antigo), a madeira maciça (da grade do berço), 

o plástico rígido (do pote de sorvete) ou o vidro espesso (de uma 

embalagem de conserva). Esta percepção de qualidade pode 

promover o apego ao objeto que perdeu sua finalidade, bem como 

induzir propostas criativas de reuso. 

9. Investir no tratamento e bom acabamento das partes 

Esta diretriz diz respeito a se pensar tanto na facilidade de desmontar 

um objeto em partes constituintes (design for disassembly) (MANZINI; 
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VEZZOLI, 2005), quanto garantir que elas tenham um bom 

acabamento, semelhante ao aplicado na face externa do objeto.  

As partes constituintes devem ser visualmente identificáveis e a 

desmontagem, facilmente compreendida, a fim de promover a ação e 

o possível reuso por parte dos usuários, considerando-se que muitas 

partes de objetos viram “matéria-prima” para que se criem novos 

objetos na requalificação. 

As 9 diretrizes do Design para a Requalificação podem ser visualizadas no 

Gráfico 23, distribuídas de acordo com a sua relação com o sujeito (acima) 

e o objeto (abaixo). 

 
Gráfico 23. As 9 Diretrizes do Design para a requalificação distrubuídas em relação ao sujeito e ao objeto. 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

A diretriz (1) Promover a requalificação pela personalização, engloba todos 

os outros. As diretrizes (2) Propiciar a ação criativa dos usuários e (7) 

Valorizar a aparência destacam-se por sua abrangência e relevância. (3) 

Favorecer a longevidade dos objetos e (4) Oportunizar a criação de coleções 

relacionam-se com a criatividade do usuário bem como com a aparência 



283 

valorizada; esta, contida na diretriz (7),  ainda tem contato com a (8), 

Valorizar a qualidade dos materiais, dado que a qualidade aparente é 

significativa para a requalificação. Também se sobrepõe com a (9), Investir 

no tratamento e bom acabamento das partes, dado que a aparência das 

partes é tão relevante quanto do objeto como um todo.  

Estas duas últimas diretrizes, (8) e (9), também se interseccionam com a 

(6), Projetar neutralidade, uma vez que a neutralidade e a qualidade dos 

materiais – tanto das partes quanto do todo – caminham  juntos.  

Finalmente a diretriz (5) Projetar atributos além das funções guarda certa 

relação somente com a aparência (7). 

As 9 diretrizes estão dispostas no gráfico em relação a dois polos (na 

vertical): na parte superior, situam-se as diretrizes (2) Propiciar a ação 

criativa dos usuários, (3) Favorecer a longevidade dos objetos e (4) 

Oportunizar a criação de coleções, mais relacionadas ao sujeito. Na parte 

inferior, (5) Projetar atributos além das funções, (6) Projetar neutralidade, (7) 

Valorizar a aparência, (8) Valorizar a qualidade dos materiais, (9) Investir no 

tratamento e bom acabamento das partes, diretrizes concernentes ao 

objeto. Envolvendo as demais diretrizes e conectando os dois polos, ou 

seja, o sujeito ao objeto, situa-se a (1) Promover a requalificação pela 

personalização. 
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5. CONCLUSÕES 

Este capítulo apresenta as conclusões do estudo. 
Retoma os objetivos, bem como os resultados das 
pesquisas e análises realizadas, de modo a cotejá-los 
em relação aos conceitos estruturantes do trabalho. 
Enumera seus pontos principais, discussões e 
resultados relevantes. 
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As motivações deste projeto surgiram de uma indagação que se sucedeu 

à pesquisa de mestrado da autora relacionada a artefatos memoráveis da 

cultura popular paulista. Naquele estudo, pode-se observar que a relação 

de afeto com os objetos que fazem parte da memória familiar motivara 

sua permanência como vínculo, identidade e registro da passagem do 

tempo.  

A partir do olhar de designer, preocupada com os altos índices de descarte 

pós consumo nas sociedades industrializadas frente às questões da 

sustentabilidade e ciente da relevância dos aspectos emocionais na 

relação pessoa-objeto, surgiu o interesse em explorar outros fatores 

afetivos que promovessem a permanência dos objetos na vida das 

pessoas tendo em vista que “a sustentabilidade é primeiro um problema 

humano e depois um problema ambiental” (EHRENFELD, 2008, p.97, 

tradução nossa). 

Em um processo de observação autoetnográfica inicial, notou-se vários e 

diferentes tipos de objetos que foram mantidos pela pesquisadora, por 

razões distintas, evitando-se o descarte.  Uma categoria de objetos 

chamou a atenção: das coisas que viraram outras coisas, ou seja, objetos 

preservados aos quais se deram novas funções. De modo que o interesse 

se fixou nos artefatos que, mesmo tendo deixado de cumprir aquilo que 

supostamente deveriam, não foram descartados, mas reutilizados de 

outra maneira, ganhando uma segunda vida, com novos atributos e 

significados. 

Este fato levou a buscar compreender porque alguns objetos perduram no 

tempo enquanto outros similares são descartados, o que indicou o 

enfoque da pesquisa pelo viés do design emocional, bem como sua 

modalidade, fenomenológica, amparada pelo aporte teórico oriundo da 
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antropologia e da psicologia, tendo em vista a interpretação do 

fenômeno.  

Vale ressaltar que o objetivo da investigação nunca foi apreciar a 

qualidade do design destes objetos e sim compreender a ação de 

requalificar sob a ótica do design, fenômeno associado à questão da 

sustentabilidade, e sua relação com as características dos objetos. 

A contextualização do trabalho se desenvolveu em torno das questões da 

sustentabilidade a partir da discussão sobre a cultura da sociedade do 

hiperconsumo, com o aporte teórico de Bauman (2015; 2008), Lipovetsky 

e Serroy (2014) e Featherstone (1995), entre outros, considerando o valor 

da mercadoria signo (BAUDRILLARD, 1995) no contexto do consumo 

simbólico (HIRSCHMAN, 1981) diante da noção de sustentabilidade 

emocional (MCDONAGH, 2017)(CHAPMAN, 2008).   

Foram discutidos conceitos relacionados às experiências afetivas, 

significativas e criativas com os objetos, a fim de caracterizar o cultivo dos 

objetos (CSIKSZENTMIHALYI ; ROCHBERG-HALTON, 1981) e o significado 

destas práticas simbólicas de uso inventivo, bem como seu caráter 

ritualístico e criativo. Identificou-se a relação destas atividades com a 

própria noção que o indivíduo tem do mundo e de si mesmo, assim como 

sobre o caráter afetivo, isto é, os aspectos emocionais, de prazer e 

significados envolvidos nestas experiências, a partir dos autores 

apontados na Figura 55.  
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Figura 55. Representação esquemática da requalificação dos objetos e os principais conceitos e autores.  
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Amparado neste aporte teórico, desenvolveu-se a investigação sobre a 

requalificação dos artefatos, a partir do pressuposto de que estes rituais 

configuram uma estratégia promotora de apego aos objetos, e por 

consequência, da extensão da sua vida útil, ou melhor dizendo, da adição 

de uma nova vida. 

A noção de um sentido relativo associado a esses objetos, estritamente 

vinculado às experiências afetivas dos indivíduos com os mesmos, se 

confirmou por meio da pesquisa de campo, com 59 participantes, que 

obteve importantes respostas quanto aos aspectos dos objetos que 

promovem sua requalificação, bem como a outras causas não vinculadas 

aos objetos em si, mas ao seu cultivo, em consonância com os estudos 

sobre o significado dos objetos de Csikszentmihalyi e Rochberg-Halton 

(1981). 

Foi possível identificar, a partir da amostra de 175 artefatos observados, 

que as pessoas preservam e requalificam objetos muito distintos quanto à 
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tipologia, qualidade, complexidade e origem, entre outros parâmetros, o 

que indica que uma grande variedade de artefatos pode ter uma segunda 

vida, ainda que as embalagens tenham chamado a atenção por sua 

característica de produto de monouso. 

Independentemente de sua origem, observou-se que os objetos 

requalificados muitas vezes mudam de categoria (parte de um móvel 

passa a ser um utensílio; um utensílio passa a ser um objeto decorativo e 

assim por diante), sendo que sua função primeira (prática, estética ou 

simbólica) também é alterada pelo usuário, contrapondo à ideia de que o 

design prescreve o uso do objeto, consonante com a noção de usuário 

criativo ou protagonista do uso de Akrich (1998) e  Kasper (2009).  

As diferentes razões que promovem a desqualificação dos objetos para 

sua finalidade original foram elencadas; tratam-se de: (1) objetos que se 

encontram desgastados ou danificados e não tem mais condições de 

realizar sua função prática original; (2) fragmentos ou partes de um outro 

objeto do qual dependem; (3) considerados inadequados para o uso, sem 

as qualidades necessárias para desempenhar sua função prática original; 

(4) objetos que estão ultrapassados, em função de características 

vinculadas ao tempo, ou seja, à época em que foram concebidos; (5) 

objetos deslocados em virtude de uma mudança de ambiente e 

consequente inadequação; (6) aqueles que foram “desparceirados”, ou 

seja, faziam parte de um conjunto que não existe mais; (7) objetos 

considerados superqualificados para sua função porque possuem 

características que o qualificam para algo mais relevante do que o suposto 

originalmente; (8) artefatos dissociados do seu dono original; (9) 

finalmente, objetos de uso efêmero que, supostamente, deverão ser 

descartados após seu uso ou consumo. 
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Estes fatores de desqualificação, assim como identificados por Van Nes e 

Cramer (2006) em seus estudos sobre reposição de produtos, dizem 

respeito a (1) fatores intrínsecos aos objetos, como o desgaste do material 

de que é feito o objeto, a exemplo de um pneu “careca” que não serve mais 

para sua função original (item 90); (2) influência situacionais (fatores 

circunstanciais ou culturais), como o bule de porcelana (item 35) que, 

apesar de estar em condições perfeitas, não é mais utilizado devido à falta 

de ocasião para seu uso no ritmo de vida atual da jovem respondente; (3) 

aspectos psicológicos ou ideológicos dos indivíduos, como observado em 

objetos que, mesmo em condição de uso, são desqualificados para sua 

utilidade primeira devido a razões pessoais, como a caneca que o usuário 

considera “bonita demais para ser apenas uma caneca” e, portanto, não a 

utiliza para tal função (item 169). 

O tempo aparece como um agente relevante em relação ao fenômeno da 

desqualificação do artefato.  Por um lado, desgasta e danifica os objetos, 

opera mudanças de costumes, na moda e na tecnologia, inviabilizando-os 

para determinadas funções; fato elucidado por Chapman (2008) em seu 

estudo sobre durabilidade emocional de produtos eletrônicos, ao definir 

que o objeto deve ser capaz de envelhecer bem, como um requisito de 

design para a sustentabilidade emocional. 

Por outro lado, o tempo cria um tipo de personalização onde as marcas de 

um determinado padrão (pessoal) de uso refletem a característica do dono 

e promovem um relacionamento estreito pessoa-objeto, favorecendo o 

apego, como elucidado por Schifferstein e Zwartkruis-Pelgrim (2008). 

Portanto, não necessariamente priva-os totalmente de seu valor. Uma vez 

que “durabilidade diz respeito tanto a desejo, amor e apego quanto a 

polímeros, juntas gastas e circuitos queimados” (CHAPMAN, 2008), pode-
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se dizer que o tempo, enquanto desgasta e danifica a matéria, constrói 

vínculos afetivos. 

Os objetos que permanecem “reconhecidos como sendo melhores 

porque adquirem valor com seu tempo de uso” (MANZINI, VEZZOLLI, 2005, 

p.187) atuam na definição da própria identidade, auxiliam os indivíduos a 

lembrar a si mesmo e aos outros quem são ou quem gostariam de ser, além 

de protegerem e aprimorarem seu autoconceito (BELK, 1988). Servem 

como testemunha do tempo, tanto em relação às memórias (DAMAZIO, 

2005) quanto às narrativas pessoais (CHAPMAN, 2008), bem como quanto 

à expressão de si mesmo (self-expression) (SCHIFFERSTEIN; ZWARTKRUIS-

PELGRIM, 2008). 

Por vezes, o objeto adquire caráter único, exatamente por ter sobrevivido 

ao tempo, transformando-se em um objeto inusitado, ainda que obsoleto, 

ganhando status de objeto de exposição. Isto significa que, mesmo um 

objeto desgastado ou danificado, impróprio para seu uso original, 

mantém um nível alto de valor para o indivíduo, suscita a sua permanência 

e requisita sua requalificação.  

A pesquisa evidenciou que o fenômeno de requalificação, por sua vez, 

parte do objeto, que é um existente na vida da pessoa, e indica seu reuso 

a fim de atender a uma demanda, de forma imediata ou futura. O processo 

origina-se em alguma característica do objeto, inerente ou aderida, 

identificada pelo usuário, que o qualifica para suprir uma determinada 

necessidade, desejo ou anseio, mediante sua alteração ou mesmo 

mantendo-se suas configurações originais. Identificadas como um valor 

do objeto, estas características qualificadoras foram agrupadas em 7 

categorias temáticas, e constituem os atributos que promovem a 

requalificação, individualmente ou de maneira combinada.  
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Trata-se (1) do aspecto memorável de um objeto; (2) do fato de que o 

objeto representa uma conquista para seu dono e, portando, simboliza 

uma espécie de recompensa por um determinado esforço; (3) da 

possibilidade de fazer parte de uma coleção; (4) de alguma característica 

que o torna inusitado para seu dono; (5) do fato de estar associado a algum 

status ou marca; (6) de qualidade material relevante segundo a percepção 

do seu dono e, finalmente, (7)  cuja utilidade se sobressai para o usuário, 

justificando portanto sua requalificação.  

Estas categorias não excludentes de atributos indicam características nos 

objetos que despertam o interesse dos indivíduos no sentido de preservá-

los, requalificando-os, e variam quanto às suas dimensões – sintática, 

semântica e pragmática (MORRIS, 1970), ou quanto a seus aspectos 

emocionais – visceral, comportamental ou reflexivo (NORMAN, 2008), bem 

como os tipos de prazer despertados na relação pessoa-objeto – 

fisiológico, psicológico, social e ideológico  (JORDAN, 2000). 

De acordo com a pesquisa, observa-se que a dimensão semântica 

(MORRIS, 1970) é muito relevante em relação a 4 das 7 categorias de 

fatores e também aparece em outras duas categorias, ainda que com 

menor relevância. Isto significa que a qualidade expressiva e 

representacional dos objetos, relacionada com o seu significado naquele 

contexto, é fator preponderante para a sua requalificação, confirmando o 

caráter semiótico do estudo. 

Entretanto, o que chamou a atenção foi a combinação dos aspectos 

visceral-reflexivo (NORMAN, 2008) dos objetos. Tendo sido as 

características mais observadas nos artefatos requalificados, os atributos 

estéticos (LÖBACH, 2001) mostraram-se mais relevantes do que os 

aspectos essencialmente práticos (LÖBACH, 2001), combinados com os 

significados simbólicos a eles associados (LÖBACH, 2001). 
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Ainda que menos relevantes, os aspectos comportamentais (NORMAN, 

2008) dos objetos também aparecem como motivadores para a 

requalificação e, nestes casos, observa-se que o prazer e a efetividade de 

uso, associados à performance do objeto, foram aspectos importante para 

que se tenha decidido mantê-lo e reaproveita-lo. Relacionam-se com a 

função prática (LÖBACH, 2001)  do objeto no dia-a-dia das pessoas. 

Em relação aos prazeres envolvidos na relação com os objetos (JORDAN, 

2000), destacam-se o prazer fisiológico, obtido nas interações com o corpo 

e os sentidos, associado aos aspectos viscerais (NORMAN, 2008) 

mencionados, além do prazer psicológico (JORDAN, 2000) oriundo das 

realizações pessoais dos indivíduos graças aos processos cognitivos 

envolvidos no cultivo dos objetos requalificados; o prazer sociológico 

(JORDAN, 2000), por sua vez, revela-se nas interações sociais em torno dos 

objetos ou em função da sua exibição. Associa-se aos objetos de status e 

inusitados, compondo coleções ou mesmo individualmente. 

A pesquisa identificou ainda que, não apenas os objetos, mas a 

experiência de transformá-los consiste em atividades significativas para os 

indivíduos, das quais se obtém prazer psicológico (JORDAN, 2000), com 

forte componente emocional, evidenciado pelo sentimento de orgulho 

pela autoria da requalificação. 

Estas ações, assim como em um processo de personalização, materializam 

potencialidades criativas dos indivíduos e desenvolvem um sentimento 

de realização pessoal (MUGGE; SCHOORMANS; SCHIFFERSTEIN, 2005); 

estreitam os laços afetivos entre as pessoas e os objetos, ou mesmo entre 

pessoas que compartilham gostos, preferências e práticas (WEIGHTMAN; 

MCDONAGH, 2003).   

Como aposta Norman (2008, p.69) “talvez os objetos que sejam mais 

íntimos e diretos sejam aqueles que nós mesmo construímos”. A pesquisa 
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confirmou que criar coisas singulares e mostrá-las é uma das maneiras 

mais poderosas de induzir a um sentido positivo de self, por meio 

sentimento de realização, exteriorizado pelas emoções satisfação e 

orgulho, de acordo com os participantes. Mas vale ressaltar, neste caso, a 

particularidade referente ao fato de serem objetos reusados e 

reaproveitados, que já continham um determinado valor inicial para os 

indivíduos e que motivou seu processo de requalificação. 

Este processo caracteriza-se por um alto envolvimento, tanto físico, do 

fazer artesanal, quanto intelectual por parte dos indivíduos na criação e 

transformação dos objetos. Repete-se com frequência, normalmente aos 

finais de semana quando as pessoas têm mais tempo livre; obedece a um 

roteiro com uma sequência de etapas, que costuma ter início com a 

identificação de um objeto que se quer preservar e reutilizar; os 

participantes desempenham determinados papéis, seja de auxiliar na 

transformação física ou apenas como plateia, constituindo rituais como 

caracterizados por Rook  (2007) e McCracken (2003) nos estudos da 

antropologia do consumo, aqui intitulados rituais criativos. 

Trata-se de atividades ritualísticas nas quais  manifesta-se o que se 

conhece por criatividade psicológica (BODEN , 1992) ou criatividade 

cotidiana (LUBART, 2007) dos indivíduos, isto é, o tipo de criatividade que 

pode ser observado cada vez que um indivíduo produz uma solução nova, 

em relação a suas experiências precedentes ou a um problema que ele 

encontra.  Resultam em produções criativas, ainda que se tratem de 

replicações (STERBERG, 1999), ou seja, o tipo mais básico de criatividade 

que ocorre quando se tenta reproduzir um trabalho feito anteriormente.  

Estas atividades seguem o nexo de um processo criativo clássico (WALLAS, 

1926), tendo início na identificação do problema que consiste em como 

reaproveitar determinado objeto.  A (1) preparação inclui examinar o 
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objeto e suas potencialidades e o ambiente no qual ele será reutilizado e, 

eventualmente, exposto, por meio de pesquisas de referências de 

soluções existentes ou tutoriais do tipo “faça você mesmo” na internet. 

Muitos usuários inclusive relatam seguir determinados canais de mídias 

sociais (YouTube e Pinterest) que disponibilizam conteúdo com esta 

temática, o que equivale à fase do processo criativo de coleta das 

informações potencialmente relacionadas. Alguns respondentes dizem 

“reciclar” objetos rotineiramente há algum tempo, e demonstram certo 

domínio no conhecimento de técnicas como da marcenaria, por exemplo. 

A (2) incubação desenrola-se de modo inconsciente, mas pode-se concluir 

que, em alguns casos relatados, ocorre durante as atividades rotineiras da 

semana, quando as pessoas estão “desligadas” da tarefa de requalificar o 

objeto. A (3) iluminação ocorre quando as ideias emergem sobre o que 

fazer, ou seja, quando surgem os insights do que fazer com aquele objeto 

em questão. Finalmente a (4) verificação se dá no momento em que a ideia 

é posta em prática, materializada no novo arranjo ou nova configuração. É 

quando ocorre a experimentação, tanto com relação aos aspectos do 

objeto, transformando-o, quanto sua arrumação na casa. Por fim, a ideia é 

transformada em realidade: o objeto está modificado e ganhou um novo 

lugar na ambientação. 

Por suas variações quanto aos participantes, bem como aos papeis 

desempenhados por eles, os rituais criativos de requalificação dos objetos 

identificados na pesquisa foram distribuídos em quatro tipos, sendo os 

três primeiros caracterizados pela transformação dos objetos devido à 

ação física e/ou mental dos indivíduos, em companhia ou não de alguém, 

e a última, caracterizada pela não transformação das características físicas 

do objeto, que tem seu uso e disposição no ambiente repensados, mas sua 

configuração original preservada.  
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São eles: (1) o ritual criativo individual, no qual o indivíduo realiza todo o 

processo; (2) o ritual criativo em família, com a participação de membros 

da família, ainda que não simultaneamente; (3) o ritual criativo terceirizado, 

quando a transformação física do objeto é executada por um terceiro, 

normalmente um profissional; (4) o ritual de criação intelectual, que, 

conforme citado, não envolve a alteração física dos objetos. 

Os objetos requalificados, bem como os rituais de requalificação, muitas 

vezes inserem o indivíduo em um determinado grupo de pessoas que 

compartilham gostos, preferencias e práticas com as quais ele se identifica, 

a partir de uma dinâmica que contribui para a obtenção de prazer 

sociológico (JORDAN, 2000), associado à aprovação dos outros (group 

affiliation), de acordo com o modelo conceitual sobre o apego de 

Schifferstein e Zwartkruis-Pelgrim (2008). Este fato é identificado como um 

fator de motivação para a prática criativa, componente primordial da 

criatividade de acordo com Amabile (1996). 

Outro aspecto interessante levantado na pesquisa foi com respeito às 

emoções associadas aos objetos, antes e depois da sua requalificação, que 

se alteraram para melhor; ou seja, após o processo, os objetos passaram a 

evocar mais emoções positivas do que negativas nos respondentes, 

reflexo de que houve uma mudança positiva na relação dos indivíduos 

com os artefatos, com sua vida estendida, após a requalificação.  

Neste sentido depreende-se que a requalificação do objeto, por se tratar 

de uma atividade criativa prazerosa, atua como um regulador 

motivacional (ALENCAR; FLEITH, 2009) que influencia o estado emocional 

daquele sujeito além de operar como um reconciliador entre o usuário e 

seu objeto.  

Em síntese, os resultados e discussões permitem concluir que aqueles 

objetos com os quais se desenvolve uma associação pessoal significativa 
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por meio do emprego de energia pessoal para a sua requalificação, seja na 

sua transformação física, artesanal, seja apenas no seu cultivo, dispondo-

os de forma nova, específica e personalizada no ambiente doméstico, 

tendem a permanecer, consoante com o proposto por Weightman e 

McDonagh (2003) e por Mugge, Schoormans e Schifferstein  (2005).  

Deste modo, propõe-se que a requalificação dos objetos pelos usuários 

em ambiente doméstico seja considerada como uma estratégia de 

extensão do ciclo de vida psicológico do produto, aproximando-se do 

conceito de sustentabilidade emocional.  

De modo geral, conclui-se resumidamente o estudo em seis pontos 

principais:  

1. A requalificação consiste em uma prática ritualística criativa e 

prazerosa de valor afetivo na vida cotidiana de indivíduos 

consumidores que reusam, adaptam e transformam objetos pelos 

quais mantém algum interesse, atribuindo-lhes uma segunda vida;  

2. Os objetos primeiros tinham uma qualidade de concepção expressos 

em seus atributos estéticos e semânticos que atuaram como estímulo 

para a requalificação;  

3. Consiste em uma atividade essencial à experiência e ao cultivo do self, 

servindo como mediação entre as pessoas e as coisas que se deseja 

preservar;  

4. Requalificar objetos cria laços afetivos sólidos e promove a 

permanência e, eventualmente, o sentimento de apego em relação ao 

objeto requalificado;  

5. A requalificação opera como um reconciliador com objetos com os 

quais desenvolveram-se afetos negativos e conflituosos. 

6. O que torna um artefato requalificável é um valor que reside na relação 

única entre pessoas e objetos, por vezes sob a influência do design.  
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Considera-se, portanto, que determinadas condições possam ser 

projetadas pelos designers de modo a promover a requalificação de 

objetos em ambiente doméstico, tendo em vista a sua durabilidade 

emocional.  

Sendo assim, propõe-se 9 diretrizes para a prática do Design para a 

Requalificação (DpR) descritas a seguir.  

1. Promover a requalificação pela personalização: consiste em atividades 

que promovem vínculos afetivos e apego aos objetos na direção da 

sustentabilidade emocional;  

2. Propiciar a ação criativa dos usuários: o design deve promover a ação 

criativa das pessoas, individualmente ou em grupos;  

3. Favorecer a longevidade dos objetos: alguns objetos ganham valor por 

se tornarem testemunhas da história, individual ou coletiva, ou em 

função dos materiais de que são feitos;  

4. Oportunizar a criação de coleções: são potencialmente itens 

colecionáveis que compõem conjuntos;  

5. Projetar atributos além das funções: deve-se pensar suas características 

para permitir adaptação, transformação ou personalização;  

6. Projetar neutralidade: objetos neutros podem ser preservados e 

personalizados;  

7. Valorizar a aparência: a estética apurada promove o objeto para ser 

reaproveitado, mesmo sem condições de uso;  

8. Valorizar a qualidade dos materiais: determinados materiais e 

acabamentos estão associados à noção de qualidade, por sua 

durabilidade ou por fatores histórico culturais;  

9. Investir no tratamento e bom acabamento das partes: consiste na 

facilidade de desmontar um objeto em partes e que tenham bom 

acabamento a fim de serem reutilizadas.  
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Além das 9 diretrizes, defende-se também uma mudança em termos de 

metodologia de projeto em design, propondo que sejam acrescentadas 

perguntas norteadoras relacionadas à requalificação, tanto na etapa inicial 

de problematização quanto nas etapas de desenvolvimento do projeto, 

como uma forma de check list do DpR. Estas perguntas devem ser feitas 

tanto em relação ao objeto, quanto às suas partes constituintes.  

A seguir alguns exemplos de perguntas que podem nortear o designer na 

busca pelos atributos do Design para a Requalificação (DpR).  

1. O que faria este objeto ser preservado e requalificado pelo seu dono? 

2. No que este objeto pode se transformar, nas mãos de um usuário 

criativo? 

3. Este objeto tem potencial para se tornar um item colecionável? 

4. Suas características materiais e estéticas podem promovê-lo a um 

objeto decorativo? 

Ainda, sugere-se que seja acrescentada uma etapa de pesquisa na fase de 

conceito do produto, sobre exemplos de requalificação existentes36 tanto 

em relação a objetos da mesma categoria daquele em desenvolvimento, 

quanto de objetos análogos não diretamente relacionados, de forma a 

servir como inspiração para os designers interessados em promover a 

requalificação.   

Assim, considerando que “o design não tem objetivo além da realização 

de futuros desejáveis” (KRIPPENDORFF, 2000, p.97), propõe-se que este 

estudo contribua com a disciplina do design como um instrumento 

                                                

36 Sugere-se a realização de buscas em plataformas digitais como o Pinterest, YouTube e Instagram, 
indexadas por termos (hashtags #) como: reuso, reciclagem, recycling, upcycling, DIY (Do It Yourself), faça 
você mesmo. No momento da pesquisa, existiam 3,5 milhões de publicacões no Instagram com a 
#upcycling.  
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teórico-prático e que a requalificação dos artefatos em ambiente 

doméstico seja encarada como uma estratégia que visa a durabilidade 

emocional dos objetos. 

Ter em mente a simples possibilidade da requalificação, além dos fatores 

que levam um objeto a ser requalificado, pode ajudar designers a melhor 

projetarem seus produtos. Considerar diferentes contextos para o reuso, 

imaginando que a vida útil de um objeto não se encerra quando o mesmo 

se encontra danificado, por exemplo, atentar para a importância do cultivo 

dos objetos como um fenômeno de personalização afetiva que posterga 

o descarte, estas e outras considerações tecidas neste estudo podem 

operar como um recurso na mudança de paradigma do campo do projeto 

em direção ao design sustentável. 

 

Possíveis desdobramentos 

 

Este trabalho aponta para possíveis desdobramentos em duas direções 

distintas. A primeira diz respeito ao modo como a pesquisa foi desenhada, 

isto é, os procedimentos realizados desde a pesquisa bibliográfica para a 

definição dos conceitos estruturantes, a autoetnografia seguida da 

seleção da amostra por bola-de-neve, o modo de análise em espiral e o 

cruzamento dos dados seguidos pelo rebatimento dos resultados em 

relação aos conceitos estruturantes, ou seja, o conjunto metodológico 

utilizado que permitiu que se chagasse às conclusões apresentadas e que 

pode ser replicado em outras pesquisas de natureza similar.  
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A segunda tem como objeto de estudo o mesmo fenômeno da 

requalificação dos artefatos domésticos, e consiste em expandir os 

achados desta pesquisa para sua validação em uma pesquisa quantitativa, 

o que significa adotar uma abordagem generalizante de investigação do 

fenômeno, eventualmente aplicada a uma categoria específica, como 

embalagem ou mobiliário, por exemplo.  

 

Considerações finais 

 

Diante do esvaziamento dos sentidos da sociedade hipermoderna na qual 

nos tornamos consumidores estéticos de massa, onde tudo é excesso mas 

nada mais nos afeta (LIPOVETSKY; SERROY, 2014), encerra-se este estudo 

na esperança de que este seja um possível caminho para a mudança: do 

ritmo hiper acelerado do consumo do objeto e prazer individualizados 

para o imperativo do coletivo, baseado em uma cultura de requalificação 

dos objetos como modelo de ecocidadania responsável, no qual 

indivíduos conectados partilhem suas experiências de requalificação, 

inspirando outras pessoas a fazê-lo. 

Para tanto, aposta naquela faceta da personalidade dos indivíduos que se 

relaciona com o eu coletivo, e que procura aprovação de um grupo de 

referência que simpatize com sua visão de vida (life vision) (Schifferstein e 

Zwartkruis-Pelgrim (2008), dado que requalificar objetos é uma fonte de 

prazer social mas também ideológico, pois simboliza uma filosofia de vida, 

uma cultura.  

Frente às transformações na manufatura dos artefatos ocasionadas 

principalmente pela manufatura flexível, com a difusão generalizada das 
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tecnologias da informação e comunicação e seu potencial em termos de 

mudança organizacional, juntamente com o surgimento de diferentes 

fenômenos colaborativos e de inovação em rede (MANZINI, 2017), há de 

se imaginar uma sociedade em que o estilo de vida baseado em uma 

estratégia existencial consumista (BAUMAN, 2008) dê lugar a opções 

culturais alternativas, como esta da requalificação dos objetos em 

ambiente doméstico.  

Neste ponto, novamente o design pode desempenhar um papel relevante 

como promotor desta cultura emergente, a partir de sua capacidade de 

pensar e realizar coisas e que “envolve reflexão e senso estratégico, que 

nos conclama a olhar para nós mesmos e para o nosso contexto e decidir 

quando e como agir para melhorar o estado de coisas” (MANZINI, 2017, 

p.15).  

Enfim, não parece distante esta sociedade baseada em uma nova 

conceituação de bem-estar, na qual indivíduos protagonizam e 

compartilham suas experiências prazerosas e significativas em relação ao 

reuso dos objetos, suas adaptações, transformações e disposições 

criativas, na direção de uma relação mais duradoura com as coisas, na 

direção de um modelo de consumo no qual, como incitou Canclini (1999, 

p.90), “o mercado não [seja considerado] como simples lugar de trocas de 

mercadorias, mas como parte de interações socioculturais mais 

complexas” e, porque não dizer, mais sustentáveis 
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Apêndice A 

 
  

FAU-USP: R. do Lago, 876 - Butantã, São Paulo - SP, 05508-080 - Telefone: +55 11 3091 4795 - e-mail: fauccp-de@usp.br 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
       

Eu, Maria Beatriz Ardinghi, doutoranda em design do Programa de Pós-Graduação da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, FAU USP, estou realizando uma 
pesquisa intitulada Segunda vida dos objetos: um estudo sobre a requalificação dos artefatos em 
ambiente doméstico, sob a orientação da Profª Drª Cristiane Aun Bertoldi.  

Essa pesquisa tem como objetivo compreender, sob a ótica do design emocional, porque 
determinados objetos adquirem uma segunda vida, ou seja, porque são mantidos, reutilizados e 
ressignificados em ambiente doméstico. 

Para tanto, gostaria que você participasse desta pesquisa, na qual me comprometo a seguir a 
Resolução CNS 96/1996, relacionada à Pesquisa com Seres Humanos, respeitando o seu direito de: 
1. Ter liberdade de participar ou deixar de participar do estudo, sem que isso lhe traga algum 
prejuízo ou risco, 
2. Manter o seu nome em sigilo absoluto, sendo que o que disser não lhe resultará em qualquer 
dano à sua integralidade, 
3. Interromper a participação na pesquisa caso se sinta incomodado(a) com a mesma, 
4. Responder as questões levantadas pela pesquisadora caso seja solicitado(a) para uma 
entrevista, onde será marcado um local, horário e data em que possa se sentir mais confortável, 
5. Garantia de receber uma resposta a alguma dúvida durante ou após a entrevista. 
  

Esclareço-lhe que ao participar dessa pesquisa, poderá correr o risco de se emocionar devido a 
aspectos afetivos relacionados aos objetos citados. 

O tempo estimado de sua participação será de aproximadamente uma hora. 
A sua participação nesta pesquisa é imprescindível para que se possa identificar os fatores 

relacionados à manutenção e requalificação de objetos domésticos, a fim de contribuir para o campo 
do design na direção da sustentabilidade. 

Este Termo de Consentimento será emitido em duas vias, sendo que uma via ficará em poder 
da pesquisadora e a outra em poder do participante. 

No rodapé deste documento, constam o telefone para contato e o endereço da FAU-USP para 
que possa obter mais esclarecimentos ou informações sobre o estudo e sua participação.  
 

Grata pela atenção,  
 
___________________________________                                         ________________________________ 

    Assinatura da pesquisadora                                               Assinatura da orientadora  
 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pela pesquisadora e ter entendido o que me 
foi explicado, consinto em participar do presente Projeto de Pesquisa. 
 

 
Campinas, ____/_____ /_____.  

  
  

______________________________________ 
(Assinatura do sujeito de pesquisa) 
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Apêndice B 

 
 
Quadro 13. Imagens dos objetos da pesquisa (Continua) 
Fotos dos respondentes e da autora. 
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Quadro 13. Imagens dos objetos da pesquisa (Continuação) 
Fotos dos respondentes e da autora 
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Quadro 13. Imagens dos objetos da pesquisa (Continuação) 
Fotos dos respondentes e da autora 
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Quadro 13. Imagens dos objetos da pesquisa (Conclusão). 
Fotos dos respondentes e da autora 
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Apêndice C  

 
Quadro 14. Análise dos 175 objetos, segundo os aspectos de Norman (2008) (Continua). 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quadro 14.  Análise dos 175 objetos, segundo os aspectos de Norman (2008) (Continuação). 
Fonte: Elaborado pela autora. 



317 

 
Quadro 14. Análise dos 175 objetos, segundo os aspectos de Norman (2008) (Continuação). 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quadro 14.  Análise dos 175 objetos, segundo os aspectos de Norman (2008) (Continuação). 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quadro 14. Análise dos 175 objetos, segundo os aspectos de Norman (2008) (Conclusão). 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Apêndice D 

 
 
     Quadro 15. Análise dos 175 objetos de acordo com os tipos de prazer de Jordan (2000). (Continua) 
     Fonte: Elaborado pela autora. 



321 

 
     Quadro 15. Análise dos 175 objetos de acordo com os tipos de prazer de Jordan (2000). (Continuação) 
     Fonte: Elaborado pela autora. 
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     Quadro 15. Análise dos 175 objetos de acordo com os tipos de prazer de Jordan (2000). (Continuação) 
     Fonte: Elaborado pela autora. 
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     Quadro 15. Análise dos 175 objetos de acordo com os tipos de prazer de Jordan (2000). (Continuação) 
     Fonte: Elaborado pela autora. 
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     Quadro 15. Análise dos 175 objetos de acordo com os tipos de prazer de Jordan (2000). (Conclusão) 
     Fonte: Elaborado pela autora. 

 


