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RESUMO 

O estudo das emoções no consumo é fundamental para a expansão do conhecimento da 

área de marketing. Pesquisadores de consumo de múltiplas tendências já perceberam a 

importância de se compreender mais profundamente os fenômenos emocionais 

associados ao consumo. Esta tese apresenta uma análise das relações entre o sentimento 

de vergonha e os significados de consumo. Utilizei uma abordagem de orientação 

sociológica, focada nas relações entre o indivíduo e o grupo na construção de seus 

sentimentos. Para poder penetrar no mundo dos sentimentos vividos pelos indivíduos, 

adotei uma perspectiva interpretativa para a pesquisa. Como conseqüência direta de 

minha opção epistemológica, foi necessária a utilização de uma abordagem 

metodológica capaz de alcançar os conjuntos de significados subjetivos dos indivíduos 

organizados dentro de um contexto social. Essencialmente, ficou demonstrado que o 

interacionismo interpretativo (DENZIN, 1989) ofereceu uma solução útil e consistente 

para os problemas de análise dos volumosos dados resultantes da abordagem 

qualitativa. A utilização do interacionismo interpretativo permitiu que eu permanecesse 

totalmente focado no fenômeno sob estudo devido às características progressivas (step-

like) da análise. Além disso, a abordagem adotada tornou possível o acesso às 

perspectivas dos participantes através de suas linguagens, atitudes e pensamentos. 

Como resultado, obtive uma interpretação mais rica e completa das relações de 

consumo que envolvem a vergonha. Foram construídos três casos que representam de 

forma abrangente as entrevistas capturadas. Estes três casos ofereceram indicações 

suficientes para a discussão acerca dos principais pontos levantados. Ficou claro que a 

vergonha pode agir de maneira a constituir e modificar o significado de consumo de 

bens e serviços e alterar a avaliação do consumidor com relação a estes. Além disso, o 

estudo da vergonha pode ter conseqüências práticas para o marketing uma vez que este 

sentimento está relacionado ao estímulo ou desestímulo do consumo, além de surgir 

como resposta para algumas experiências de consumo. 

 

 

Palavras-chave: Vergonha; Emoções e Sentimentos; Sociologia das Emoções; 

Interacionismo Interpretativo; Comportamento do Consumidor; Estudos de Consumo.  
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ABSTRACT 

Consumer researchers from multiple tendencies had already noticed the importance of 

understanding the emotional phenomena associated to consumption. Emotions are key 

components of the human behavior and help understand the consumer behavior as well. 

In my thesis I present an analysis of the relationship between the feeling of shame and 

the meanings of consumption. Following Bagozzi, Gürhan-Canli, and Priester (2002) 

proposal, I had adopted an approach focused on the social basis of emotions. Although 

people can experience emotions privately, some emotional responses emerge from 

interpretations triggered by social events. In order to access the feelings experienced by 

the individuals during consumption I had chosen an interpretative perspective for the 

research. As a consequence of my epistemological option it was necessary for me to use 

a coherent methodological approach. The interpretative interactionism had provided a 

very useful resolution to the problems of analyzing the voluminous data that results in a 

qualitative research. The use of the interpretive interactionism was very helpful not only 

during the data analysis but also during the writing process. Each chapter of my thesis 

present a phase of the method as proposed by Denzin (1989). I could remain fully 

focused on the phenomenon under study because of the progressive (step-like) character 

of the analysis. This method made it possible to reach the perspectives of the 

respondents through their languages, attitudes and thoughts. I had achieved a rich and 

complete interpretation of the consumption experiences related to the feeling of shame. 

Three cases broadly represent the data retrieved and present to the reader a close 

examination of the elements used on the interpretation process. It was clear that the 

feeling of shame could influence and change the meanings of consumption of goods and 

services and change the consumer evaluation about it. Such clarification can be useful to 

marketers and researchers interested in the unpredictability of the consumer behavior. 

 

 

Keywords: Shame; Emotions and Feelings; Sociology of Emotions; Interpretive 

Interactionism; Consumer Behavior; Consumer Studies.  
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APRESENTAÇÃO 

 

Entender como e porque os consumidores consomem não é um desafio atual. 

Desde o início foi uma preocupação dos economistas buscar adequar oferta e demanda, 

pois à medida em que se pudesse compreender o quê e quanto os consumidores 

demandariam estariam resolvidos os problemas de excesso ou carência de oferta (em 

nível agregado). A discussão sobre como os indivíduos compram e sobre as decisões 

das empresas frente a esses movimentos foi encontrar atenção mais particular no estudo 

da administração de empresas, mais especificamente na disciplina do marketing1. À 

medida que o corpo de conhecimento da disciplina de marketing foi sendo expandido, 

surgiu a preocupação de se observar o consumidor com mais atenção. A dedicação ao 

estudo do comportamento do consumidor revelou-se mais interessante e produtiva com 

a adição de conhecimento já desenvolvido em outras disciplinas, mais notadamente a 

psicologia, a sociologia e a antropologia. Desta forma, a disciplina do comportamento 

do consumidor, advinda do marketing, nasceu de maneira interdisciplinar, procurando 

acumular conhecimento sobre o indivíduo em sua vida de consumo. 

Coincidentemente ou não, eu sou uma representação humana deste caminho, 

pois o trilhei em minha vida acadêmica. Graduado em economia, fui treinado desde 

cedo a dar mais importância ao nível agregado do consumo, mas sem desprezar as 

ciências sociais. Por sorte minha graduação foi realizada em uma escola que assume a 

                                                 
1 As relações entre o marketing e a economia, no entanto, são mais profundas e estendem-se ao nível 

axiológico. Dentro da disciplina do marketing prevaleceu o ideal daqueles estudiosos comprometidos com 

a construção de uma ciência (SAUERBRONN e CERCHIARO, 2004). Estes acadêmicos acreditam que o 

conhecimento de marketing tem de ser construído cientificamente dentro do paradigma positivista 

(HIRSCHMAN, 1986; HUNT, 1991; AYROSA e SAUERBRONN, 2004).  
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economia muito mais como uma ciência social aplicada, do que como uma ciência a 

parte. De alguma maneira, a preocupação com a realidade social dos problemas 

econômicos esteve presente em minha formação e veio se revelar mais tarde quando 

busquei entender um pouco melhor o consumo durante o mestrado em administração 

pública. 

Desde o curso de mestrado, meu interesse por estudos de consumo esteve ligado 

ao entendimento de como os indivíduos atribuem valor às coisas. Meus trabalhos sobre 

o consumo de esportes ou sobre o consumo das mulheres focaram o entendimento dos 

valores de consumo dos indivíduos. A cada trabalho concluído surgiam novos pontos a 

serem pesquisados. Havia sempre um componente a ser mais aprofundado e minhas 

interpretações a respeito do tema apontavam para a necessidade do entendimento das 

emoções associadas às decisões de consumo. 

O estudo dos antecedentes emocionais de valores de consumo (apresentado 

inicialmente em Sauerbronn e Barros, 2005) foi o primeiro passo no caminho para 

alcançar o sentimento de vergonha. Ao trabalhar com as emoções envolvidas no 

consumo pude perceber que os consumidores assumiam a influência do sentimento da 

vergonha na formação de seus valores de consumo. A idéia de um sentimento condutor 

das relações sociais (lançada originalmente por Elias, 1990) pareceu bastante 

interessante a uma tese de doutorado. Estabeleci junto ao meu orientador Eduardo 

Ayrosa o desafio de entender as relações entre a vergonha, o consumo e o consumidor. 

O levantamento bibliográfico mostrou que as pesquisas sobre as relações entre 

emoções e consumo não são poucas, mas estão limitadas quase que exclusivamente a 

dois grupos de propostas específicas dentro da disciplina do marketing: respostas a 

estímulos (ligados às ações de promoção majoritariamente) e satisfação do consumidor. 
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Dada a restrita (e enviesada) literatura, surgiram minhas primeiras preocupações de 

doutorando: como poderíamos desenvolver um estudo sobre sentimento de vergonha e 

significados de consumo? Isto seria uma tese? Afinal, conforme foi muito bem 

assinalado por um amigo professor: “você vai mexer com ‘vergonha’, que está fora da 

administração, e que parece um polvo, com um pé na psicologia, outro na sociologia, 

outro na filosofia ...”. 

Dificuldades apresentadas, desafios aceitos. Se a literatura da disciplina do 

marketing trata o sentimento da vergonha de forma superficial em listas de sentimentos, 

eu teria que navegar pelas diversas formas de outras disciplinas entenderem a vergonha 

para poder alcançar meu objetivo. Parti em busca de teorias que servissem a esta 

exploração e logo encontrei as obras de Elias (1990) e Heller (2003). O sentimento de 

vergonha era entendido dentro de um escopo social e meus estudos se voltaram para o 

aprofundamento desta visão. Encontrei a sociologia das emoções2, ramo da sociologia 

que desconhecia, e a partir desta disciplina encaminhei de maneira segura a minha 

proposta de aprofundamento da compreensão do consumo. 

A sociologia das emoções ofereceu a base para o desenvolvimento de um 

conceito de sentimento de vergonha adequado para os estudos de consumo. Como 

resultado direto desta escolha foi necessário adotar um ponto de vista interpretativo3, 

que possibilitasse o aprofundamento do conhecimento sobre o sentimento da vergonha e 

o consumo. 

                                                 
2 A sociologia das emoções é um campo de estudo recente, mas reconhecido pelos sociólogos. Há, 

contudo, aqueles que ainda não consideram a sociologia das emoções como um campo estabelecido, 

preferindo se referir aos problemas emocionais do indivíduo em sociedade como pertinentes à psicologia 

social. Esforços de alguns estudiosos (mais notadamente Susan Shott, Norman K. Denzin, Thomas Scheff 

e Theodore Kemper) têm sido bem sucedidos no sentido de consolidar o campo da sociologia das 

emoções. 
3 O tratamento epistemológico: positivismo, pós-positivismo, interpretativismo. Pesadelos dos 

acadêmicos de marketing não são tão graves aos pesquisadores de outras áreas das ciências sociais. A 

academia de marketing ainda discute método como se existisse “o” método, enquanto outras áreas já 

dispensaram esta discussão e tratam dos problemas do mundo da construção teórica. 
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Esta tese não surgiu em pouco tempo e, provavelmente, não estará encerrada ao 

fim deste texto. Reflete, contudo, o caminho que segui ao longo de alguns anos de 

pesquisa sobre consumo dentro da EBAPE. Este caminho foi de mudança e crescimento 

acadêmico que eu espero que estejam claros ao longo deste trabalho. As opções que 

escolhi estão amadurecidas e expostas nesta tese. Acredito que muitos pesquisadores da 

área do marketing possam reconhecer neste esforço uma proposta para discussão que 

seja relevante para a área. Peço que o leitor se alinhe a esta idéia ao percorrer esta tese. 

O caminho é longo e nem sempre confortável. Mas é o caminho que escolhi. 
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VINHETA DE ABERTURA 

 

 

Figura 01 – Jackson Pollock - “Convergence”, 1953. 

 

Fonte: http://www.globalgallery.com 

Jackson Pollock foi o mais importante e famoso pintor norte-americano e criador 

do action painting. Esta técnica envolvia grande esforço físico do pintor que se dedicava 

a construir sua arte através da composição de camadas e mais camadas de cores 

colocadas em suas telas. Alguns consideram as obras de Pollock simplesmente uma 

grande confusão de tinta espalhada em enormes telas de pintura, mas outros olham com 

atenção e descobrem belos padrões e expressões de sentimentos através da sua mistura 

caótica de cores misturadas. 

Em 1953, Jackson Pollock criou “Convergence”, o quadro reproduzido na figura 

acima. Este quadro foi responsável pela incrível popularidade alcançada pelo pintor 

abstrato em razão do seu lançamento/adaptação em forma de quebra-cabeças, dez anos 

após a sua morte. Apesar de conter apenas trezentos e quarenta peças, este quebra-
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cabeças foi considerado o mais difícil do mundo: não havia um assunto tradicional para 

ser recolocado em ordem e as pessoas não conseguiam entender a imagem contida na 

obra. Este quadro de Pollock refletia a imagem de sua familiar arte abstrata: uma cena 

multicolorida, sem ênfase em nenhum ponto e sem partes identificáveis em algum lugar 

da tela. Na verdade, há uma outra forma de construção na realidade do pintor 

inacessível para a racionalidade. Pollock costumava dizer que quando estava pintando 

era tomado de assalto e não estava consciente do que estava fazendo, como se a pintura 

tivesse uma vida própria. 

A arte de Pollock inspirou meu trabalho de pesquisa durante o doutorado. Como 

pesquisador em busca de compreender as relações entre o sentimento de vergonha e o 

consumo, vivi o desafio de trabalhar com um tema tão complexo e, ao mesmo tempo, 

tão estimulante. Me coloquei mirando com atenção para meu quadro de pesquisa em 

busca de descobrir padrões em meio a sua desordem.  

Parti para esta pesquisa com uma disposição muito maior para ser admirador do 

que ser cientista e, por conta disso, acredito que tenha conseguido perceber a beleza 

desta construção social, me embrenhando por entre suas camadas de cores sobrepostas, 

conhecendo um pouco mais a cada nova observação. Eu busquei convergência para 

meus pensamentos e tentei organizá-los nesta tese. Para Pollock, convergência é um 

processo unificador que elimina o caos e eu espero que ao fim desta tese o leitor consiga 

compartilhar comigo deste processo. 

Recentemente, os fabricantes relançaram o quebra-cabeça com o apelo 

estimulante: aquele que conseguir juntar as peças corretamente terá descoberto os 

significados da pintura de Jackson Pollock. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os termos emoção, sentimento e afeto guardam diferenças entre si, apesar de 

serem utilizados muitas vezes de forma intercambiável. A origem etimológica do termo 

emoção vem do latim emotionen que significa pôr em movimento (derivado da junção 

das palavras ex – para fora – e motio – ação, movimento). Esta palavra foi herdada pelas 

línguas européias e passou a designar inicialmente agitação popular ou desordem, 

recebendo posteriormente o sentido de agitação da mente ou do espírito (STEARNS, 

2004). Então, de maneira geral, emoção é aquilo que move o homem. Há, contudo, 

diferentes formas de se mover o homem e a discriminação destes estados de 

mobilização se dá a partir da definição de sentimentos (rótulos atribuídos a 

determinados estados emocionais). Os sentimentos são as manifestações específicas dos 

fenômenos emocionais e são distintos entre si. A suscetibilidade que o ser humano 

experimenta perante determinadas alterações do mundo externo ou em si próprio é o 

afeto, que pode ser positivo ou negativo (MOORE e FINE, 1992). Quando o indivíduo 

sente algo, o que ele demonstra são seus afetos. 

Autores como Holbrook e Hirschman (1982), Schouten (1991), Richins (1997) e 

Fournier (1998) apontaram o papel ativo das emoções durante as experiências de 

consumo. Pesquisadores de múltiplas tendências perceberam a importância de se 

compreender mais profundamente os fenômenos emocionais associados ao consumo. 

As emoções são componentes-chave do comportamento humano e podem auxiliar a 

compreensão do comportamento do consumidor. Apesar deste reconhecimento, ainda 

não há uma pesquisa sistemática sobre os determinantes de sentimentos e seus efeitos 

nas respostas dos consumidores (AHUVIA, 2005). A maior parte das pesquisas geradas 

dentro da área do marketing estão envolvidas com propostas de análise dos afetos 
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associados à satisfação do consumidor ou relacionados às respostas a estímulos de 

marketing. Na verdade, poucos esforços foram direcionados para uma explicação mais 

profunda da natureza complexa do processo emocional no consumo e para uma 

abordagem fenomenológica da resposta emocional associada ao consumo (BAGOZZI, 

GOPINATH e NYER, 1999). 

O sentimento da vergonha também permanece relativamente inexplorado dentro 

da pesquisa de consumo (MATTA, PATRICK e MACINNIS, 2005). Este sentimento é 

uma expressão bastante singular de um grupo de sentimentos que envolvem a 

consciência de si (self-conscious) (LEWIS, 2004) e está presente em todas as culturas 

(ELIAS, 1991). A vergonha é um sentimento penoso associado à percepção de 

inferioridade ou incapacidade (MOORE e FINE, 1992) e pode surgir em situações de 

consumo. 

Esta tese apresenta uma proposta de investigação da relação entre o sentimento 

de vergonha e os significados de consumo. O estudo da vergonha associada ao consumo 

pode ter conseqüências práticas para a área do marketing (e do comportamento do 

consumidor) uma vez que este sentimento está relacionado, em última instância, ao 

estímulo ou desestímulo do consumo. A vergonha pode agir de maneira a constituir e 

modificar os significados de consumo e alterar a avaliação do consumidor com relação a 

bens e serviços. 

Seguindo a indicação de Bagozzi, Gürhan-Canli e Priester (2002), adoto uma 

abordagem focada nas bases sociais das emoções. Apesar das pessoas poderem 

experimentar emoções privadamente, algumas respostas emocionais emergem de 

interpretações de eventos sociais. Apesar da maioria dos pesquisadores de fenômenos 

emocionais utilizar uma abordagem individualista, o consumo ocorre em um ambiente 
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social (PARKINSON, 1995). Desta forma, acredito que a utilização de uma perspectiva 

social das emoções e do consumo pode oferecer contribuições ao conhecimento sobre o 

consumo. 

Minha posição epistemológica está alinhada à perspectiva de observação do 

sentimento de vergonha associado ao consumo. Esta posição traz conseqüências diretas 

sobre a forma com a qual tratei o problema e foi necessária a utilização de uma 

abordagem metodológica capaz de alcançar os conjuntos de significados subjetivos dos 

indivíduos organizados dentro de um contexto social. Essencialmente, a proposta de 

Denzin (1989) para o interacionismo interpretativo ofereceu uma solução útil e 

consistente para a organização da tese e para minha operação como pesquisador. O 

interacionismo interpretativo tornou possível o acesso às perspectivas dos consumidores 

através de suas linguagens, atitudes e pensamentos. Ao entender o indivíduo em ação e 

levá-lo a vasculhar seus sentimentos em situações de consumo, pude contar com mais 

recursos para a minha interpretação da vergonha no consumo. Como esta proposta 

parecia ser adequada, foi minha opção inclusive organizar a tese de acordo com as 

etapas propostas por Denzin (1989) para o interacionismo interpretativo. 

A proposta epistemológica desta tese e sua conseqüência metodológica estão 

apresentadas no capítulo 2. A introdução ao debate epistemológico dentro da pesquisa 

acadêmica em marketing abre este capítulo e tem também a função de deixar o leitor 

preparado para entender como a disciplina do marketing trata das emoções (de maneira 

geral) em suas propostas de pesquisa. Depois de situar o leitor, ainda neste mesmo 

capítulo, apresento a proposta epistemológica e a metodologia do interacionsimo 

intepretativo. O capítulo 3 compreende a formulação do problema de pesquisa e a 
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relevância deste estudo, tanto para a disciplina do marketing e seus praticantes quanto 

para os consumidores. 

O capítulo 4 é uma revisão teórica e trata da desconstrução, sendo dividido em 

três seções. A primeira é dedicada a percorrer as múltiplas perspectivas a respeito do 

sentimento de vergonha e trazer este sentimento a uma base mais direta para o acesso do 

leitor. A segunda seção deste quarto capítulo trata de significados de consumo e tenta 

mostrar o que há por trás do ato de consumo. A última seção trata da conciliação entre 

vergonha e consumo e apresenta um quadro referencial para as relações entre o 

sentimento de vergonha e o consumo. 

 O quinto capítulo inclui as etapas de coleta e análise dos dados, a rigor pela 

proposta do interacionismo interpretativo, captura, bracketing e (re)construção. A 

característica reflexiva da pesquisa, onde coleta e análise se misturam é esclarecida 

neste capítulo. Para tanto, também são apresentados três casos representativos que 

buscam definir uma nova (re)construção sobre o sentimento de vergonha no consumo. 

De maneira intimamente imbricada, o sexto capítulo apresenta a contextualização do 

sentimento de vergonha no consumo a partir das experiências vividas. Ao fim procuro 

oferecer uma explicação de como o sentimento de vergonha se relaciona com os 

significados de consumo e realizo alguns comentários acerca de limitações desta tese e 

motivações para estudos futuros. 

   



 20 

2. CONFIGURAÇÃO EPISTEMOLÓGICA DA TESE 

Com o objetivo de situar o leitor dentro de minha proposta, apresento 

inicialmente a configuração epistemológica da tese, de maneira a oferecer também uma 

orientação a respeito da abordagem metodológica proposta. Não quero, desta forma, 

declarar uma dedicação maior ao método, pois este não é meu objetivo. Mesmo não 

sendo a maneira mais ortodoxa de se compor um documento acadêmico, esta foi a 

forma com a qual me senti mais confortável em apresentar esta tese. 

Em alguns campos do estudo da administração os pesquisadores parecem 

desfrutar de maior amplitude de opções epistemológicas e metodológicas. Esta 

pluralidade, contudo, não é vivenciada pelos pesquisadores de marketing (VIEIRA, 

2000; SAUERBRONN e CERCHIARO, 2005). Desta forma, me parece necessário 

iniciar este capítulo com uma introdução ao debate epistemológica ainda presente na 

disciplina do marketing. Acredito que este caminho deixará o leitor oriundo de outras 

áreas sentindo-se um pouco mais próximo do que é discutido com relação à pesquisa 

acadêmica em marketing. Como conseqüência desta ambientação, surge a oportunidade 

para que eu apresente a proposta metodológica do interacionismo interpretativo que 

serve como estrutura para a tese. 

 

2.1 INTRODUÇÃO AO DEBATE EPISTEMOLÓGICO DA PESQUISA 

ACADÊMICA EM MARKETING 

Vários pesquisadores têm mencionado a predominância do positivismo 

hipotético-dedutivo na área de marketing (HIRSCHMAN, 1986; VIEIRA, 2003). Esta 

predominância justifica-se a partir da tentativa de construção de uma ciência de 

marketing (HUNT, 1991). Assim, a cada momento no qual o indivíduo veste a roupa de 
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consumidor e torna-se tomador de decisões de consumo, os estudiosos de marketing 

ficam aflitos. Como num jogo de apostas, disparam seus instrumentos para medir, 

avaliar, construir modelos. Em parte, querem acertar sempre quais serão as escolhas do 

consumidor, pois as suas presunções científicas os permitem acreditar que serão capazes 

de estimular o consumidor a tomar determinadas decisões. Por outro lado, sabem que 

sempre haverá uma variável que escapará a seus processos. 

Surge a (primeira?) inquietação do pesquisador de comportamento do 

consumidor: a determinação dessa variável imprecisa depende da capacidade do 

observador em se abster de seus instrumentos de medida e utilizar uma outra lógica cuja 

absorção negaria em parte os preceitos anteriores. O dilema do estudioso da área de 

marketing reside na sua limitada bagagem metodológica que não permite que ele vá 

muito longe, sob pena de se perder (para sempre!). Aceitar que existe algo que jamais 

será colocado em uma escala não faz parte do credo de muitos acadêmicos da área do 

marketing. 

A condução da tese proposta aqui, contudo, exige uma orientação 

epistemológica particular. Para a resolução de alguns problemas de marketing, a visão 

positivista e os métodos quantitativos parecem bastante adequados. Problemas 

relacionados a variações em quantidades de vendas frente a deslocamentos de preços, 

por exemplo, podem ser entendidos muito precisamente a partir desta ontologia 

(AYROSA e SAUERBRONN, 2004). Entretanto, a visão dominante carece de uma 

revisão, uma vez que se mostra pouco funcional em alguns casos. Já que a produção 

acadêmica adota majoritariamente a perspectiva positivista, os modelos construídos 

dentro desta orientação axiológica serão consolidados dentro dos preceitos alinhados ao 

positivismo. Tais modelos e suas padronizações não poderão ser sensíveis a fatores aos 
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quais não foram programados para captar e, por conseqüência, estes fatores deixarão de 

existir e a disciplina continuamente deixará de lado vários aspectos que podem ser 

importantes para ampliar a compreensão dos problemas relacionados às trocas entre 

compradores e vendedores (ZINKHAM e HIRSCHEIM, 1992; CHUNG e 

ALAGATARATNAM, 2001).  

Há muitas abordagens capazes de oferecer visões alternativas aos problemas do 

marketing, mas a seleção de uma abordagem adequada depende não apenas das 

características do problema a ser observado, mas também das convicções filosóficas do 

pesquisador (LINCOLN & GUBA, 2000; SCHWANDT, 2000). Muitos fenômenos de 

marketing e do comportamento do consumidor não são observáveis dentro de uma 

perspectiva hipotético-dedutiva, e permaneceram sem investigação, seja por falta de 

interesse da comunidade acadêmica, seja devido às carências metodológicas – como já 

discutiram Benton Jr. (1987) e Brownlie et al. (1999). As abordagens interpretativistas 

(e qualitativas) ganharam grande suporte a partir da orientação pós-moderna (BROWN, 

1994), uma vez que esta condição fez com que alguns temas passassem a ser 

interessantes à pesquisa acadêmica em marketing. Desta forma, muitos trabalhos com 

temas novos e estranhos ao paradigma dominante passaram a ser conduzidos sem o 

grande temor de não serem aceitos na academia (AYROSA e SAUERBRONN, 2004). 

Ao integrarem agendas de pesquisa semelhantes e por compartilharem de propostas 

alternativas ao mainstream da disciplina, o pós-modernismo e o interpretativismo 

passaram a ser entendidos como sinônimos. Isto, contudo, é um equívoco: o paradigma 

interpretativista não é dependente da abordagem pós-moderna, mesmo que esta seja por 

vezes a visão dentro da academia. 
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A partir da observação alternativa dos problemas de marketing pôde surgir 

espaço para diversas formas de se entender e realizar pesquisa em comportamento do 

consumidor. A utilização de pontos de vista alternativos permitiu que diversas relações 

que não poderiam ser percebidas (ou aceitas) no passado fossem pesquisadas e 

trouxessem novas possibilidades para a compreensão do marketing. Conseqüentemente, 

novos problemas de pesquisa em marketing surgiram e isto tornou possível a 

consolidação da visão interpretativista dos problemas de consumo.  

 

2.2 UMA COMPREENSÃO DO FENÔMENO EMOCIONAL NO CONSUMO - 

COMO O MARKETING TRATA DAS EMOÇÕES 

 

 

No decorrer desta seção percorro os caminhos dos estudos das emoções dentro 

da disciplina de marketing. O leitor poderá perceber que o acervo teórico desta 

disciplina é apresentado de maneira descolada da cronologia do desenvolvimento da 

área, mas direcionada ao meu interesse – a partir do mainstream em direção a estudos 

com orientações alternativas. Acredito que a condução do leitor por estas páginas se 

torne mais segura dentro desta opção4. 

Ao longo dos anos, os estudiosos de marketing têm se preocupado em gerar 

conhecimento que torne suficientemente consistentes as decisões dos praticantes da 

área. Desta forma, as pesquisas que exploram o comportamento de compra dos 

consumidores sempre pareceram mais interessantes e encontraram mais financiamentos 

e incentivos institucionais (HOLBROOK, 1985; BENTON JR., 1987). Os estudos sobre 

o comportamento de compra dos indivíduos procuram revelar preferências por 

características de produtos ou fatores determinantes para compra e consumo, contudo o 

                                                 
4 Para maiores esclarecimentos a respeito das metodologias desenvolvidas por estudos sobre emoções no 

consumo, veja o anexo I 
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foco destes estudos está nas decisões de compra e nas escolhas de marca, o que 

representa uma ampliação do domínio operacional em detrimento do domínio filosófico 

do marketing (BENTON JR., 1987). Tal linha de atuação construiu a reputação 

instrumental do marketing, o que é uma visão bastante restrita de seu campo 

(BROWNLIE et al. 1999). 

Com o intuito de desenvolver estudos que servissem como apoio à tomada de 

decisão gerencial os pesquisadores de marketing encontraram na psicologia cognitiva 

amplas referências de atuação e, a partir de pressupostos desta disciplina, 

desenvolveram sólidas bases científicas para suas pesquisas. Comumente utilizada pelos 

pesquisadores da área, a figura do “homem-computador” é utilizada para explicar como 

o fenômeno emocional interfere no processo de tomada de decisão do homem 

(HOLBROOK e O´SHAUGHNESSY, 1984; HIRSCHMAN e STERN, 1999). 

Estendendo tal visão ao estudo do comportamento do consumidor, o ato de consumo é 

visto como séries de decisões racionais que se iniciam com o processamento 

informações que possibilitam a escolha de um produto e se transformam em decisões de 

compra. 

Diversos pesquisadores dedicam à cognição a primazia de ação dentro das 

experiências das emoções. Esta tem sido a visão dominante na área de marketing, 

inclusive dentro dos estudos do comportamento do consumidor (TSAL, 1985; 

LAZARUS, 1982 e 1984; mais detidamente ao comportamento do consumidor: 

OLIVER, 1980; ENGEL, BLACKWELL e MINIARD, 2000; SOLOMON, 2002). 

Outros pesquisadores têm apresentado uma posição diferente e têm se dedicado a 

mostrar que a geração de afetividade é imediata, automática e inescapável (ZAJONC, 

1980; ZAJONC e MARKUS, 1982 e 1985). Desta forma, os caminhos emocionais 
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seriam independentes da capacidade cognitiva do indivíduo. De maneira conciliadora, 

Seamon, Brody e Kauff (1983) concluíram após a realização de alguns experimentos 

que os julgamentos cognitivo e afetivo são duas diferentes rotas pelas quais um estímulo 

pode ser acessado na memória. Estas contribuições foram importantes por que 

incentivaram o surgimento de abordagens alternativas à abordagem cognitivista e 

chamaram a atenção para a possibilidade de interação entre cognição e sentimentos. 

A noção de um fluxo causal que caminha da cognição ao afeto e ao 

comportamento lançada por Howard (1969) domina a pesquisa sobre o comportamento 

dos consumidores e foi cooptada por inúmeros pesquisadores da área. Engel, Blackwell 

e Miniard (2000) propõem uma cadeia que começa com o processamento de 

informações, segue com a avaliação de alternativas e finaliza com a compra. As 

emoções são entendidas apenas a partir de suas manifestações externas, os afetos e 

consideradas exclusivamente como variáveis que auxiliam a compreensão das variações 

de escolhas de consumo. Toda a complexidade e variedade do fenômeno emocional são 

resumidas à representação do afeto e o comportamento do consumidor é concebido de 

forma muito restrita que se dá no sentido: 

 

  
Figura 02 – Modelo de Representação do Fluxo do Comportamento do 

Consumidor 

 

Fonte: Adaptado de Holbrook, 1986. 

 

Utilizando estritamente a perspectiva da psicologia cognitiva, diversos estudos 

encontraram formas de modelar a relação cognição – afeto – comportamento. Batra e 

COGNIÇÃO AFETO COMPORTAMENTO 
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Silk (1984), Lutz, Mackenzie e Belch (1983) apresentaram propostas de respostas 

afetivas adicionais envolvendo as atitudes frente a anúncios como mediadoras 

interferentes entre a cognição no comportamento do consumidor. Ahtola (1985) e Batra 

(1985) propuseram a distinção entre os componentes hedonistas e utilitaristas do afeto, 

operacionalizando uma dupla influência afetiva, mesmo que submissa à capacidade 

cognitiva do indivíduo. 

O método das ciências naturais foi trazido para as ciências humanas e 

possibilitou a criação de um suporte científico para a disciplina do marketing. Tendo em 

vista o projeto da disciplina do marketing em se tornar ciência, a construção de 

conhecimento na área acabou sendo obrigada a refletir esta demanda. Desta forma, 

modelos capazes de prever comportamentos e testes de relações tornaram-se o 

mainstream da área. A adoção da perspectiva da psicologia cognitiva por parte dos 

pesquisadores da área foi uma conseqüência óbvia. Acadêmicos da psicologia passaram 

a encontrar melhores condições de pesquisa dentro de escolas de administração e 

reforçaram esta orientação da pesquisa acadêmica em marketing. De maneira respeitosa, 

a comunidade de pesquisadores da área aceita a perpetuação deste modelo de geração de 

conhecimento e auxilia na “defesa do território”. Constitui-se uma espécie de 

hierarquização do conhecimento, onde determinadas propostas (e métodos) têm mais 

importância do que outras, que são marginalizadas e tratadas como menos rigorosas e 

menos científicas. 

A idéia de resumir o fenômeno emocional aos afetos diminui sobremaneira o 

papel das emoções no processo de consumo. Esta opção se dá por causa da maior 

facilidade de se trabalhar “cientificamente” com este conceito. Não desprezo o papel os 

afetos na compreensão de determinados comportamentos, mas esta perspectiva tende a 
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simplificar demais o comportamento humano: a capacidade cognitiva do indivíduo o 

torna capaz de manifestar determinado afeto e um comportamento está associado a este 

afeto. 

Os afetos são demonstrados externamente pelo indivíduo e são perceptíveis pelo 

próprio indivíduo e por terceiros e, desta forma, são mais facilmente transformados em 

dados quantificáveis. Dados quantitativos permitem avaliações estatísticas que 

capacitam o pesquisador a inferir probabilidades de determinados eventos ocorrerem. 

Segundo esta visão, também parece mais viável comparar as manifestações de afeto dos 

indivíduos do que seus sentimentos. Os sentimentos são internos e pertencentes ao 

mundo subjetivo e é muito difícil compará-los ou avaliá-los. Nem mesmo o indivíduo 

pode ter alguma certeza sobre seus próprios sentimentos. Além disso, é muito difícil 

para o indivíduo verbalizar seus sentimentos de forma clara ou classificá-los em uma 

escala de forma objetiva5. As dificuldades de se operar pesquisas fora do paradigma 

estabelecido na área afastam os pesquisadores de caminhos alternativos. 

Sob o rótulo de sentimentos, uma ampla gama de aspectos emocionais se 

desenvolve dentro da mente dos indivíduos (SOLOMON, 2004; DIENER e LUCAS, 

2004). A típica abordagem orientada para o desenvolvimento da base operacional do 

conhecimento de marketing apresenta, contudo, um conceito de emoção/sentimento que 

é limitada a: eu gosto x eu não gosto; é ruim x é bom; eu prefiro esta marca em relação a 

esta outra (BENTON JR., 1987; HOLBROOK, 1995) ou ainda: emoções positivas ou 

negativas (ESPINOZA e NIQUE, 2003 e 2004; LÁRAN e ROSSI, 2003) ou estados de 

tensão (COSTA e FARIAS, 2004) ou afetos negativos (ESPINOZA e ZILLES, 2004). 

Certamente esta visão pode ser útil para a área, uma vez que estes estudos servem de 

                                                 
5 Alguns acadêmicos diriam: ‘estas manifestações inconscientes não nos interessam’, quando, na verdade 

deveriam perceber que o interesse pelo mundo subjetivo do consumidor poderia ser muito profícuo para 

os estudos de consumo. 
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orientação para as decisões operacionais de marketing, mas durante as experiências de 

consumo os indivíduos vivenciam muito mais emocionalmente do que isto, como 

defendem Holbrook (1995), Solomon (2004), Diener e Lucas (2004). Mesmo sendo os 

sentimentos tão relevantes para a compreensão do consumo, muito poucos estudos 

sobre as experiências de consumo e as emoções vivenciadas pelos consumidores foram 

desenvolvidos fora do paradigma estabelecido pela psicologia cognitiva. 

Firat, Dholakia e Bagozzi (1987) distinguem compra e consumo e consideram as 

decisões de compra apenas uma parte da experiência de consumo, de maneira análoga a 

Holbrook e Hirschman (1982), Carù e Cova (2003). De acordo ainda com Ratneshwar, 

Mick e Huffman (2000) e Szmigin (2003), uma perspectiva mais ampla de observação e 

compreensão do consumo e dos fenômenos relacionados se torna mais clara quando o 

pesquisador se dedica ao enfoque da experiência de consumo. Desta forma, mesmo 

sendo a preocupação dos praticantes e gerentes, as decisões de compra não devem guiar 

a agenda de pesquisas sobre consumidores, conforme salienta Holbrook (1985) ao 

distinguir pesquisa de marketing – relevante para os praticantes, que deve refletir a 

perspectiva gerencial – e pesquisa do consumidor – que representa a perspectiva dos 

consumidores. 

Pesquisas mais complexas sobre as experiências de consumo permanecem sendo 

tratadas como alternativas, dada a dificuldade metodológica e o menor impacto sobre a 

ampliação das bases operacionais do conhecimento de marketing. Contudo, o 

desencanto com o modelo de representação das emoções a partir das relações entre 

cognição, afeto e comportamento trouxe alternativas ao estudo do comportamento do 

consumidor. Partindo dos estudos sobre experiências de consumo e as fantasias, 

sentimentos e diversão dos consumidores (HOLBROOK e HIRSCHMAN, 1982) 
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Holbrook (1986) desenvolveu uma visão complementar à abordagem cognitivista da 

emoção no consumo. Com o intuito de propor um modelo mais amplo do que a 

representação cognição, afeto e comportamento, o modelo proposto envolve 

consciência, emoção e valor para a experiência de consumo. Desta forma, este modelo 

espera representar de forma mais ampla a natureza do comportamento do consumidor. 

Esta visão expandida é capaz de revelar a emoção como um ponto de sustentação da 

experiência de consumo. 

 

 

Figura 03 – Modelo Alternativo de Representação do Fluxo do Comportamento do 

Consumidor 

Fonte: Adaptado de Holbrook, 2006. 

 

A conceptualização de Holbrook (1986) coloca a emoção como a ligação central 

de um sistema de interação de componentes que compreende um processo múltiplo e 

dinâmico representado pelo modelo consciência, emoção e valor, já mencionado. Ao 

confiar às emoções posição privilegiada dentro da construção de valores de consumo, 

Holbrook (1986) expõe de forma direta a sua percepção sobre a importância dos 

fenômenos emocionais para as experiências de consumo. A seguir, o modelo é 

apresentado de forma completa e seus componentes são explorados mais a fundo. 

 

CONSCIÊNCIA EMOÇÃO VALOR 
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Figura 04 – O Modelo de Holbrook para as Emoções no Consumo 

 

 

Fonte: HOLBROOK, 1986. 

 

Holbrook (1986) distingue entradas pessoais e entradas do ambiente, assim 

como Mehrabian e Russell (1974), mas o ponto diferencial deste modelo está no 

terceiro tipo de entrada, advinda da interação entre a pessoa e o ambiente. As entradas 

pessoais compreendem as características gerais do consumidor, tais como características 

demográficas, sócio-econômicas, psicográficas, e os seus recursos, como tempo, 

energia, dinheiro (HOLBROOK e HIRSCHMAN, 1982). As entradas ambientais 

apresentam o contraste entre significado, um objeto, e signo, a unidade simbólica 

utilizada para designar este objeto (HOLBROOK, 1983). Estas entradas afetam o 

sistema na medida em que interagem, conforme representado na Figura 1 apresentada 

anteriormente. 

Ao propor interações entre ambiente e indivíduo, e apresentar os significados e 

signos como fatores presentes nesta interação, o modelo de Holbrook (1986) aponta 

para uma direção diferente daquela mais freqüente na disciplina do marketing. As 
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emoções começam a ser entendidas como produtos das interações entre indivíduos e o 

ambiente social que os cerca. Esta perspectiva aponta para a ampliação do entendimento 

das emoções dentro das experiências de consumo e me fez procurar caminhos 

alternativos à visão interna ao indivíduo da psicologia, conforme apresento mais à 

frente. 

A consciência do consumidor inclui não apenas as crenças sobre atributos de 

produtos, como no modelo cognitivista convencional, mas também uma variedade de 

fantasias, sonhos, pensamentos subconscientes e processos mentais inconscientes 

(HOLBROOK e HIRSCHMAN, 1982). A definição operacional de consciência 

utilizada por Holbrook (1986) é qualquer reação verbal ou não verbal a entradas de 

informação da pessoa, do ambiente, ou da interação entre pessoa e ambiente. A 

consciência precede e parcialmente determina a emoção dentro da experiência de 

consumo. Há uma relação de dependência entre emoção e consciência, mas não 

podemos deixar de observar o quanto as emoções podem afetar os processos perceptivos 

e a atenção que sustentam os estados de consciência. 

 Como construto central do estudo de Holbrook (1986) e fator mais interessante a 

este trabalho, a emoção, envolve um conjunto de componentes interativos dentre 

respostas fisiológicas, cognição, expressão comportamental e sentimentos. Estes 

componentes aparecem como elementos-chave em um grande número de teorias muito 

influentes, mas, nesta proposta, não há necessariamente uma prioridade causal entre 

estes quatro componentes. A partir das combinações entre estes componentes, Holbrook 

(1986) indica que o resultado da interação deste sistema constrói experiências de valores 

e um efeito de feedback na consciência. 
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Para Holbrook (1986), o julgamento cognitivo (avaliação se o estímulo é 

positivo ou negativo) resulta em uma tendência (de aproximação se o estímulo for 

julgado positivo e de repulsa se o julgamento for negativo). Desta forma, os 

julgamentos cognitivos dos estímulos formam “rótulos” que são utilizados durante o 

processo de construção da experiência emocional. 

Ainda assim, não pode ser negada a atuação das respostas fisiológicas, das 

expressões comportamentais ou dos sentimentos em conjunto com a cognição. As 

respostas fisiológicas são mudanças corporais que surgem como resposta a um estímulo 

e têm um papel bastante sensível na experiência emocional. As respostas fisiológicas a 

um determinado estímulo podem ser observadas a partir da atividade do sistema 

nervoso autônomo, aferida através da circulação sanguínea ou da transpiração do 

indivíduo, ou da atividade do sistema nervoso central e seus reflexos musculares ou a 

variação das ondas cerebrais. 

As expressões comportamentais incluem manifestações tais como posturas 

corporais, gestos e expressões faciais (DENZIN, 1984; SCHWEDER, 2003). O papel de 

comunicação das expressões comportamentais é, certamente, o mais interessante aqui. 

Muito mais do que comunicar estados emocionais a terceiros, as expressões 

comportamentais têm uma importância muito grande dentro da comunicação intra-

individual, não só sobre as respostas fisiológicas. Este processo de retroalimentação 

inclui a informação que recebemos da musculatura facial como base para futuras 

interpretações cognitivas ou mesmo sentimentos subjetivos (HOLBROOK, 1986; 

SCHWEDER, 2003). A proposta metodológica deste trabalho não inclui a observação 

das respostas fisiológicas dos consumidores, mas tal caminho pode sugerir linhas de 

pesquisa bastante interessantes para a pesquisa de marketing. 
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Conforme proposto por Holbrook (1986), o sistema que compõe a emoção inclui 

ainda um componente subjetivo e experiencial denominado sentimento. Este talvez seja 

o componente mais difícil de ser reconhecido pelos pesquisadores de marketing, 

justamente devido à sua subjetividade e à incapacidade humana de lidar com ela. 

Contudo, mesmo que seja difícil reconhecer o sentimento, não há dúvidas sobre sua 

capacidade de interação com os demais componentes do sistema emocional proposto 

neste modelo. 

Durante a última etapa do modelo de Holbrook (1986) acontece a formação do 

valor. Conforme apresentado, valor é uma experiência de preferência interativa e 

relativa e, partindo desta perspectiva, envolve a interação entre um sujeito (no caso, o 

consumidor) e algum objeto (um produto ou serviço). Tal experiência é relativa por ser 

comparativa, uma vez que é baseada na comparação entre objetos; é pessoal porque é 

diferente entre as pessoas; e é situacional, já que depende do contexto no qual a 

avaliação ocorre. O valor não pertence a um objeto, mas à experiência de consumo 

resultante de seu uso ou apreciação em determinado contexto social. Fica clara a 

interferência das emoções sobre a formação de valores de consumo na medida em que a 

atuação das emoções sobre os significados de consumo é explicitada de forma mais 

direta. 

A perspectiva de Holbrook (1986) oferece alguns conceitos importantes para a 

proposta de compreensão do fenômeno emocional de consumo presente nesta tese: 

(a) a centralidade da emoção dentro da experiência de consumo; 

(b) a proposta de relação reflexiva entre emoções e consumo – as 

emoções são afetadas pelas experiências de consumo, da mesma forma 

em que afetam as experiências de consumo; 
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(c) o conceito de emoção envolvendo sentimentos e cognição; 

(d) o sentimento como componente subjetivo experiencial; 

(e) a interação do indivíduo com o ambiente como fonte de significados; 

e 

(f) a idéia de valor de consumo como interativo, relativo, pessoal e 

contextual. 

 

As indicações de interações entre experiências de consumo, indivíduo, emoções 

e ambiente social é particularmente interessante, pois indicam um caminho alternativo 

para pesquisa em consumo. Além disso, esta é uma indicação que fortalece a orientação 

deste trabalho em percorrer a compreensão do fenômeno emocional de consumo a partir 

de uma perspectiva mais próxima da sociologia. A clara relação entre ambiente social, 

emoções e valor de consumo apresentada por Holbrook (1986) dá suporte à tese de que 

há interferência das emoções nos significados de consumo (e, por conseguinte, nas 

formas de se valorar o consumo). 

Seguindo também a indicação de Bagozzi, Gürhan-Canli e Priester (2002), este 

trabalho busca apresentar uma forma de se entender o fenômeno emocional no consumo 

a partir de suas bases sociais. Mesmo que as pessoas possam experimentar emoções 

privadamente, como em resposta a perigo físico, por exemplo, muitas emoções surgem 

a partir de interpretações ou respostas advindas do grupo social no qual o indivíduo se 

insere. Apesar da vasta maioria da pesquisa em comportamento emocional apresentar 

um enfoque individualista (PARKINSON, 1995), as relações de marketing realizam-se 

em contextos onde a perspectiva social das emoções pode apresentar contribuições 

importantes sobre o conhecimento a respeito do comportamento dos consumidores. 
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Os sentimentos detêm uma grande parte de sua origem construída socialmente e 

não são simplesmente dadas em nossa constituição biológica. Apesar de deter alguma 

base biológica, as emoções incorporam uma grande parte de aprendizado que ocorre 

socialmente e que é moldado pela sociedade. O medo, por exemplo, não é só a sensação 

de frio na barriga, este sentimento envolve considerações sobre o perigo e sobre a 

origem e a capacidade deste perigo (SHOTT, 1979). A sociedade molda as crenças e 

expectativas dos indivíduos de muitas formas que são relevantes para as emoções 

(KEMPER, 1981; DENZIN, 1983). É a partir da capacidade de interação com o meio 

social que as pessoas aprendem, por exemplo, porque determinados eventos podem ser 

interpretados como amedrontadores, quais medos podem ser consideradas importantes e 

qual deveria ser o comportamento emocional do indivíduo em resposta a esta ofensa 

(NUSSBAUM, 1997). 

A perspectiva utilizada nesta pesquisa pressupõe a construção social das 

emoções no consumo. Isto não significa a rejeição da perspectiva da psicologia 

cognitiva, mas uma abordagem complementar dedicada à percepção do fenômeno 

emocional de consumo a partir das interações entre o indivíduo e o ambiente sócio-

cultural que o cerca. Os sentimentos devem ser vistos não só como expressões de 

processos internos, mas como complexos multidimensionais (pensamento, sentimento e 

ação) ou modos de comunicação culturais incorporados que surgem de relações de 

poder e interdependência (STURDY, 2003). 

 

2.3 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA EPISTEMOLÓGICA DESTA TESE 

Este trabalho, como está explícito nas seções anteriores, está alinhado com a 

perspectiva de inserção dos sujeitos do marketing dentro de um mundo social, o que os 
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capacita a estarem disponíveis para influenciar e serem influenciados por este mundo. 

Os significados das expressões humanas não são fixos e dependem das formas de 

organização das relações entre a expressão e o contexto no qual ocorrem. O significado 

de toda expressão humana é contextual e depende de certas categorias de interação 

humana (GARFINKEL, 1967; SCHEFF, 1990). 

Surge a necessidade de se buscar um caminho que seja capaz de capturar e 

analisar os valores e significados emanados do mundo social. O consumo carrega uma 

série de símbolos e significados que dificilmente seriam percebidos e analisados sem a 

utilização de um método qualitativo de pesquisa com orientação interpretativista. A 

realidade em que estão inseridos os consumidores é socialmente construída e isto 

significa que o instrumento de pesquisa proposto precisa ter recursos capazes de 

compreender uma série de eventos e esforços oriundos das construções sociais que 

envolvem trocas entre consumidores e vendedores. Tais eventos não serão captados sem 

a participação direta do pesquisador, o que põe por terra o pressuposto positivista de 

afastamento. Os pressupostos positivistas não são adequados para este tipo de problema 

e podem ser inadequados para resolver outras questões similares. 

 Ao procurar observar experiências de consumo e as formas através das quais o 

sentimento da vergonha interfere na construção de significados de consumo, a proposta 

deste trabalho encontra na construção social da realidade (BERGER e LUCKMAN, 

2004a e 2004b) e na perspectiva da sociologia das emoções (SHOTT, 1976; KEMPER, 

1981 e 2004; DENZIN, 1983 e 1984; HOSCHILD, 1979) o arcabouço necessário para a 

exploração das relações de consumo. 

Conforme Berger e Luckman (2004a), o indivíduo apreende a realidade da vida 

diária como uma realidade ordenada, com fenômenos previamente dispostos em padrões 
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independentes da apreensão que o indivíduo tem deles e que se impõem a sua 

apreensão. A realidade da vida cotidiana aparece já objetivada, independente da 

participação do indivíduo. É neste ponto que a linguagem ganha importância, pois é 

utilizada na vida cotidiana como fonte dos significados dos objetos e determinante da 

ordem em que os objetos adquirem sentidos.  Por conseguinte, é através da linguagem 

que a vida cotidiana ganha significado para o indivíduo: a linguagem marca as 

coordenadas da vida do indivíduo na sociedade e enche esta vida de objetos dotados de 

significação (BERGER e LUCKMAN, 2004a). 

A opção pela observação dos fenômenos emocionais de consumo a partir de uma 

abordagem social se manifesta viável à medida que o fenômeno emocional é entendido 

desta forma por alguns pesquisadores das emoções. Partindo dos conceitos de Schott 

(1979), Hochschild (1979) e Kemper (1981), que enfatizam o componente social das 

emoções, Denzin (1983) propõe uma definição que engloba diferentes áreas, 

priorizando a característica interacional do fenômeno: “emoção é um processo social, 

interacional, lingüístico e fisiológico que busca seus recursos no corpo humano, na 

consciência humana e no mundo que rodeia a pessoa” (p.404). Para Denzin (1983), as 

emoções não são apenas respostas a fatores fisiológicos, culturais e sociais, elas são 

processos interativos que podem ser mais bem entendidos como ações que envolvem o 

self e outras interações. Esta abordagem desloca o foco de análise do fenômeno 

emocional para uma abordagem mais próxima da sociologia.  

 A partir de uma conformação de mundo mais complexa e, por conseqüência, de 

relações de consumo mais complexas, o acadêmico de marketing se encontra em 

posição incômoda: ao mesmo tempo em que encontra soluções para alguns problemas 

de consumo, descobre outros tantos em que não consegue penetrar. O limitado 
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repertório epistemológico (e metodológico) se reflete em sua produção e no 

descompasso entre o desenvolvimento da disciplina e os problemas aos quais se depara 

(HUDSON e OZANNE, 1988; BROWNLIE et al. 1999, no Brasil: CASOTTI, 1998). 

Ao incorporar novas propostas metodológicas em seu repertório, a pesquisa acadêmica 

em marketing pode alcançar novos horizontes, tornando-se capaz de gerar um corpo 

teórico próprio. Isto posto, a perspectiva do desenvolvimento de teorias de consumo 

nacionais próprias ganha ainda mais relevância. Assim, apresento a seguir a proposta 

metodológica a ser utilizada neste trabalho: o interacionismo interpretativo. 

 

2.4 A PROPOSTA DO INTERACIONISMO INTERPRETATIVO 

O interacionismo interpretativo é uma proposta metodológica voltada para os 

problemas vividos pelos indivíduos no mundo das experiências e seus contextos sociais. 

A sua denominação exibe seus antecedentes: o argumento do interacionismo 

interpretativo parte do interacionismo simbólico de Blummer e procura conciliar esta 

proposta à perspectiva interpretativa da fenomenologia associada à hermenêutica, 

criando, assim, estudos que fazem sentido para o mundo pós-moderno da experiência 

humana (DENZIN, 1989). Seu desenvolvimento parte do pressuposto que as ações 

humanas se dão em direção ao outro, com o outro e a partir do outro, em processos 

mútuos que resultam nas experiências interacionais mediadas por símbolos e pela 

linguagem. A partir das interações entre indivíduos passam a surgir relações entre os 

objetos e seus significados e estes significados sobrepostos passam a compor um 

repertório de sentidos para os objetos de acordo com os contextos das interações. 

O método proposto por Denzin está baseado nas compreensões das pessoas 

sobre suas vidas. Os significados que as pessoas acessam para seus domínios são 
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baseados nas suas interpretações, nas suas interações sociais e nas formas com que estas 

pessoas constroem uma ordem social negociada e acordada. Para Denzin (1989), os 

indivíduos não só respondem ou se adequam ao mundo social, mas também podem 

contribuir para a sua construção. 

Existem muitas abordagens interpretativas relevantes para a pesquisa social e, 

por conseqüência, para a pesquisa sobre consumo. Na verdade, o uso do interacionismo 

interpretativo ainda está restrito à estudos nas áreas de saúde (MOHR, 1997; 

ANDRADE e TANAKA, 2001), educação (WILLIAMS, 1997) e serviço social 

(DENZIN, 1987 e CHO, 1987), mas pode ser mais uma opção para o pesquisador da 

área na medida em que opera sobre determinadas condições que podem ser interessantes 

para alguns problemas de pesquisa da disciplina. As características deste método são 

muito bem desenhadas por Denzin e cabe à próxima seção apresentar as origens e 

particularidades desta proposta metodológica. 

 

2.4.1 A PERSPECTIVA DO INTERACIONISMO SIMBÓLICO 

Para que possa apresentar a proposta de Denzin para o Interacionismo 

Interpretativo e cumprir a proposta deste trabalho é necessário que sejam expostos e 

analisados seus antecedentes. Como se pode perceber, até mesmo pela forma com a qual 

Denzin deu nome a sua proposta, as interações entre indivíduos são a base de sua 

proposta metodológica e o interacionismo simbólico serve como principal elemento 

constitutivo do interacionismo interpretativo. Nesta seção desenvolvo a perspectiva do 

interacionismo simbólico, conforme proposto por Blumer (1998), e destaco as 

contribuições mais sólidas à proposta do interacionsimo interpretativo. 
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Seguindo o trabalho de outros teóricos da Escola de Chicago, Blumer foi o 

responsável pela posição metodológica adotada pelo interacionismo simbólico e se 

tornou figura central para o desenvolvimento de ações empíricas baseadas nesta 

perspectiva. O princípio básico do interacionismo simbólico propõe que qualquer 

esquema social humano orientado empiricamente deva respeitar o fato de que, em 

primeira e última instâncias, a sociedade humana é constituída de pessoas engajadas em 

ações. O interacionismo simbólico dá conta da natureza da sociedade humana e da vida 

humana em grupo e dentro desta perspectiva, os grupos humanos são formados por 

seres humanos engajados em ações. Estas ações consistem em múltiplas atividades que 

os indivíduos realizam em suas vidas enquanto se encontram uns com os outros e lidam 

com a sucessão de situações a que são confrontados. Assim, os grupos humanos ou 

sociedades existem em ação e devem ser observados em termos de suas ações. A vida 

em grupo pressupõe necessariamente as interações entre membros do grupo ou, posto de 

outra forma, uma sociedade consiste de indivíduos interagindo. 

A conformação da proposta metodológica do interacionismo simbólico surge do 

desconforto de Blumer frente ao modo com o qual as ciências sociais e a psicologia 

social tratavam as interações humanas. Para ele, as interações sociais desempenhadas 

pelos indivíduos detinham importância fundamental para a compreensão dos fenômenos 

sociais e deveriam ser contempladas pelas ciências sociais. Assim, Blumer considerou 

três premissas básicas para sua proposta: 

1) os seres humanos agem sobre os objetos com base nos significados que 

aqueles objetos têm para eles; 

2) os significados dos objetos originam-se na interação social que o indivíduo 

tem com outro; e  
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3) os indivíduos lidam com os significados e os modificam através de um 

processo interpretativo utilizado pela pessoa ao lidar com as coisas que 

encontra.  

 

Parece claro como o processo de significação e ressignificação acontece no 

mundo do consumo, afinal, um produto como o automóvel pode assumir diversos 

significados para os consumidores, desde o simples meio de transporte até a 

explicitação de uma opção de vida. Decerto, o universo de consumo é um universo 

eminentemente simbólico que guarda importância fundamental para os significados de 

vida dos indivíduos (BELK, 1985; BAUDRILLARD, 1991). 

Em sua origem, a perspectiva de Blumer surgiu como uma alternativa e um 

complemento às perspectivas correntes tanto no campo das ciências sociais, quanto no 

campo da psicologia social. Blumer considerava que o significado dos objetos 

desaparecia ao ser fundido aos fatores iniciais ou causais de um comportamento, ou se 

torna um mero canal transmissor que pode ser ignorado em favor destes fatores iniciais. 

Em ambos os casos, os significados das coisas para os seres humanos que estão agindo 

deixavam de ser levados em consideração em detrimento dos fatores utilizados para 

compreensão dos comportamentos. A perspectiva do interacionismo simbólico 

considera os significados que os objetos adquirem a partir dos indivíduos como ponto 

central. Ignorar o significado dos objetos sobre os quais as pessoas agem é visto como 

falsificar o comportamento estudado (BLUMER, 1998, p. 3). Assim, o pesquisador não 

deve negligenciar o papel do significado construído na ação social do indivíduo. 
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Dentro da perspectiva interacionista, os significados emergem do processo de 

interação entre pessoas. Conseqüentemente, o significado de um objeto se constrói a 

partir das ações de outros indivíduos sobre um indivíduo que considera o objeto: as 

ações dos demais definem a coisa para o indivíduo (BLUMER, 1998). Blumer propõe 

que os significados dos objetos são produtos sociais formados a partir das atividades 

executadas pelas pessoas em suas interações com outros indivíduos. 

Enquanto o significado das coisas é formado no contexto das interações sociais e 

deriva da pessoa envolvida nesta interação, o uso do significado pela pessoa envolve um 

processo interpretativo dividido em duas etapas: a indicação do indivíduo a si mesmo 

das coisas sobre as quais ele age; e a interpretação. A primeira etapa envolve um 

processo social internalizado onde o ator interage consigo mesmo. Durante a 

interpretação o ator seleciona, checa, reagrupa e transforma os seus significados à luz da 

situação em que está inserido e da direção de sua ação. Este é um processo formativo no 

qual os significados são usados e revisados como instrumentos de formação e 

direcionamento das ações. 

O interacionismo interpretativo procura conciliar a proposta do interacionismo 

simbólico com os trabalhos interpretativos e fenomenológicos de Heidegger e a tradição 

associada à hermenêutica e, assim, propor estudos que façam sentido dentro do período 

pós-moderno (DENZIN, 1989). Na seção seguinte realizo a conciliação destes conceitos 

e encerro a constituição do conceito do interacionismo interpretativo a partir da análise 

da fenomenologia de Heidegger, de acordo com a proposta de Denzin. 
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2.4.2 OS CONSTITUINTES FENOMENOLÓGICOS DO INTERACIONISMO 

INTERPRETATIVO 

A fenomenologia surgiu no final do século XIX, como uma tentativa de 

desvelamento do inexplicável, do subjetivo e do irracional, tendo o filósofo Husserl 

como fundador. Do ponto de vista ontológico, para Husserl o mundo é experiencial e o 

subjetivo é a fonte de todas as objetividades (BURRELL e MORGAN, 1982). Assim, o 

fenomenologista não deve se preocupar com as realidades factuais, mas sim com a 

questão central do significado, da essência do fenômeno. Desta forma, julgamentos e 

pressupostos são colocados de lado, permitindo que o pesquisador possa descrever e 

clarificar a estrutura essencial do “mundo real” através da meditação sobre a essência da 

experiência (GOULDING, 1999; CARVALHO e VERGARA, 2002). A fenomenologia 

Husserliana é baseada no questionamento do senso-comum e das atitudes pré-

concebidas, em busca das essências dos fenômenos. 

O interacionismo interpretativo adota a posição de Heidegger e não parte de 

considerações sobre um eu abstraído do mundo externo e da comunidade humana, mas 

sim a partir da experiência cotidiana: a vida cotidiana é a vida do indivíduo. A 

fenomenologia de Heidegger suspende, assim, o exame dos determinantes subjacentes 

às crenças das pessoas, para procurar descrever as implicações, as intenções e os efeitos 

daquilo que os indivíduos dizem, fazem e acreditam que seja verdadeiro (GOULDING, 

1999). 

Como forma de instrumentalização do método fenomenológico, Heidegger 

propôs a abordagem interpretativa, ou hermenêutica, e o círculo hermenêutico para 

(re)criação do conhecimento: (1) compreensão; (2) interpretação / ação; e (3) nova 

compreensão. A interação entre sujeitos, então, é compreendida a partir da linguagem e 
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a redução do sentido cotidiano das palavras faz com que os significados implícitos 

sejam revelados. Os elementos essenciais da linguagem são a expressão e a significação, 

mas a expressão por si só pode ser insuficiente como qualificação: o significado é 

associado aos fonemas da palavra (ANDRADE e TANAKA, 2001). Por conseguinte, é 

através da linguagem que a vida cotidiana ganha significado para o indivíduo: a 

linguagem marca as coordenadas da vida do indivíduo na sociedade e enche esta vida de 

objetos dotados de significação (BERGER e LUCKMAN, 2004a). 

A proposta metodológica do interacionsimo interpretativo fica mais clara quando 

se trata de sua operação. Assim, dedico a seção seguinte para tratar da 

operacionalização da proposta do interacionismo interpretativo, descrevendo suas etapas 

e procurando situar o leitor para o caminho que adoto em seguida à apresentação deste 

método. 

 

2.4.3 O MÉTODO DO INTERACIONISMO INTERPRETATIVO 

O interacionismo interpretativo toma a perspectiva do indivíduo em ação e 

apresenta uma forma de operação da interpretação da construção dos significados 

originados das interações sociais. Assim, a proposta de Denzin (1989) oferece uma 

proposta que é bastante interessante para o estudo do consumo desenvolvido em minha 

pesquisa. Transformar a proposta do interacionismo interpretativo em instrumento de 

pesquisa, contudo, envolve alguns desafios para o pesquisador. O primeiro deles 

envolve a preparação do pesquisador e sua familiaridade com a proposta metodológica. 

Todos os pesquisadores têm suas convicções sobre o mundo e sobre as relações de 

pesquisa e não necessariamente devem abandoná-las. Na verdade, a pesquisa 

interpretativa exige um pesquisador treinado e capaz de se relacionar com o mundo à 
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sua volta de forma particularmente crítica: os conceitos e questões básicos que o 

investigador traz ao estudo são parte da pesquisa. Estes conceitos e questões 

determinam a forma com a qual teremos uma compreensão antecipada sobre o objeto-

problema. Todo questionamento é guiado antecipadamente pelo o que é observado. 

A pesquisa interpretativa começa e termina com a biografia e o self do 

pesquisador (DENZIN, 1989) e depende de suas habilidades de participação, entrevista 

e escuta. A preparação do pesquisador é necessária para o processo interpretativo, mas 

não é suficiente para a construção de uma pesquisa de caráter interpretativo uma vez 

que cada perspectiva metodológica possui características próprias. A operacionalização 

metodológica do interacionismo interpretativo compreende seis etapas, que são 

interdependentes. 

 

Formulação do Problema de Pesquisa 

 

Desconstrução 

 

Captura 

 

Bracketing (redução fenomenológica) 

 

(Re)Construção 

 

Contextualização 

 

Figura 05: Etapas do Processo Interpretativo 

Fonte: Adaptado de DENZIN, 1989. 
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O primeiro passo é a formulação do problema de pesquisa e é determinante 

para a adequação e o sucesso do processo de pesquisa. Ao formular o problema de 

pesquisa o pesquisador tem de considerar as características do problema, da forma que 

lhe é revelado e suas convicções científicas. O interacionismo interpretativo tem uma 

proposta direta de atuação: examinar como (e não porque) experiências problemáticas 

são organizadas, percebidas e construídas pelos indivíduos em interação e como são 

construídos os significados associados a estas experiências. O pesquisador procura 

descobrir como a ação problemática (ou evento) em questão age sobre a organização e a 

construção de significados para as pessoas estudadas (DENZIN, 1989). 

A utilização da proposta do interacionismo interpretativo pode ser interessante 

para os estudos de consumo por ser uma nova forma de tratar os problemas de consumo. 

Quando a perspectiva de entendimento do mundo do consumo é alterada, surgem 

problemas diferentes que exigem visadas diferentes. Assim, ao se deparar com novas 

perspectivas de pesquisa, o pesquisador pode contar com um suporte metodológico para 

estudar como os consumidores se apropriam dos significados sociais das mercadorias e 

simultaneamente os constroem. Tal proposta pode levar a uma expansão da 

compreensão sobre o consumidor e resultar em novas teorias mais adequadas inclusive à 

realidade relacional brasileira. 

 Depois de formulado o problema de pesquisa, o pesquisador deve analisar 

criticamente a forma com a qual este problema tem sido apresentado, estudado e 

analisado em outras pesquisas existentes e como as teorias relativas a este problema 

foram construídas. Esta desconstrução serve para que o pesquisador desvende os viéses 

e os pré-conceitos envolvidos e consiga localizar o seu estudo em contraste ao corpo de 

trabalho existente. 
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A desconstrução lida com as formas as quais o fenômeno foi tratado no 

passado, mas é necessário que o pesquisador trate do fenômeno na situação presente 

para que seu estudo tenha sentido. Desta forma, o pesquisador precisa localizar e situar 

o que está sendo estudado dentro do mundo social e capturar o fenômeno em questão. 

Esta etapa tem função equivalente à revisão de literatura, mas inclui uma visão crítica 

que desafia a racionalidade e objetividade dos estudos realizados previamente. 

Descontruir significa percorrer o texto além de sua sonoridade metodológica. Significa 

mostrar que sua história pode ter sido ocultada ou excluída, apontar quais vozes foram 

impedidas de se manifestar, mostrar as oposições hierárquicas nas quais o texto está 

construído e examinar tanto o que foi falado, quanto o que foi deixado de lado (MOHR, 

1997). 

A captura, o passo seguinte, envolve a coleta de casos múltiplos e histórias 

pessoais que incorporem o fenômeno em questão e a localização das crises e epifanias 

nas vidas das pessoas estudadas. Assim, devem ser obtidas dos sujeitos em questão 

múltiplas histórias pessoais e auto histórias que envolvam o tópico investigado. Alguns 

momentos experienciados pelos indivíduos são únicos, marcam suas histórias de vida e 

atuam na configuração de seus arranjos de compreensão do mundo, suas racionalidades 

e emoções. Estes momentos colocam o indivíduo frente a seu mundo, reconstruindo-o e 

dando-lhe novos formatos a partir das novas interações presenciadas e suas relações 

com os resultados das interações anteriores. Tais momentos são as epifanias. 

O termo epifania denomina as festas cristãs do Dia de Reis, quando a santidade 

de Deus é celebrada e a vida é abençoada. Denzin (1989) pega emprestado de James 

Joyce o significado que este último construiu para as epifanias, ao descrever momentos 

de interação que deixam marcas (positivas ou negativas) nas vidas das pessoas. 
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Freqüentemente, estes momentos marcantes são experienciados como problemas 

pessoais que se tornam assuntos públicos posteriormente. Com a constituição de uma 

sociedade baseada no consumo, como propõem Douglas e Isherwood (2004) e 

Baudrillard (1991), as experiências individuais ou coletivas que ocorrem em situações 

de consumo passaram a ter importância central na vida dos indivíduos. 

A partir da interpretação das epifanias de consumo eu busquei compreender os 

consumidores, seus sentimentos e as estruturas daí formadas. Para que isto fosse 

possível, durante a captura procurei conduzir as entrevistas de forma a extrair dos 

indivíduos entrevistados suas epifanias. Como resultado, consegui construir descrições 

mais detalhadas e profundas das vivências de consumo dos indivíduos entrevistados. 

Durante a captura, o pesquisador tem de ser capaz de construir uma descrição 

densa das experiências coletadas junto aos indivíduos. Conforme proposto por Denzin 

(1989), a partir do conceito de Geertz (1989), a descrição densa procura resgatar os 

significados e experiências que ocorreram em situações no campo e capturar as 

interpretações que as pessoas dão aos eventos que foram registrados. O objetivo é 

reportar as interpretações da forma com que elas foram apresentadas durante a interação 

e assim, estabelecer as bases para uma interpretação densa. Muito mais do que 

descrever uma situação acessada, os elementos participantes e os interesses envolvidos 

nos fenômenos, a descrição densa procura deixar explícitas todas as estruturas 

superpostas, referências e implicações, através das quais o pesquisador pode 

compreender o fenômeno de forma mais completa. 

A descrição densa procura descobrir os meios que formam e estruturam as 

experiências dos sujeitos e leva o leitor ao coração da experiência que está sendo 

interpretada. Assim, o pesquisador deve assumir que todo o significado é simbólico e 
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operar tanto na superfície quanto nas profundezas, em nível micro e macro: a tarefa é 

produzir descrições detalhadas que dêem conta das experiências vivenciadas pelos 

indivíduos. 

Ao construir descrições detalhadas das experiências de consumo vividas, tem 

início o Bracketing ou redução fenomenológica. Nesta fase, o fenômeno é tratado como 

texto (ou como documento) e é confrontado em seus próprios termos, distante dos 

termos em que é interpretado na literatura existente. O fenômeno é retirado do mundo 

no qual está inserido e dissecado, de forma que seus elementos e estruturas essenciais 

sejam revelados, definidos e analisados. 

O pesquisador atua como um fotógrafo que, por não ter certeza sobre qual a 

melhor regulagem de sua câmera para a obtenção de uma foto, estabiliza o aparelho e 

saca diversas fotos do mesmo objeto ou cenário. Cada foto, contudo, é tirada com uma 

configuração diferente da máquina, o que resultará em diversas leituras diferentes 

daquele objeto ou cenário. Ao comparar os resultados obtidos, o fotógrafo encontra a 

foto que melhor reproduza o cenário real, e pode até combinar várias fotos para obter os 

contrastes reais da imagem. Esta figura serve para definir o bracketing, o momento em 

que o pesquisador coloca o fenômeno sob séria inspeção. 

O bracketing6 permite que o pesquisador liste os elementos constituintes de um 

fenômeno e proponha uma (re)construção do fenômeno – a fase seguinte. O 

                                                 
6 É importante realizar uma distinção entre a proposta de bracketing levada a cabo por Denzin (1989) da 

proposta original de Husserl. O bracketing, ou epoché, como define Husserl, é o momento em que o 

pesquisador coloca o fenômeno sob séria inspeção. A redução fenomenológica de Husserl (epoché), como 

propõe Thiry-Cherques (2004), consiste em explicitar o objeto tal como manifesto (noema) de uma 

determinada forma (noese). Assim, a realidade é “colocada entre parênteses”, as crenças, preconceitos ou 

suposições sobre o objeto são suspensos. O movimento proposto por Denzin (1989) se alinha à proposta 

de Heidegger e considera que o bracketing não é possível sem a compreensão da situação mediada por 

um conhecimento externo prévio ou sem a sensibilidade às situações, compreendida pelo mundo vivido 

pelo pesquisador. Como uma parte necessária do “ser para o mundo” (Dasein), as coisas são percebidas 
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pesquisador classifica, ordena e rearranja o fenômeno de forma coerente. Durante a 

construção os elementos enquadrados do fenômeno são listados e ordenados da maneira 

em que ocorrem dentro do processo experiencial. O pesquisador indica como cada 

elemento afeta e se relaciona a cada outro elemento no processo estudado e propõe uma 

forma de construção do fenômeno em sua totalidade. O objetivo desta etapa é recriar a 

experiência vivida em termos de seus elementos constituintes analíticos. 

A pesquisa interpretativa de Denzin (1989) utiliza o círculo hermenêutico ao 

colocar o pesquisador e o sujeito da pesquisa no centro do processo. Um círculo 

interpretativo (ou duplo-hermenêutico) é implicado, já que o sujeito que apresenta uma 

história pessoal está no centro da vida que é contada e o pesquisador, que lê e interpreta 

esta história, está no centro de sua interpretação. Duas estruturas interpretativas, deste 

modo, interagem uma com a outra. Cada depoimento de um sujeito pesquisado 

representa um círculo que se descortina sobreposto ao nível que o pesquisador é capaz 

de vivenciar. O pesquisador vivencia a seu modo a experiência e as histórias 

particulares do sujeito. Estes círculos nunca estarão completamente superpostos, uma 

vez que as experiências do sujeito nunca serão as mesmas que a do pesquisador: a 

expectativa se dá em torno da compreensão. 

Ao interpretar as estruturas do fenômeno, o pesquisador lhe dá significado 

dentro do mundo social. A contextualização traz o fenômeno para os ambientes social 

e pessoal das pessoas estudadas. A contextualização objetiva mostrar como o mundo da 

experiência vivida altera e forma o fenômeno estudado, uma vez que as estruturas das 

experiências serão alteradas e formatadas na medida em que forem vividas, descritas e 

atribuídas de significados por seus participantes. 

                                                                                                                                               
de acordo com a forma com a qual elas são encontradas e usadas nas rotinas e tarefas diárias. A percepção 

e a apreensão movem-se do conhecimento prévio para uma compreensão existencial. 
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Tendo exposto a proposta epistemológica desta tese e a conseqüente escolha 

metodológica, cada capítulo, deste ponto em diante, é ordenado e constituído da 

maneira com que Denzin (1989) organiza o processo interpretativo. Desta forma, o 

capítulo a seguir apresenta o problema de pesquisa, dentro da proposta do 

interacionismo interpretativo. 
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3. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

A definição do problema de pesquisa desta tese leva em consideração alguns 

pontos de partida que já foram apresentados no capítulo anterior. Considero que o 

indivíduo age sobre objetos e constrói ou reconstrói os significados destes objetos com 

base nas interações que têm com outros. Desta forma, ao desempenhar ações de 

consumo, o indivíduo lida com significados e participa de eventos sociais que o leva a 

ter de lidar com seus sentimentos. 

A tese central deste trabalho é que o sentimento da vergonha também pode se 

manifestar dentro da experiência de consumo, tendo um papel relevante para a 

construção de significados de consumo. Algumas situações de consumo podem 

envolver o penoso sentimento da vergonha e busco compreender melhor como este 

sentimento se relaciona com os significados de consumo.  

Dada minha orientação epistemológica e a proposta do interacionismo 

interpretativo, não faria sentido propor uma pesquisa com intuito de encontrar relações 

de causa e efeito ou confirmar determinadas correlações entre vergonha e consumo. 

Meu interesse nesta tese é examinar como as experiências de consumo associadas à 

vergonha são percebidas, organizadas e construídas pelos consumidores em interação e 

como são construídos os significados de consumo associados a estas experiências.  

Assim, minha pergunta de pesquisa é: 

Como o sentimento da vergonha se relaciona com a formação e reconfiguração de 

significados de consumo? 
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Este problema de pesquisa é enquadrado por duas fontes: as minhas próprias 

características pessoais enquanto pesquisador e as características pessoais dos sujeitos 

envolvidos com o sentimento de vergonha associado ao consumo. Visto que o consumo 

é um ato público, procuro examinar uma questão pública importante que também é um 

problema chave para os indivíduos de meu tempo. Minha preocupação é pensar de 

forma reflexiva, histórica, comparativa e biográfica, como sugere Mills (1965). Para 

tanto, procuro sujeitos que ofereçam a oportunidade de compartilhar suas vivências de 

consumo, especialmente aquelas que considerem envergonhantes. As experiências 

vividas por estes sujeitos podem oferecer grande substância e profundidade à 

compreensão do sentimento de vergonha associado ao consumo.  

Dentro desta proposta, há outras preocupações envolvidas com esta pesquisa. Há 

mais de uma pergunta que deve ser respondida e meus esforços estão focados também 

na análise das formas de construção de significados de consumo dentro das biografias 

pessoais dos entrevistados. É necessário investigar o julgamento dos homens a respeito 

do que é consumo vergonhoso e proponho um exame crítico dos problemas dos homens 

quando encaram situações de consumo vergonhosas. Além disso, procuro analisar as 

formas de suporte social utilizados pelos homens para superar seus problemas com 

ações de consumo consideradas vergonhosas. 

 

3.1 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Acredito que uma tese de doutoramento deva propor uma teoria consistente, de 

poder explicativo, mas que também deva servir como fonte de novas formas de 

observação de um fenômeno. Esta tese procura oferecer contribuições ao entendimento 
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do consumo a partir de novas explicações para a compreensão de como o sentimento da 

vergonha interfere na construção de significados de consumo. 

Ao buscar revelar o processo de atuação do sentimento da vergonha na 

construção de significados de consumo, espero trazer contribuições para um melhor 

entendimento das relações entre emoções, de maneira geral, e consumo. O estudo 

desenvolvido nesta tese pode servir como incentivo para novas pesquisas de caráter 

interpretativo dentro da disciplina do marketing. 

Além do exercício teórico que enriquece o campo acadêmico, este trabalho será 

capaz de lançar uma luz sobre um processo intimamente ligado à vida do homem 

contemporâneo: o consumo e suas angústias e alegrias poderão ser observados a partir 

de uma abordagem que parte da compreensão do que acontece com o indivíduo em 

ação. 

Mesmo que o objetivo deste trabalho não seja oferecer aos praticantes de 

marketing ferramentas que sejam diretamente utilizadas na condução de planos de 

marketing empresariais, acredito que ao revelar como o sentimento de vergonha 

interfere na construção de significados de consumo dos indivíduos poderei oferecer a 

esta comunidade subsídios (poderosos) para algumas de suas ferramentas de aplicação 

do marketing. 

Ainda que de forma não explícita às implicações gerenciais, este estudo poderá 

oferecer uma compreensão mais profunda dos processos de construção de desejos e 

necessidades dos consumidores. Da mesma forma, poderemos observar e entender mais 

claramente as propostas de interação entre produtores e consumidores e tornar mais 

claras as intenções de consumidores, o que pode significar ações empresariais mais bem 
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calibradas com os desejos destes consumidores. Dentro desta mesma intenção, 

estratégias de comunicação poderão ser mais eficientes ao buscar “envergonhar” o 

indivíduo ou ir ao encontro de seus sentimentos a partir dos significados construídos. 

Linhas de produtos e serviços poderão ser desenvolvidas para atender aos 

“consumidores envergonhados”, estratégias de preços poderão ser modificadas para que 

ninguém tenha “vergonha de comprar” e, talvez, uma infinidade de outras 

conseqüências gerenciais possam endereçadas ao mercado tendo como ponto de partida 

o conhecimento sobre a vergonha do consumidor, tanto pela posse quanto pela não–

posse do produto, serviço, ou marca. 

Do ponto de vista do consumidor, os resultados deste trabalho poderão trazer 

elementos que o auxiliem a enxergar reais intenções implícitas em ações de marketing 

da empresa e as formas de atuação destas ações de marketing sobre seus sentimentos. O 

consumidor poderá ser aparelhado com elementos que o permitam observar de forma 

crítica suas relações de consumo e, eventualmente, rompê-las. 

Da mesma forma, governos e reguladores poderão se tornar mais capazes de 

perceber as conseqüências sociais de determinadas ações de marketing que interferem 

nos sentimentos dos consumidores e que podem ter conseqüências para a sociedade. Tal 

abordagem pode parecer estranha ao marketing, mas trata-se de preocupação legítima de 

parte de acadêmicos da área (ligados ao Macromarketing). 

Dentro de uma perspectiva que considera objetivos diferentes dirigindo as ações 

de produtores e consumidores e considerando a assimetria existente entre o poder das 

organizações e dos consumidores – especialmente no Brasil, como apontam Cardoso e 

Faria (2004) – reitero a necessidade da comunidade acadêmica assumir o seu papel na 

sociedade e se perguntar para quem está dedicando a sua construção de conhecimento, 
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conforme impõe Chomsky (2002). Surge a preocupação com a utilização deste 

conhecimento e as dúvidas com relação à aplicação ética dos resultados deste estudo por 

parte das empresas, o que nos remete ao âmbito prático público da relevância deste 

trabalho. 

Os resultados desta pesquisa podem ser capazes de gerar instrumentos de 

proteção ao consumidor e às outras entidades envolvidas com os processos de trocas e 

suas conseqüências. Ao entendermos como o sentimento da vergonha interfere na 

construção de significados de consumo dos indivíduos iluminaremos a questão não só 

para os praticantes de marketing como também para os consumidores e para as outras 

instituições interessadas no comportamento dos mercados (espaços de encontro entre 

empresas e consumidores), sejam estas os governos ou qualquer público interessado 

pelos movimentos que ocorrem na arena do mercado. 

Neste âmbito, a relevância se dá na medida em que os resultados desta pesquisa 

possam capacitar consumidores, governos e quaisquer outras organizações a perceber 

algumas “manobras de marketing” das empresas. Por se tratar de uma pesquisa 

relevante para o consumidor, tratando do ponto de vista do consumidor, nossa intenção 

reside na elucidação de como os mecanismos de disparada de sentimentos, mais 

especificamente a vergonha, funcionam durante a experiência de consumo. 
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4. DESCONSTRUÇÃO 

Como o tema da vergonha no consumo não é desenvolvido na área do marketing 

e não está encerrado em uma única disciplina especificamente, dedico este capítulo a 

percorrer várias disciplinas. A releitura destas disciplinas busca oferecer uma análise 

cuidadosa a respeito de consumo, significados e vergonha. Minha proposta de 

desconstrução leva em consideração que a interferência do sentimento de vergonha 

sobre os significados de consumo não apresenta estudos específicos anteriores. Desta 

forma, minha opção é por dividir este capítulo em três seções: a desconstrução do 

sentimento da vergonha, consumo e significados e a essência da vergonha no consumo. 

Utilizo a primeira seção deste capítulo para apresentar múltiplas perspectivas a 

respeito da vergonha. Ao contrário do consumo, que é um problema diretamente ligado 

à administração e à disciplina do marketing, o sentimento da vergonha não é um tema 

da administração, da disciplina do marketing ou mesmo de uma única disciplina 

especificamente. Desta forma, estudar o sentimento da vergonha exige percorrer um 

caminho que passa por outras disciplinas. 

A segunda seção deste capítulo trata de significados de consumo. Esta discussão 

é importante porque considero que o sentimento da vergonha (e outros sentimentos) tem 

capacidade de interferir sobre a forma com a qual os indivíduos constroem seus 

significados de consumo. O consumo é colocado no centro das possibilidades de 

construção de significados para o homem (BAUDRILLARD, 1991, FIRAT, 1993) e os 

bens têm a função de materializar estes significados (DOUGLAS e ISHERWOOD, 

2004). 
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A discussão sobre significados de consumo e a conceptualização do sentimento 

da vergonha oferecerão os subsídios necessários para o desenvolvimento de uma 

proposta teórica para a compreensão da vergonha no consumo. 

  

4.1 DESCONSTRUÇÃO DA VERGONHA 

O sentimento da vergonha é objeto de estudos de diversas disciplinas e, portanto, 

existem muitas formas de desvendar este sentimento (RETZINGER, 1995; HELLER, 

2003). Uma vez que não existe uma única forma de se entender a vergonha, minha 

opção foi por percorrer diversas disciplinas em busca de uma ampla compreensão deste 

sentimento. Meu objetivo reside na construção de um conceito de vergonha que seja ao 

mesmo tempo capaz de deixar clara a atuação deste sentimento sobre o processo de 

construção de relações sociais e explicitar a sua influência sobre os significados de 

consumo que surgem durante as experiências de consumo. 

Na linguagem comum, o termo vergonha é utilizado diversas vezes como o 

sinônimo de pudor7, geralmente com significado específico do temor de sofrer crítica, 

censura, desaprovação ou desonra. Dentro da filosofia, a vergonha é apresentada como a 

tristeza acompanhada da idéia de uma ação que imaginamos ser censurada por outros 

(SPINOZA, 2002). A vergonha é a tristeza que se segue a uma situação de reprovação 

externa. O pudor é o medo ou o temor da vergonha, pelo qual o homem é impedido de 

fazer algo torpe. Ao pudor opõe-se ordinariamente a imprudência que, na verdade, não é 

um sentimento (SPINOZA, 2002). 

                                                 
7 Existem várias definições e variações do sentimento da vergonha expressos em diversas línguas. Nem 

sempre a conotação dada a este sentimento é negativa. Não tratarei de discutir a multiplicidade lingüística 

da expressão deste sentimento nesta tese. Isto não significa que despreze este tema, mas que dedicarei 

esta seção (e esta tese) para a construção de um conceito muito próprio de vergonha e de suas variações 

relacionadas aos significados de consumo. 
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Para Sartre (1943), a existência do indivíduo é constituída pelo olhar do outro e 

o indivíduo não pode se conhecer totalmente por si só8. Só através dos olhos de outras 

pessoas é que alguém consegue se ver como parte do mundo. Para o outro, e 

conseqüentemente para si próprio, o indivíduo não é mais apenas um ponto de vista 

sobre o mundo sem um possível ponto de vista sobre si. O indivíduo é consciente de si 

como espectador do mundo diante do outro. Ele tem sua natureza, um eu, uma essência, 

um ego e, embora tenham sido estes constituídos pelo outro, o próprio indivíduo os 

experimenta no nível não reflexivo da consciência. Um indivíduo só pode avaliar a 

realização do que deseja através da convivência com outros indivíduos9. 

A atitude extrema de total indiferença ao outro não faz sentido: o indivíduo já se 

lançou no mundo em face do outro (SARTRE, 1943). Sozinho, o indivíduo não pode 

realizar sua identidade, pois é necessário que outro olhe para o indivíduo para que ele 

seja o que é. Se há um outro, quaisquer que sejam suas relações com o indivíduo, o 

indivíduo tem uma face externa, uma natureza, e a vergonha é a apreensão do próprio 

indivíduo como natureza, ainda que esta natureza escape dele e seja desconhecida como 

tal. 

Harkot de la Taille (1999) faz a leitura da vergonha de Sartre a partir da 

vulnerabilidade inerente à condição humana: uma vez que o sujeito é exposto ao 

pensamento alheio, antes mesmo do olhar, ele é reduzido ao estatuto do objeto. Desta 

forma, ele se encontra inferiorizado pela própria exposição ao pensamento alheio e 

                                                 
8 Para Sartre (1943) o indivíduo não pode se perceber por inteiro sem conviver com outros indivíduos. 

Mesmo não tendo acesso às consciências dos demais indivíduos, cada indivíduo pode reconhecer neles o 

que têm de igual. E cada um dos indivíduos precisa desse reconhecimento para ter acesso a sua essência 

(ainda que temporária). 
9 Esta é a idéia que há por trás da célebre citação “o inferno são os outros”. Isto significa dizer que, 

embora sejam os outros responsáveis pela impossibilidade da concretização dos projetos do indivíduo, 

este não pode evitar sua convivência. Sem os outros o próprio projeto fundamental do indivíduo não faria 

sentido. 
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também, e a rigor, ao próprio pensamento, situação em que o sujeito se desdobra e se 

torna objeto de si próprio. 

A filosofia coloca a vergonha como um sentimento construído pelo olhar do 

outro. A figura principal deste sentimento não é o próprio indivíduo, mas seu contraste 

frente ao outro. A filosofia apresenta a interação daquilo que corresponde à intenção do 

indivíduo (consciência) diante do seu temor de reprovação frente ao outro (regras 

sociais). O sentido das ações do indivíduo não pode ser fruto de uma intenção vazia e 

prescinde da revelação ao outro. 

Moore e Fine (1992) referem-se à vergonha como um amplo espectro de 

emoções penosas – embaraço, humilhação, mortificação e ignonímia – que 

acompanham o sentimento de ser rejeitado, ridicularizado, exposto ou de perder o 

respeito dos outros. Partindo de dentro do indivíduo para o seu exterior, as experiências 

iniciais de ser visto, olhado, ou escarnecido são importantes na produção da vergonha. 

A vergonha assemelha-se à ansiedade no fato de conter um sinal afetivo que 

alerta a respeito de desejos exibicionistas e antecipa a rejeição pelo mundo externo ou 

pelo superego no caso de os desejos serem gratificados. O indivíduo pode experimentar 

vergonha por expor alguma coisa em particular ou pelo ato de expor, antecipando-se ao 

julgamento. O indivíduo pode temer ser rejeitado ou visto como imperfeito, falho, fraco, 

sujo, deficiente, ridículo ou ignominioso, ou então pode desenvolver o medo geral de 

todas as ações de olhar e ser olhado, ouvir ou ser ouvido. Todos os meios de exposição 

desse tipo, até mesmo a própria curiosidade, tornam-se então carregados de vergonha e 

passam a ser desviados pelo indivíduo (MOORE e FINE, 1992). 
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Dentro de uma perspectiva freudiana, a meta fundamental da psiquê é manter – 

ou recuperar, quando perdido – um nível aceitável de equilíbrio dinâmico que maximiza 

o prazer e minimiza o desprazer (FADIMAN e FRAGER, 1986). A energia que é usada 

para acionar o sistema nasce no id, que é de natureza primitiva, instintiva. O ego, 

emergindo do id, existe para lidar de forma realista com as pulsões básicas do id e 

também age como mediador entre as forças que operam no id e no superego e as 

exigências da realidade externa (FREUD, 1962). O superego, emergindo do ego, atua 

como um freio moral ou força contrária aos interesses práticos do ego fixando uma série 

de normas que definem e limitam a flexibilidade deste último (FADIMAN e FRAGER, 

1986). 

Freud (1962) distingue vergonha de ansiedade e culpa classificando a culpa 

como uma espécie de ansiedade e a vergonha como resultado da ansiedade. A vergonha 

é um doloroso sentimento consciente situado no ego, que envolve a referência de outros. 

A vergonha é vista como um tipo de medo da reprovação imposta por outros devido a 

certos tipos de conduta e tende a inibir ou prevenir completamente tais condutas 

(HAZARD, 1969). 

A vergonha é também um produto das forças sociais e Freud destacou o papel da 

educação para o surgimento da vergonha (HAZARD, 1969). Para que possamos ter 

medo da reprovação dos outros nós devemos descobrir primeiro o tipo de atividade que 

será reprovada e temos que conhecer o quão dolorosa será esta reprovação. Este 

aprendizado está obviamente ligado à educação, ao final uma forma de pressão social 

(ARAÚJO, 1999; ANOLLI, 2003). 

Scheff (1991), contudo, destaca que Freud considerava a vergonha um 

sentimento infantil e regressivo, reservado a crianças, mulheres e selvagens e, portanto, 
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ausente do repertório de sentimentos dos indivíduos socializados. Baseada na proposta 

freudiana, Benedict (1988) propôs a idéia que os indivíduos sentiriam menos vergonha 

nas sociedades modernas, porque este sentimento seria trocado pelo sentimento de 

culpa. Ainda segundo Benedict (1988), em sociedades industriais os indivíduos seriam 

socializados para sentir culpa, um sentimento altamente individualizado, ao invés da 

vergonha, um sentimento com fortes componentes sociais. Nas sociedades tradicionais 

o controle social seria externalizado e, desta forma, o indivíduo conformaria suas ações 

a fim de evitar a vergonha pública. Em contrapartida, nas sociedades modernas o 

controle social seria internalizado e o indivíduo conformaria suas ações para evitar a 

culpa privada. 

Neste ponto, a psicologia social coloca de forma mais grave a pressão do grupo e 

a propaganda social como limitadores das ações do indivíduo. Elas agem para diminuir 

a autonomia e reprimir o julgamento independente, na medida em que o indivíduo é 

pressionado para substituir seus próprios gostos e critérios por padrões externos e 

sociais (FADIMAN e FRAGER, 1986). Os padrões sociais servem como instrumento 

de definição dos critérios utilizados para avaliar a si próprio, mas o indivíduo também 

pode depender dos juízos de outros quando os critérios de bons ou maus resultados. O 

conteúdo do autoconceito deriva do fato de alguém assumir o papel dos outros para 

olhar de forma retrospectiva sobre si. O indivíduo aprovará provavelmente aqueles 

aspectos próprios de si mesmo que os outros aprovam e rejeitará aqueles aspectos que 

os outros rejeitam. A vergonha (autodesaprovação) deriva do primeiro reconhecimento 

que a pessoa faz dos modelos que os outros usam para exprimir sua aprovação ou 

desaprovação do comportamento dela (FADIMAN e FRAGER, 1986). 
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4.1.1 A ANTROPOLOGIA DA VERGONHA 

Os sentimentos de vergonha10 estão presentes em todos as culturas e, uma vez 

que são dependentes do olhar do outro, estão dispostos de acordo com as normas 

estipuladas por estas culturas (SCHWEDER, 2003). Há, certamente, diversas 

interpretações para este sentimento ou para suas expressões lingüísticas. Em algumas 

culturas é vergonhoso para o indivíduo ter muitas posses, enquanto que o 

desprendimento dos bens materiais e o apego ao que está além deste mundo, portanto 

não material, é motivo de orgulho. A “salvação” não está na ostentação de bens 

mundanos. Ainda assim, a figura do julgamento frente ao olhar do outro permanece. O 

que está em jogo é a percepção da falha causada pelo reconhecimento de uma 

discrepância entre a consciência individual e o olhar do outro (SCHWEDER, 2003). 

A vergonha envolve o indivíduo como um todo – psique e corpo – e, de forma 

diferente dos sentimentos elementares (puros e simples, tais como tristeza ou medo), é 

aprendida a partir da capacidade cognitiva do indivíduo (HELLER, 2003). O sentimento 

de vergonha só pode ocorrer entre os indivíduos socializados e é deflagrado através de 

um gatilho construído a partir das percepções aprendidas e percebidas socialmente, 

dependentes do ambiente cultural (LEWIS, 2003). Desta forma, não surpreende o fato 

da vergonha ser o sentimento mais freqüentemente utilizado dentro do processo de 

aculturação, diminuindo diferenças sociais e individuais. A educação utiliza a vergonha 

como forma de limitar e homogeneizar os comportamentos do indivíduo, criando 

padrões de comportamento (ARAÚJO, 1999). Parece claro que a educação, assim como 

qualquer outro processo de aculturação, está sujeita à dinâmica cultural e à conseqüente 

modificação dos hábitos, crenças, comportamentos e atitudes (BAUDRILLARD, 2000), 

                                                 
10 Dada a multiplicidade de interpretações culturais a respeito do que é vergonhoso e, por conseguinte, do 

que é o sentimento da vergonha, faz sentido nesta seção tratar de sentimentos de vergonha (no plural). 
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mas a vergonha permanece continuamente como instrumento de regularização cultural 

(ARAÚJO, 2001). 

O sentimento da vergonha está ligado não só às variações culturais das 

sociedades, mas também às mudanças manifestadas pelas sociedades e suas culturas ao 

longo do tempo. Desta forma, diferenças culturais entre povos promovem diferentes 

percepções de vergonha e diferentes ações dos indivíduos. As comunidades culturais 

têm idéias diferentes a respeito do que é bom, verdadeiro, belo, assim como sobre o que 

deve ser a prática social, política ou familiar aceitável (SCHWEDER, 2003). Nada 

impede também que o que seja reprovado ou mal-compreendido hoje o deixe de ser em 

algum momento. A dinâmica cultural é sensível ao tempo e às mudanças perceptivas da 

sociedade. Desta forma, teremos percepções culturais diferentes sobre o que é 

vergonhoso que provavelmente não serão preservadas ao longo do tempo. 

 

4.1.2 A SOCIOLOGIA DA VERGONHA 

Devido ao fato de ter desenvolvido uma escola voltada exclusivamente para o 

estudo das emoções, a sociologia conta com um acervo amplo de possibilidades 

interessantes ao estudo da vergonha. Como destaca Scheff (2001), um dos primeiros 

autores  de sociologia a dar importância aos estados emocionais de indivíduos na 

sociedade é Elias (1990). Ao realizar uma retrospectiva histórica dos costumes a partir 

de manuais de aconselhamento, Elias (1990) sugere que um dos aspectos centrais da 

modernidade é o sentimento da vergonha e apresenta uma compreensão sobre a 

transmissão social da vergonha e dos tabus. Outros autores da sociologia têm 

reconhecida importância como antecessores da escola da sociologia das emoções: 
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Sennett, Cobb e Lynd. Assim como Elias, Sennett e Cobb (1972) também utilizaram o 

sentimento da vergonha como importante componente de compreensão e análise do 

processo de construção social, a partir de estudos conduzidos em escolas norte-

americanas. Lynd (1961) aproximou-se do sentimento da vergonha com o objetivo de 

entender o processo de construção de identidade dos indivíduos, mas ressentiu-se de 

ferramentas metodológicas capazes de lhe fornecer conhecimentos mais profundos. 

Os esforços de Elias, Sennett, Cobb e Lynd encontraram eco em um outro grupo 

de sociólogos que são responsáveis pela consolidação da escola da sociologia das 

emoções, mais notadamente Shott, Denzin, Kemper e Scheff. Na passagem da década 

de 70 para a década de 80, a sociologia passou a se dedicar de forma séria e consistente 

à construção de teorias que tratam das emoções humanas de forma mais relevante. Desta 

forma, as emoções passaram a ser entendidas como processos interativos que devem ser 

estudados a partir dos atos que envolvam o sujeito e outras interações (DENZIN, 1983). 

A perspectiva que adoto neste trabalho segue a escola da sociologia das emoções a 

partir do momento em que pratico a compreensão de um fenômeno social (consumo) 

que envolve interações entre sujeito e terceiros e as atividades emocionais relacionadas 

(mais detidamente o sentimento da vergonha). Segundo a minha percepção, as emoções 

não são entendidas apenas como respostas cognitivas a fatores fisiológicos, culturais ou 

estruturais, mas como processos interativos entre o sujeito e a sociedade. 

Desta forma, o sentimento de vergonha está intimamente relacionado à 

percepção de que o indivíduo está sendo observado pelo olho do outro, o olho da 

comunidade. Uma vez que realize suas atividades de acordo com as normas da 

comunidade, o indivíduo não se sentirá envergonhado a medida em que é aprovado pelo 

olho do outro. Entretanto, se o indivíduo se comporta de forma a infringir as regras da 
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comunidade, o sentimento da vergonha surgirá (HELLER, 2003). A vergonha, portanto, 

sendo um sentimento doloroso e que o indivíduo supostamente evita a todo custo, 

funciona como um poderoso instrumento de controle social. 

Contudo, não é só a regra comum que limita as ações do indivíduo. Ser ou 

parecer diferente também é considerado vergonhoso (SENNETT e COBB, 1972; 

HELLER, 2003). Ainda assim, o olho do outro permanece como julgador do processo. 

Aquele que se julga diferente não sente vergonha por isso, sente vergonha a medida em 

que os outros o julgam diferente. Mesmo que o indivíduo esteja fora de seu local 

habitual de relacionamento e não seja conhecido por nenhum outro indivíduo a sua 

volta, ainda assim ele sente a intervenção externa em seus atos ou pensamentos. A 

vergonha não está atrelada apenas ao olhar dos outros “significantes”.  

Uma vez que o olho do outro é a comunidade, o indivíduo está exposto a ele não 

só de forma pessoal, mas também enquanto membro da comunidade. A autoridade 

externa não confronta o indivíduo de forma exclusiva, ele é visto como elemento 

incorporador do comportamento de sua comunidade (em maior ou menor dimensão). O 

indivíduo transgressor transmite a sua comunidade parte de sua transgressão e a 

vergonha é socializada (HELLER, 2003). Esta construção social da vergonha nos 

permite propor um entendimento sobre a interação entre o sentimento da vergonha e 

construção dos significados de consumo, conforme desenvolvemos adiante. 

 

4.2 CONSUMO E SIGNIFICADOS 

 

Como apontam Baudrillard (1991), Elliott (1997) e Corrigan (2004), a teoria 

social considera que o consumo tem um papel central na construção do mundo social. 
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Consumir é a principal prática social do indivíduo pós-moderno e, portanto, acaba por 

determinar as condições e os significados da vida para o futuro (FIRAT, 1993; FIRAT e 

VENKATESH, 1993). Em função disto, o consumo se constituiu na visão hegemônica 

da cultura ocidental e tornou-se a forma de controle social, cruzando cultura, política, 

identidade pessoal e social e a economia, como apontam Sherry Jr. (1987), Campbell 

(2001) e Corrigan (2004). Consumir é a atividade social contemporânea mais 

importante e como grande parte desta atividade ocorre dentro de shopping-centers, até 

mesmo os arquitetos e desenvolvedores manipulam a configuração espacial para 

constituir conscientemente um ambiente simbólico que seja repleto de significados para 

os consumidores (GOSS, 1993). 

Conforme expõem Douglas e Isherwood (2004), a verdadeira necessidade 

suprida pelo consumo diz respeito à construção de significados e categorias culturais 

que, por sua vez, consolidam um universo de significações relativas: os bens são 

necessários como forma de materialização de um conjunto de significados. O consumo 

do significado simbólico oferece ao indivíduo a oportunidade de construir, manter e 

comunicar a sua identidade e os seus significados sociais. Este uso do consumo como 

fonte para criação de sentido envolve a tomada de decisões que são suficientemente 

importantes para serem classificadas como existenciais (ELLIOT, 1997). 

Foi justamente a renovação do interesse na relação entre sociedade e a cultura 

materialista que forçou o desenvolvimento de teorias sobre cultura de consumo focadas 

nas práticas culturais da construção de sociedades de consumo ao invés da preocupação 

com o consumo por si só (CASOTTI, 1998; ELLIOT, 1999; ROCHA e BARROS, 

2004). Desta forma, o consumo torna-se central para a apreensão da realidade já que 

esta depende da linguagem e a linguagem reflete a natureza do consumo. Nossas 
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necessidades enquanto consumidores e a gratificação em consumir moldam a linguagem 

que media a nossa experiência da realidade. 

Ao consumir o indivíduo convive com um sistema de classificação do mundo 

que o cerca e oferece relações que possibilitam construções de significados e valores à 

matéria (DOUGLAS e ISHERWOOD, 2004). O consumo de produtos e serviços é 

freqüentemente público e, portanto, elaborado coletivamente: do mundo social surgem 

as possibilidades de relações e os compartilhamentos culturais. 

Para Belk (1988), os indivíduos podem considerar alguns dos seus pertences 

como partes de si próprios, o indivíduo é o que consome, uma vez que os objetos 

constituem uma extensão do ser (self): os objetos ajudam a desenvolver o sentido do ser 

de cada um (D’ANGELO, 2003). Ao lado do valor de mercado existem valores morais 

ou estéticos, que funcionam de forma oposta entre o bem e o mal, o belo e o feio 

(BAUDRILLARD, 2001) e o mundo do consumo é o espaço que oferece aos indivíduos 

o material cultural necessário à formação da identidade pretendida por cada um 

(MCCRACKEN, 2003). 

A importância relativa de determinados objetos pode mudar ao longo do tempo, 

uma vez que a necessidade e o desejo do indivíduo em desempenhar diferentes papéis 

sociais também se modifica (BELK, 1985 e 1993). Portanto, é praticamente impossível 

consumir produtos desprovidos de significados, mesmo que existam diferentes maneiras 

de utilização dos objetos e diversas simbologias associadas aos objetos. Da mesma 

forma, é impossível deixar de comunicar ou desempenhar qualquer papel social ao 

adquirir e usar estes produtos: o consumo e os produtos oferecem guias de 

comportamento e estão relacionados ao processo de desempenho de papéis na vida 

social (SOLOMON, 1983). 
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Para que se possa analisar a construção dos significados de consumo a partir das 

emoções, é necessário entender o consumo como um discurso, vê-lo como algo que vai 

além de um ato de escolha. As experiências de consumo têm mostrado conter 

significado meramente porque elas ocorrem dentro de um sistema cultural maior. O 

sistema identifica, organiza e relaciona os seus componentes uns aos outros através do 

sistema de significados. A definição cultural das categorias e princípios determina 

objetos, atividades e, portanto, experiências de consumo com diferentes níveis e tipos de 

significados. Os indivíduos (dentro deste sistema) podem derivar desta experiência 

distintos níveis de significados de “como” e “porque” (MOORMAN, 1987). O 

significado é derivado de cada situação de aplicação e operação das suposições de 

consumo11 (consumption assumptions) dos indivíduos. Estas suposições de consumo 

sugerem que determinados resultados serão alcançados ou certos valores serão 

realizados através de produtos, serviços e comportamentos de consumo. As suposições 

de consumo vêm de muitas fontes – família, histórias, grupos de convivência, 

instituições, mídia e propaganda, para nomear algumas. Em praticamente todas as 

categorias e classes de produtos e dentre comportamentos de consumo, pode ser 

encontrado um conjunto de suposições utilizadas para fornecer à experiência de 

consumo um significado em particular. 

Baseado nas condições sugeridas pelos grupos sociais a sua volta, o indivíduo 

constrói as suposições de consumo que o guiarão durante as experiências de consumo. 

Munido de suas suposições de consumo o indivíduo participa de experiências de 

                                                 
11 O conceito de suposições de consumo foi lançado inicialmente por Moorman (1987), mas não foi 

propriamente desenvolvida. Proponho este como alternativa ao conceito de valor de consumo, como 

forma de deixar mais claras as perspectivas sociais da formação das preferências de consumo do 

indivíduo. As suposições de consumo levam em consideração o indivíduo constantemente envolvido com 

ações de consumo, próprias ou de outros, que o levam a construir um sistema de classificação de 

significados baseado não somente nos valores associados ao consumo, mas também nas possíveis 

respostas sociais para seu ato. 
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consumo onde ele se coloca ao julgamento dos grupos sociais e espera determinada 

oportunidade de posicionamento social. As experiências de consumo, então, são 

processos que colocam o consumidor frente ao mundo social que lhe oferece 

significados e possibilita a construção de valores. Este processo prescinde da interação 

entre indivíduo e sociedade e, sem dúvida, não é impermeável às emoções, conforme 

Burnett e Lunsford (1994). Da interação entre indivíduo e sociedade surgem 

sentimentos bastante significativos para a construção de significados de consumo e 

expressões de identidades culturais. 

Os significados de consumo devem idealmente ajudar os seres humanos a 

construírem sentidos na vida (MOORMAN, 1987). A construção de significados é 

compartilhada entre o indivíduo e o grupo, visto que o mundo social não está acabado e 

o indivíduo também tem formas de influenciar a sua confirmação. O indivíduo é 

compreendido como parte da sociedade à qual pertence, e a sociedade só é 

compreendida com base nas inter-relações dos seus indivíduos constituintes (BOAS, 

2004). 

 

4.3 A VERGONHA E OS SIGNIFICADOS DE CONSUMO - ESBOÇO DE UMA 

TEORIA DA VERGONHA NO CONSUMO 

 

As múltiplas abordagens das disciplinas percorridas apresentam uma 

convergência: em menor ou maior graus, dado o objeto central de estudo de cada 

disciplina, fica claro que o sentimento da vergonha está ligado à interação entre 

componentes individuais e sociais. Desta forma, são distintos dois componentes 

importantes para a construção de um conceito de vergonha: o componente individual, 

relacionado ao desejo do consumidor; e o componente social, constituído das limitações 
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sócio-culturais impostas pela comunidade que cercam o indivíduo. O contraponto entre 

estes dois componentes permite uma melhor observação a respeito composição das 

ações dos indivíduos e deixa claro o papel do sentimento da vergonha como 

normalizador/integrador destes dois campos. 

Dentro da perspectiva de que o olhar do outro é permanente, o indivíduo nunca 

está sozinho. Desta forma, ele se vê frente ao problema de conciliar seus desejos às 

normas culturalmente aprendidas e socialmente aceitas. Ele precisa avaliar o ato de 

consumo como consistente ou inconsistente com seu desejo individual e levar em 

consideração ainda o que seria classificado pela sociedade como aprovável ou 

reprovável. O olho do outro – o julgamento da comunidade – freqüentemente é 

internalizado e, desta forma, acompanha os indivíduos mesmo quando estes estão 

sozinhos ou frente a desconhecidos. A função da vergonha é interromper qualquer ação 

que viole os normas ou padrões determinados tanto internamente quanto externamente 

(LEWIS, 2003).  

A vergonha serve como sentimento de interação entre os universos interno e 

externo do indivíduo e, desta forma, auxilia a compreensão do processo de conciliação 

do indivíduo com o outro. Dentro do universo de consumo, a relação entre o 

consumidor e as normas sociais envolve o juízo deste sujeito a respeito do que o outro 

considera. O processo de consumo é público e, portanto, construído de forma coletiva. 

O sentimento da vergonha se manifesta no universo do consumo através do confronto 

dos desejos individuais com as normas sociais. 

O cruzamento das dimensões individuais e sociais leva a quatro tipos de 

sentimentos relacionados aos significados de consumo. Estes sentimentos serão 

explorados a partir das observações de como os consumidores conformam seus próprios 
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significados de consumo e como a vergonha interfere nesta conformação. O 

aprofundamento desta proposta ocorrerá na fase de pesquisa campo, onde utilizarei o 

quadro referencial proposto a seguir: 

 

QUADRO 01 - QUADRO REFERENCIAL - CRUZAMENTOS PROPOSTOS 

ENTRE AS ESFERAS INDIVIDUAIS E SOCIAIS DO CONSUMO 

 

 

Ação de Consumo 

Consistente com 

Desejo Individual 

Inconsistente com o 

Desejo Individual 

Normas Sociais 

(O Outro) 

Sociedade/ 

O Outro Aprova 

Orgulho em 

Consumir 

Frustração em 

Consumir /  Consumo 

para Orgulho do 

Outro 

Sociedade/  

O Outro Reprova 

Vergonha em 

Consumir 

Vergonha Profunda / 

Não Consumo / 

Anti-Consumo 

 

Fonte: elaborado pelo Autor 

 

O cruzamento entre as normas sociais e o desejo do consumidor nos oferece 

quatro possibilidades para relações entre sentimentos de vergonha12 e experiências de 

consumo: 

                                                 
12 O leitor deve entender o sentimento de orgulho como antítese da vergonha, como aponta Scheff (1995). 

Mais à frente, durante a discussão a respeito dos dados coletados no campo esta relação dialética será 

mais bem explorada. 
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a) Comportamento socialmente aprovado e consistente com o desejo 

individual – Orgulho em Consumir – O consumo desejado pelo indivíduo e aprovado 

pela sociedade está relacionado ao orgulho em consumir. O consumidor posiciona esta 

experiência de consumo a partir das entradas externas e de suas experiências 

emocionais. 

No contexto atual, por exemplo, não há problema social em querer ser magro, 

nem tampouco este é um comportamento inconsistente com o desejo de muitos 

consumidores. Há objetos, serviços ou mercadorias em geral, cujo desejo reflete um 

comportamento socialmente aceitável. Este tipo de relação de consumo é naturalmente 

motivado. Não há restrição do sentimento da vergonha e surge o orgulho que auxilia o 

consumidor a posicionar tal experiência dentro de seu conjunto de significados. O 

sentimento de orgulho é utilizado como confirmação de uma experiência de consumo 

socialmente aprovada e consistente com o desejo individual. 

 

b) Comportamento socialmente reprovado e consistente com o desejo 

individual – Vergonha em Consumir – há produtos que são desejados, mas que são 

francamente rejeitados pela norma social. A vergonha se instala quando o indivíduo 

percebe que deseja algo que é socialmente reprovável. Esta situação é dependente do 

contexto em que está inserida, de forma que o que é reprovável para um grupo social é 

aceitável para outros. Isso não apenas possibilita a satisfação do desejo pelo reprovável, 

mas também garante a disseminação de alguns desses produtos através de grupos 

sociais diferentes. Assistir novelas ou a reality-shows como o “Big Brother” podem 

constituir exemplos dessa situação em alguns contextos sociais específicos. A sensação 

de ambivalência presente entre as pessoas que desejam consumir este tipo de produto, 
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mas temem pela resposta de seus pares as suas escolhas, costuma ser capitalizada em 

favor das unidades produtoras. Ao posicionar o produto como um pequeno pecado, as 

unidades produtoras podem ajudar indivíduos a lidar internamente com a ambivalência 

relativa ao produto. 

 Nem toda a rejeição social, contudo, aciona a vergonha como instrumento de 

interrupção do consumo. Em muitos casos, o desejo do consumidor é inconsistente com 

as normas sociais, mas isto não impede o consumo. As avaliações e os sentimentos 

relacionados a estas experiências de consumo, contudo, não deixam de agir como 

posicionadores da experiência dentro do universo de significações relativas do 

indivíduo. O posicionamento desta experiência neste mundo de significações relativas 

fornece subsídios para que o consumidor (re)estabeleça suas suposições de consumo. 

Como resultado, esta experiência de consumo pode ser negada pelo consumidor ou 

mesmo escondida. 

 

c) Comportamento socialmente aprovado e individualmente 

inconsistente – Frustração em Consumir / Consumo para Orgulho do Outro – a 

pressão dos grupos sociais, pode fazer com que o consumidor inicie experiências de 

consumo inconsistentes com seus desejos. Os sentimentos de frustração, vergonha 

interna e de orgulho pelo outro transitam nesta experiência e são conflitantes. Este é o 

caso de experiências de consumo de produtos que, apesar de socialmente aceitos, são 

incompatíveis com os desejos do indivíduo. São coisas que existem no mundo social, 

que conhecemos, mas que simplesmente não queremos. O não consumo pode deflagrar 

o sentimento da vergonha e, desta forma, o conceito de vergonha pode atuar aqui como 

um forte motivador ao uso (“Você ainda não tem?”). A resposta emocional pode ser 
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forte o suficiente para gerar reflexos no posicionamento desta experiência dentro do 

universo de significações do consumidor. Este posicionamento se torna bastante frágil e 

instável uma vez que está relacionado a sentimentos conflitantes. Neste caso, o contexto 

sócio-cultural tem uma importância mais sutil. 

A vergonha pode agir se o consumidor não tomar determinada decisão de 

consumo: se não participar do grupo de apreciadores de whisky do escritório, ou se não 

vestir roupas de determinada marca, o indivíduo está fadado a ser tratado de maneira 

diferente ou não ser promovido, mesmo que a experiência com a bebida escocesa não 

for consistente com seu desejo individual. De forma análoga, a mulher que freqüenta a 

academia de ginástica sem gostar de atividade física busca obter aprovação social. Ela 

procura se tornar atraente para os homens e ser respeitada (ou invejada) pelas outras 

mulheres e toma a decisão de consumo deste serviço em virtude da aprovação do outro. 

Ela não se sente envergonhada consigo mesma, mesmo não sendo este um consumo 

consistente com seu desejo pessoal, mas passa a orgulhar-se deste consumo para o outro 

ao conquistar o respeito alheio. 

 

d) Comportamento socialmente reprovado e individualmente 

inconsistente – Vergonha Profunda / Não-Consumo / Anti-Consumo – pode parecer 

estranho o consumo que seja reprovado socialmente e inconsistente com o desejo 

individual, mas este parece ser o caso dos vícios e dos comportamentos consumistas. A 

sociedade condena o comportamento consumista e o consumidor percebe os prejuízos 

advindos de tal experiência, ainda assim, o consumidor experiencia este consumo. O 

sentimento advindo de tais experiências também é doloroso: uma profunda vergonha. A 
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vergonha aqui está relacionada não apenas ao uso, mas às possíveis conseqüências do 

uso. 

 

O quadro referencial proposto organiza de forma sintética as construções 

anteriores sobre vergonha e as expõem em contraste com os significados de consumo. 

Como resultado, trago a frente o objeto de minha investigação e trago sentido para as 

formas com as quais trato o sentimento de vergonha no consumo. Não é minha intenção 

que este quadro sirva como ponto de retorno à teoria anterior, mas como marco inicial 

de uma nova teoria. O leitor não deve esperar que o problema de pesquisa esteja 

resolvido a partir deste quadro, mas que comece a ser desvendado a partir daqui. 

Utilizo este quadro referencial como o ponto de partida de meu conhecimento a 

respeito de vergonha e consumo, mas o quadro não deve ser encarado como um modelo 

que será posto à prova a partir os dados coletados. Tampouco deverá ser entendido 

como uma reconstrução definitiva que explica as relações entre o sentimento da 

vergonha e os significados de consumo. Ao longo da tese este quadro serve como guia 

de leitura dos discursos, iluminando aspectos mais obscuros e servindo como foco para 

a minha compreensão sobre os discursos coletados. 



 77 

5. CAPTURA, BRACKETING E (RE)CONSTRUÇÃO 

Durante a operação do método do interacionismo interpretativo nesta tese, 

algumas das etapas propostas por Denzin (1989) aconteceram de maneira simultânea. 

Depois de passar por duas etapas bem distintas e separar a formulação do problema de 

pesquisa e a desconstrução em capítulos distintos nesta tese, não foi possível separar as 

etapas de coleta, bracketing e (re)construção durante a operacionalização concreta do 

método. Estas fases não apresentavam propriamente limites entre si. Conforme apontou 

Mohr (1997), as duas primeiras fases da operacionalização do interacionismo 

interpretativo ocorrem de forma seqüencial, enquanto as demais ocorrem de forma tanto 

seqüencial quanto interativa. 

O pesquisador menos acostumado com a operação de métodos interpretativos 

poderia se perturbar com a necessidade de adaptações da idéia metodológica original, 

mas aqueles mais acostumados sabem que a concretização de métodos interpretativos 

pode ser bastante complicada13. Como pesquisador já interessado e envolvido pela 

pesquisa interpretativa e metodologias reflexivas (como classificam ALVESSON e 

SKÖLDBERG, 2000), não me surpreendi com esta fusão. Apesar do processo parecer 

ordenado, não há ordem fixa na criatividade envolvida com o processo interpretativo.  

Após alguma reflexão sobre a prática do método do interacionismo 

interpretativo que eu conduzi, redesenhei as etapas da pesquisa como forma de 

organizar um pouco melhor a compreensão do leitor. A rigor, a etapa de 

contextualização também se confundiu com a captura, o bracketing e a (re)construção. 

Entretanto, eu tomei o cuidado de retirá-la deste “mélange” com o intuito de propor de 

                                                 
13 Voltamos ao quebra-cabeça de Pollock? Os métodos interpretativos, considerados “moles”, acabam 

sendo aqueles onde o pesquisador necessita investir muito mais tempo e dedicação. As respostas não 

“estão lá”, expostas, esperando serem encontradas ou descobertas, como no mundo positivista natural. As 

respostas estão em locais diferentes, não necessariamente conectadas, mas desejando serem interpretadas. 
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forma mais clara e consistente a discussão de minhas interpretações a respeito da 

interferência do sentimento da vergonha nos significados de consumo. 

Desta forma, as etapas da pesquisa ficaram consolidadas desta forma: 

 

 

Formulação do Problema de Pesquisa 

Determinação do Espaço do Pesquisador e o Problema de pesquisa 

 

Desconstrução  

Apresentação, Análise Crítica e Consolidação de uma proposta teórica para a vergonha 

no consumo 

 

Captura 

Coleta de casos mútiplos 

 

Bracketing 

Revelação dos elementos constituintes da vergonha 

no consumo 

 

(Re)Construção 

rearranjo da vergonha no consumo de maneira coerente  

 

 

Contextualização 

Apresentação das vivências da vergonha no consumo de maneira acessível ao leitor 

 

 

Figura 06: Etapas de Pesquisa Consolidadas 

Fonte: Adaptado de Denzin (1989). 
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5.1 OPERACIONALIZAÇÃO DA CAPTURA 

Para a obtenção dos dados, foram realizadas entrevistas pessoais longas, em 

profundidade, assim como descrito por McCracken (1988). As perguntas, abertas, foram 

conduzidas de acordo com as características do entrevistado e os caminhos apontados 

por este. Esta abordagem busca extrair do entrevistado suas impressões mais profundas 

sobre suas experiências de vida, sobre o consumo e como suas emoções e o consumo se 

inter-relacionam em diversos momentos14. Busquei destacar as interferências das 

emoções durante o processo de significação do consumo para os indivíduos. Estes 

fenômenos puderam ser percebidos quando os consumidores foram estimulados a falar 

sobre atos de compra e como se dão relações entre valores, emoções e consumo. 

A experiência mais importante dos indivíduos ocorre na situação de estar face a 

face com o outro, que é o caso prototípico da interação social (BERGER e LUCKMAN, 

2004a). A escassez de tempo e a preocupação com a privacidade, contudo, se colocam 

como importantes impedimentos para a realização de estudos qualitativos na vida atual. 

E são estes dois impedimentos que precisamente fazem a entrevista em profundidade 

tão valiosa como meio de investigação. Esta estratégia de pesquisa nos dá acesso aos 

indivíduos sem violar sua privacidade ou testar sua paciência. Ela nos permite capturar a 

informação necessária para profunda análise qualitativa sem termos de lançar mão de 

métodos mais complexos e demorados como a observação participante ou a etnografia. 

O método de entrevistas em profundidade permite alcançar objetivos qualitativos 

cruciais dentro de um contexto metodológico gerenciável (MCCRACKEN, 1988). 

                                                 
14 Retzinger (1995) desenvolveu um método de detecção do sentimento de vergonha em dados transcritos, 

narrativas e outros textos. Há, contudo, incompatibilidades epistemológicas entre a proposta de Retzinger 

e a minha que inviabilizam a utilização plena do referido método. Tive, portanto, a liberdade e o fardo de 

propor uma (a minha) interpretação dos dados. 
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Conforme Thompson (1997), entrevistas orientadas para o estudo do mercado 

nos levam a uma mútua reciprocidade entre o nível individual de percepção e os 

significados sociais compartilhados. Em ambos os casos, o significado que o fenômeno 

do consumo apresenta para os consumidores é visto como emergindo através de uma 

relação dialética entre pontos de vista pessoais e as estruturas de crenças do senso 

comum. Os sentidos pessoais emergem através de uma relação dialógica na qual a 

predisposição interpretativa do consumidor aponta aspectos salientes de sua vida e do 

mundo em que estão inseridos. Reciprocamente, estas experiências focais podem 

influenciar seu ponto de vista interpretativo. 

O processo de coleta de entrevistas foi dividido em duas fases: a primeira fase de 

entrevistas pessoais em profundidade serviu para que o tema da interação entre emoções 

e consumo ficasse mais claro para mim, permitindo a melhor percepção dos enredos 

emocionais de consumo. Mesmo não sendo propriamente relevante o número de 

entrevistas feitas em cada uma das fases, considerei finda esta primeira etapa no 

momento em que me senti mais apto a me dedicar mais especificamente ao sentimento 

da vergonha. Após a décima primeira entrevista passaram a ficar latentes nos discursos 

coletados fatores que tornaram suficientemente claro para mim que poderia (e deveria) 

ser mais específico em minhas entrevistas daquele momento em diante. 

O método de entrevistas em profundidade merece alguns comentários mais 

detalhados. Em cada fase do processo de coleta de dados utilizei um roteiro de 

entrevista previamente confeccionado. Entretanto, tendo em vista minhas perspectivas 

epistemológicas a respeito das formas de atuação dos fenômenos emocionais sobre o 

processo de construção de significados de consumo, este roteiro básico sofreu alterações 

à medida em que as entrevistas foram realizadas. O roteiro era flexível o suficiente para 
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que fosse sensível às observações que surgiam como fruto das entrevistas que foram 

conduzidas. Como apontam Thompson (1997) e Sherry Jr. (1991) a derivação dos 

insights só acontece a partir do contato direto do entrevistador com o entrevistado. À 

medida em que as entrevistas aconteciam, o amadurecimento sobre o processo e sobre 

os temas propostos para discussão me levou a novas formas de observar o fenômeno, 

criando roteiros de entrevistas mais consistentes. 

Ficou claro que não é possível definir um limite claro em que se encerra a 

exploração e se inicia o processo de compreensão dos significados, pois, além de não 

me dedicar a uma distinção cronológica dos discursos, tenho consciência de que não 

tinha controle sobre a inibição ou sobre a liberdade de expressão dos respondentes. 

Ficou caracterizada a interatividade entre as duas fases de coleta de dados e minha 

despreocupação com a eventualidade de se retornar ao discurso de respondentes em 

fases distintas de análise. Mesmo tendo sido realizadas em momentos distintos de minha 

maturidade sobre o tema, as duas fases de entrevistas foram revisitadas exaustivamente 

durante o processo de bracketing. 

Algumas observações a respeito das expressões corporais dos indivíduos 

pesquisados ultrapassaram o conteúdo dos discursos apresentados por eles. Muitas 

vezes os pesquisados assumiram posturas que iam além do que soavam suas palavras. 

Procurei não deixar isto de lado durante o processo de entrevistas e me coloquei sempre 

disposto a captar estas informações extradiscurso. O reconhecimento das emoções 

depende tanto dos dados verbais quanto não-verbais (SCHEFF, 1995). 
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5.1.1 PRIMEIRA ETAPA DO PROCESSO DE CAPTURA E BRACKETING 

A pesquisa empírica proposta neste trabalho teve início com uma pesquisa 

qualitativa a partir de entrevistas individuais em profundidade. Desta primeira rodada 

extraí as primeiras observações sobre as relações entre o sentimento da vergonha e os 

significados de consumo.  

O objetivo dos encontros foi coletar todas as impressões dos consumidores que 

fossem relevantes para a compreensão da forma com a qual a vergonha se manifesta 

dentro da experiência de consumo do indivíduo. Isto envolveu não só questionamento 

sobre questões familiares pessoais, mas também questionamentos sobre o envolvimento 

com outros sentimentos durante experiências de consumo. 

As entrevistas tinham início de maneira bastante descontraída e tratavam 

destarte de questões mais relacionadas ao passado do entrevistado. As primeiras 

questões tratavam do histórico familiar, da vida escolar e profissional do informante. 

Estas informações eram coletadas para possibilitar mais à frente o trabalho de análise 

dos significados e contextos sociais associados ao consumo. 

No decorrer das entrevistas os informantes eram questionados mais 

especificamente sobre suas experiências de consumo e sobre seus sentimentos 

relacionados àquelas experiências. Além disso, eram solicitadas suas avaliações a 

respeito de situações hipotéticas de consumo. Eu não estava exclusivamente preocupado 

com o sentimento da vergonha naquele momento e este procedimento me possibilitou 

trabalhar com um pouco mais de liberdade e ampliar minha capacidade de observação 

acerca dos fenômenos emocionais e sobre o sentimento da vergonha no consumo. 
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Como este estudo é o primeiro em uma nova área de pesquisa, não tenho a 

presunção de que seja válido em todas as condições, contextos e para todos os 

indivíduos. Desta forma, procurei cobrir uma extensão de entrevistados com diferentes 

características individuais que fossem interessantes para o estabelecimento de uma 

percepção concreta sobre determinadas formas de atuação emocional da vergonha sobre 

o consumo. 

Os participantes das entrevistas em profundidade foram recrutados a partir de 

convites a consumidores de diferentes grupos sociais, de redes de conhecimento do 

pesquisador e a partir dos próprios entrevistados, que recomendaram outros 

(“snowballing” para TAYLOR e BOGDAN, 1984). Preocupei-me tanto com a 

multivocalidade dos discursos, quanto com a qualidade dos discursos coletados em cada 

entrevista. Na verdade, como propõem Bauer e Gaskell (2004), minha amostra foi 

composta pelos discursos e, desta forma, a qualidade dos relatos, no tocante à 

profundidade atingida e adequação ao objetivo da pesquisa, é o foco principal de 

atenção no decorrer da construção do corpo de dados15. 

Durante a primeira fase, entrevistas semi-estruturadas foram conduzidas por 

mim junto a nove entrevistados do mesmo gênero. Mesmo já tendo conduzido pesquisas 

específicas com mulheres, minha opção nesta tese foi de endereçar-me apenas aos 

homens. A semelhança de gênero trouxe mais conforto para mim, como entrevistador, e 

para os entrevistados durante as discussões de detalhes mais íntimos de experiências de 

consumo ligadas à vergonha. Inevitavelmente, eu interpretei as experiências dos homens 

                                                 
15 É difícil determinar quantas pessoas devem ser entrevistadas em um estudo de caráter interpretativo. 

Baseada em seus estudos clínicos, Morse (1998) afirma que, quando se utiliza o método de entrevista em 

profundidade, o tamanho da amostra pode ser de aproximadamente seis participantes, número que 

certamente parece reduzido para meu trabalho. Outros pesquisadores tentam entrevistar quantas pessoas 

familiares ao tópico forem possíveis (TAYLOR e BOGDAN, 1984). Para Glaser e Strauss (1967), o 

número real de casos estudados é relativamente pouco importante. O que é importante é o potencial de 

cada caso em ajudar o pesquisador a desenvolver insights teóricos dentro da área da ciência social que 

está sendo estudada. 
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entrevistados a partir de minha perspectiva de pesquisador treinado, homem, de classe 

média, influenciado pelos julgamentos contidos na literatura pesquisada. 

 

 

QUADRO 02 – PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 

 

Profissão Estado Civil 

Ano 

Nascimento 

Local de 

Residência 

01 Professor** Solteiro 1981 Rio de Janeiro 

02 Administrador* Solteiro 1979 Rio de Janeiro 

03 Economista* Solteiro 1977 Rio de Janeiro 

04 Analista de Sistemas* Casado 1977 Rio de Janeiro 

05 Engenheiro** Casado 1975 Belo Horizonte 

06 Engenheiro* Casado 1975 Rio de Janeiro 

07 Professor* Casado / dois filhos 1971 Niterói 

08 Funcionário Publico* Casado / um filho 1970 Porto Velho 

09 Advogado** Casado 1970 Rio de Janeiro 

10 Militar* Casado / um filho 1968 Niterói 

11 Administrador* Solteiro 1967 Rio de Janeiro 

12 Engenheiro* Casado 1967 Rio de Janeiro 

13 Funcionário Público** Casado 1966 Brasília 

14 Engenheiro** Casado / dois filhos 1965 Belo Horizonte 

15 Administrador** Casado / dois filhos 1963 São Paulo 

 

Legenda: * entrevistados na primeira etapa; ** entrevistados na segunda etapa. 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Como maneira de efetuar o bracketing, após cada sessão de entrevista, os 

diálogos eram transcritos e eu realizava uma nova leitura e uma nova audição daquela 

entrevista. Desta forma, as frases e declarações recorrentes relacionadas ao sentimento 

de vergonha no consumo foram identificadas. Durante o bracketing eu permaneci 

consciente da exigência proposta por Denzin de colocar de lado qualquer consideração 

anterior a respeito do problema pesquisado. Por diversas vezes retornei a entrevistas que 

já haviam sido lidas e ouvidas por mais de uma vez. Durante todo o período de captura 

e bracketing eu mantive um arquivo com anotações, propostas de interpretação e 

observações a respeito dos discursos coletados. 

O esforço dedicado à captura de casos interessantes para o entendimento das 

relações entre vergonha e consumo foi recompensado com a coleta de discursos bastante 

complexos já nesta primeira fase. A partir do ponto em que eu me senti mais à vontade 

para direcionar o entrevistado a oferecer uma situação de consumo marcante, decidi 

iniciar a segunda etapa do processo de captura e bracketing. 

  

5.1.2 SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO DE CAPTURA E BRACKETING 

Na segunda etapa qualitativa, já tendo discutido um grande número de 

experiências emocionais associadas ao consumo, realizei uma nova rodada de 

entrevistas pessoais em profundidade. A primeira etapa de entrevistas trouxe subsídios 

suficientes para que eu pudesse ter mais intimidade com a forma com a qual os 

entrevistados falam sobre suas experiências de consumo e vergonha. Ainda assim, não 

evitei retomar questões levantadas durante a análise das primeiras entrevistas. Desta 

forma, durante a segunda fase de entrevistas busquei ir mais a fundo na observação de 
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como as experiências de consumo e de vergonha no consumo são expressas pelos 

entrevistados em seus discursos. 

 Diferentemente da primeira etapa, mais exploratória, no segundo momento 

entrei mais a fundo na construção de significados através das experiências de consumo. 

Já estavam mais claras em minha mente as formas de interação entre sujeitos dentro do 

processo de consumo, assim, pude sofisticar bastante minhas intervenções e procurar 

maior aprofundamento na compreensão das formas de atuação do sentimento da 

vergonha no consumo. 

 

QUADRO 03 - ETAPAS DO PROCESSO DE CAPTURA 

 

 1ª Etapa 2ª Etapa 

Objetivo 

Exploração dos sentimentos 

relacionados às experiências de 

consumo; 

Ampliação da capacidade de 

observação dos fenômenos 

emocionais no consumo. 

Detalhamento das experiências 

de consumo associadas ao 

sentimento da vergonha; 

Foco no sentimento da 

vergonha no consumo. 

Unidades de 

Análise 

Sentimentos e Experiências de 

Consumo 
Vergonha e Orgulho 

Procedimentos Entrevista mais “Aberta” Busca pelas Epifanias 

Perguntas-Chave 

“Como você relaciona 

sentimentos e consumo?” 

 “Como você se sente/sentiu 

consumindo...?” 

“Do que você tem/teve 

vergonha/orgulho de 

consumir?” 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Durante a segunda etapa, as entrevistas tiveram um foco mais dedicado ao 

sentimento da vergonha e tratavam mais diretamente da exploração deste sentimento 

nas experiências de consumo dos informantes. O objetivo foi capturar os momentos 

significantes do sentimento da vergonha no consumo (as epifanias). Ainda assim, tive o 

cuidado de evitar a armadilha de envergonhar o entrevistado e não criei situações de 

espirais de vergonha, conforme orientam Scheff (1988), Lewis (2003) e Owens (2005). 

Uma vez que eu já detinha um controle maior sobre as situações vividas durante 

a primeira etapa de pesquisa, nesta segunda etapa eu pude buscar de maneira mais 

concreta as situações de consumo que foram importantes para os consumidores e 

poderiam ser consideradas epifanias. Dois encontros não foram profícuos neste sentido, 

mas durante três entrevistas as epifanias relacionadas a consumo foram obtidas sem 

maiores problemas. Além disso, revisando as entrevistas anteriores pude retornar às 

situações de consumo envergonhantes importantes nas vidas dos entrevistados durante a 

primeira etapa da coleta. 

O processo de bracketing ocorria a cada vez que eu relia cada um dos discursos 

coletados. Entrevistas da primeira fase foram constantemente revisitadas e auxiliaram 

na compreensão dos discursos que eram coletados. Na verdade, o processo de 

bracketing uniu as duas etapas de captura, mesmo tendo estas duas etapas características 

diferentes. Ao iniciar a construção das descrições detalhadas das experiências 

vivenciadas pelos indivíduos foi muito difícil destacar desta descrição o meu rearranjo 

das experiências de consumo dos entrevistados. O processo envolvendo captura, 

bracketing e (re)construção passou a ser único e passou a não fazer mais sentido separá-

los. Compreendendo a reflexividade deste processo assumi rapidamente uma posição de 
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observação sobre o meu próprio processo e tentei desenhar uma explicação para esta 

fusão de etapas do processo do interacionismo interpretativo. 

 

Figura 07 – Processo Integrado de Captura (duas etapas), Bracketing e 

(Re)Construção 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A figura 07 mostra a integração dos processos de captura (em duas etapas), o 

bracketing contínuo e a (re)construção. A partir dos discursos coletados foi inevitável 

começar a (re)construir a vergonha no consumo. Como maneira de consolidar esta 

(re)construção retomava a todo momento meu arquivo de anotações de campo e 

comecei a construir três casos que funcionam simultaneamente como descrições densas 

e (re)construções. 

 

Primeira

Etapa de Captura

Segunda

Etapa de Captura

Bracketing

Bracketing

(Re)Construção
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5.2 CAPTURA, BRACKETING E (RE)CONSTRUÇÃO 

Os três casos apresentados nesta seção sintetizam os discursos acessados durante 

a captura. Estes casos reúnem os discursos de todos os entrevistados de forma sintética e 

oferecem uma apresentação das histórias pessoais que tratam do sentimento da 

vergonha no consumo. Mesmo tendo construído os casos a partir de diversos relatos, as 

citações que utilizei são reais e reproduzem as falas dos entrevistados. Estratégias 

semelhantes de reconstrução de casos a partir de relatos de respondentes e utilização de 

extratos de entrevistas já foram sugeridas por Costa e Belk (1990), Arnould e Price 

(1993) e Ahuvia (1995). 

Os casos servem para que o leitor acesse parte dos dados coletados e possa ter 

melhor compreensão sobre o processo de interpretação levado a cabo neste trabalho. 

Cada caso é construído a partir de aspectos levantados em minhas diversas leituras e 

releituras das entrevistas, contendo resultados de minhas interpretações deste fenômeno. 

O quadro referencial, com os cruzamentos entre as esferas individuais e sociais do 

consumo, desenvolvido durante a etapa de desconstrução serve como referência para 

desenvolvimento de minhas observações e para a construção das descrições. Cada ação 

de consumo presente nos discursos é colocada frente a este quadro e situada de acordo 

com minha interpretação. 

 A apresentação destes casos busca não só oferecer ao leitor uma forma de 

acesso aos dados capturados, mas também consolidar as bases para a etapa de 

contextualização do fenômeno da vergonha no consumo nas próprias bases dos 

entrevistados. Não pode ser deixado de lado que a perspectiva adotada neste trabalho 

leva em consideração a biografia dos respondentes, suas histórias pessoais e a 

comparação dos seus discursos. 
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CASO 1 – Rogério e o Deslocamento Social 

 

Rogério nasceu e foi criado na baixada fluminense. Seu pai é funcionário 

aposentado da Petrobras de nível técnico e sua mãe dona de casa. Sua família sempre foi 

muito religiosa e ligada a movimentos progressistas da igreja católica. A participação 

política e religiosa da família sempre foi intensa e sua casa sempre serviu para reuniões 

de sindicatos e agremiações partidárias. Rogério tem dois irmãos: um é religioso e o 

outro assessor parlamentar. Os valores da igreja católica progressista estão 

profundamente enraizados em Rogério. 

Apoiado pela família, Rogério cursou universidade pública federal e depois o 

mestrado. A vida acadêmica o atraiu e ele se tornou professor de universidades privadas 

e públicas no Rio de Janeiro. Casou-se, tem dois filhos e mora em Niterói, na região 

metropolitana do Rio de Janeiro. A carreira de professor, considerada desvalorizada 

pela sociedade, é muito valorizada pela família de Rogério. O professor pode provocar 

mudanças, acreditam eles. 

Rogério dá muito valor à família e coloca as necessidades de sua família em 

primeiro plano. Sua renda não é muito elevada, mas ele consegue oferecer a sua família 

confortos que seus pais não lhe ofereciam. Ao mesmo tempo em que orgulha-se de 

poder oferecer a seus filhos uma vida mais confortável, sente-se deslocado com alguns 

“luxos” que consome. O aparelho de ar condicionado só é ligado quando está muito 

calor ou quando um dos filhos está doente – “…senão a conta de luz fica muito alta.” 

Ele tenta oferecer conforto a seus filhos sem deixar de ter contato com os valores de 

seus pais. 
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Rogério não gosta de comprar roupas, mas estava vestido de maneira muito 

elegante – “minha mulher escolhe para mim. Eu só preciso experimentar para ver se 

cabe.” Ele declara não se importar com a grife de suas roupas, mas admite que gostaria 

de comprar roupas de marca para seus filhos – “eventualmente eu até compro, porque 

está em promoção, mas meus filhos são acostumados com qualquer coisa, não tem 

frescura, não!” 

Há três anos, Rogério comprou um carro maior, que atende a toda a família. A 

compra deste veículo foi declarada como um momento de muito orgulho: 

 

“Foi uma demonstração que eu havia crescido profissionalmente e 

isso me possibilitou comprar o carro, apesar de não ser muito afeito 

a grandes gastos. Quando fui comprar o carro eu tive que pensar 

muito – ‘será que vale a pena?’ Será que eu estou gastando muito? 

Acho que terei muito orgulho quando comprar o meu 

apartamento.” 

 

Seus filhos e sua esposa também gostaram muito do carro que é grande tem ar 

condicionado, comandos elétricos e direção hidráulica. Entretanto, Rogério sente que 

seus pais acharam que a compra do carro foi exagerada e que ele gastou demais com um 

carro luxuoso, uma vez que um carro mais simples poderia satisfazer as necessidades da 

família. Ele se justifica: 

 

“O carro que tenho não é nem tão novo assim, comprei ele usado, 

ano 2002 (em 2003). Sabe como é, o carro é grande, cabe a família 

inteira e nós podemos viajar, ir à praia.” 
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Há, contudo, desconforto quando ele visita seus pais em São Gonçalo (região 

mais humilde): 

“Quando vou à casa de meus pais, entro com o carro logo na 

garagem, para que as pessoas na rua não fiquem olhando. Hoje em 

dia todo cuidado é pouco”.  

 

Rogério utiliza o argumento da segurança para evitar falar da discrepância entre 

seu padrão de consumo e de seus pais (e seus vizinhos). Há uma tensão entre as duas 

construções identitárias de Rogério: pai e filho. Ele sente-se orgulhoso de poder prover 

aos seus filhos e à esposa as melhores condições de vida, mas sente-se envergonhado 

por que seus pais consideram que ele não responde mais aos valores de sua origem. Fica 

claro que a construção de significados de consumo de Rogério leva em consideração o 

sentimento de vergonha que ele experimenta ao ser confrontado com seus valores 

originais. 

Ao comparar suas posses com as de seus pais, Rogério sente-se mal por colocar 

seu pai na posição envergonhante de um “provedor menos capaz”. Como forma de 

descaracterizar esta condição, seu discurso tenta demonstrar que, na verdade, seu pai foi 

bem sucedido em oferecer condições para que ele e seus dois irmãos se desenvolvessem 

e alcançassem padrões de vida superiores aos dele. 

A compra do apartamento próprio provavelmente criará mais uma situação de 

tensão entre as identidades de Rogério “pai” e “filho”. O imóvel escolhido será 

construído em um bairro de classe média de Niterói, bastante diferente da vizinhança 

dos pais em São Gonçalo.  
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Recentemente, Rogério passou a ter uma conta corrente especial em um banco 

estrangeiro como conseqüência de ter sido admitido em uma universidade particular: 

“Não sinto nenhuma diferença, não. Mas, de maneira geral, as 

pessoas enxergam com mais status. Pode ser, não sei. Eu tenho 

vergonha de ser cliente do Bradesco, porque me coloca numa 

posição muito rasteira.” 

 

Rogério já adotou novo padrão de consumo, em acordo com sua identidade de 

pai. Ele está engajado em um novo grupo social e passou a ser avaliado de acordo com 

as normas pessoais deste grupo. Ele não quer mostrar para seu grupo original que se 

interessa em consumir, mas não pode deixar de apresentar determinado padrão de 

posses frente ao novo grupo. Quando ele deixa de atender corretamente a um dos grupos 

passa a sentir-se inadequado e surge o sentimento de vergonha. 

 

QUADRO 04 - SENTIMENTOS AMBÍGUOS DE ROGÉRIO COM RELAÇÃO 

AO CONSUMO – Experiências de Consumo de Rogério Associadas ao Sentimento 

de Vergonha e Oposições Binárias Ligadas à Exposição do Consumo a Diferentes 

Grupos. 

Grupo Original Novo Grupo 

Vergonha da Ostentação Vergonha da Falta 

Orgulho da Austeridade Orgulho da Posse 

Busca por Aprovação Busca por Aceitação 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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CASO 2 – José, o Homem Funcional 

 

José nasceu no seio de uma família de pecuaristas no interior do Brasil. Seus 

pais nunca concluíram um curso superior, mas José concluiu os cursos de administração 

de empresas em uma universidade pública e ciências contábeis em uma universidade 

particular confessional. Seu pai sempre cuidou da criação de gado e sua mãe da casa. 

Mesmo declarando-se um católico com baixa ligação com a religião, colocou seus dois 

filhos (uma menina de 15 anos e um menino de 13 anos) em colégios católicos – “para 

que eles não fiquem afastados da religião, como os pais estão…” 

Aos 27 anos José se casou e se mudou para a cidade de São Paulo. Vive lá até 

hoje e trabalha como consultor, tratando de ações de reforma e reestruturação de 

empresas públicas e privadas. José não se considera um consumidor voraz – “o cara que 

tiver que vender para mim vai passar fome” – considera. Inicialmente, José se preocupa 

em demonstrar a mesma austeridade de seu pai, sempre preocupado com o controle dos 

gastos. 

Ele não gosta de gastar dinheiro, mas tem dois computadores (um portátil e um 

desktop) porque eles facilitam a sua vida e o seu trabalho – “Aqui eu consigo fazer 

todas as minhas transações bancárias, me comunicar, fazer meu trabalho, meus 

relatórios de serviço. Não há porque eu não deva me interessar por todas as novidades 

que existam neste sentido.” O PDA (agenda eletrônica), não lhe interessa, porque “teria 

uma duplicidade de função com o computador portátil. Não agregaria nada, já pesquisei, 

comparei e não vale a pena”. Também não tem iPod porque não facilitaria em nada a 

sua vida. “O que eu tenho é um celular, um, bom celular, porque eu passo muito tempo 

fora de casa”. 
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José - “Procuro no celular e no notebook praticidade e simplicidade 

no uso. Têm que chamar pouca atenção, porque eu tenho muito 

medo de ser roubado.”  

Pesquisador – “Você tem medo de ser roubado. E quanto a querer 

se mostrar para os outros?” 

José – “Como assim, me mostrar?” 

Pesquisador – “As pessoas dizerem: ‘Olha lá o cara! Olha o celular 

do cara!’ Provocar inveja nos outros.” 

José – “Não tenho medo de me mostrar, até porque no meio que eu 

freqüento estes aparelhos não são tão incomuns, não. Não vai dar 

inveja em ninguém, mas eu tenho medo de ser visto por um ladrão. 

Eu evito atender o telefone na rua. O meu computador eu carrego 

na pasta mais discreta possível, para que ninguém veja… … porque 

eu não quero mostrar isso a quem não me interessar. Eu não me 

interesso propriamente pelo computador, mas pelas facilidades que 

ele me oferece, pela quantidade de informação que eu consigo 

guardar num único espaço, né?” 

 

José associa consumo à idéia de gasto. Comprar significa despender esforços e 

desperdiçar recursos e, portanto, todas as decisões de compra têm de levar em conta a 

utilidade do objeto ou serviço consumido. Ainda assim, o discurso de José deixa à 

mostra que ele deseja mostrar suas posses (uma representação de quem ele é) a um 

determinado grupo de pessoas que “lhe interessam”. Dessa forma, o status dos objetos é 

transmitido a José e ele tem aprovação do grupo. Ele reconhece que existe um grupo 

que aprova suas ações de consumo e que permite a ele ter orgulho de suas posses. 
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Comprar algo desnecessário ou pagar mais do que o produto vale são situações 

que José evita e condena. Ele sempre procura o bom-negócio. Seus sentimentos com 

relação a maus negócios variam entre frustração e vergonha: 

 

“Comprei um pacote turístico para a família, mas não era o que eu 

queria. Depois do terceiro dia não havia mais nada a ser feito. 

Nenhum de nós ficou satisfeito. Arrumamos as malas e voltamos 

para casa. Me senti mal com isso tudo, meus filhos e minha esposa 

não tinham gostado da viagem…”  

 

Note que o sentimento de decepção envolve José (vergonha de si mesmo com o 

mau negócio) e a avaliação de sua família com relação ao pacote turístico (vergonha de 

ter falhado na escolha). A ação de consumo escolhida por José é reprovada pelo grupo e 

o coloca em situação de sentir vergonha por ter escolhido aquela opção. José se mostrou 

bastante aborrecido quando relatou este fato porque esta escolha pôs em jogo sua 

capacidade de ser o decisor da casa, e de fazer a escolha certa. Ele se sentiu 

envergonhado por que sua incapacidade foi posta à mostra do grupo. 

As roupas de José são compradas em uma loja no bairro do Bom Retiro em São 

Paulo – “eu prefiro, porque tem um custo inferior ao shopping. Não é tão bonita (com 

resignação), mas o preço é duas vezes mais barato que um shopping.” Sua mulher, 

contudo, compra no shopping – “fica o dia todo lá” – e ele não se incomoda, contanto 

que ela não o obrigue a ir junto. Ele não reclama das compras dela, nem ela das dele – 

“às vezes ela me orienta ou aponta alguns problemas na combinação de cores das 

minhas roupas e eu me sinto agradecido, porque ela não critica a toa.” 

José tem orgulho de comprar livros e leu a maior parte dos livros que tem na 

estante – “alguns eu comecei a ler e não gostei”. Ele gosta também de fazer atividade 
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física na academia – “eu pago a academia por duas razões: em primeiro lugar por 

necessidade (manutenção do estado físico) e pelo prazer de fazer atividade física. A 

atividade física para mim me dá prazer. Eu vou pelo prazer! O que eu quero é olhar para 

os meus amigos, da mesma idade que eu, e falar ‘eu estou melhor que eles’, só isso. Não 

quero ser atleta, não quero ser esportista, não vou lá para me exibir. Eu só quero ter 

certeza que a minha barriga está menor que a de todos meus amigos. Eu tenho orgulho 

disso.” 

Mesmo orgulhando-se de sua forma física, José considera que o homem tem que 

se preocupar com o lado financeiro, com a inteligência, o lado racional, o equilíbrio 

emocional, enquanto a mulher é mais sensível, mais dedicada, mais cuidadosa e 

vaidosa. Por causa disso, apoiaria a sua esposa se ela quisesse realizar uma cirurgia 

plástica.  

Ele entrou algumas vezes em um sex-shop, não se sentiu à vontade – “me senti 

fora de lugar, porque sexo é uma coisa meio proibida. Você parece ser considerado 

promíscuo” – mas comprou um produto – “E usei, mas nem tudo que tem lá é tão 

criativo assim (tom de voz mais baixo) e, além disso, o custo da maioria das coisas é 

muito proibitivo.” Ele procura a melhor relação entre custos e benefícios em todas as 

suas decisões de consumo. 
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QUADRO 05 - SENTIMENTOS DE JOSÉ COM RELAÇÃO AO CONSUMO - 

Experiências de Consumo de José Associadas aos Sentimentos de Vergonha e 

Orgulho e suas Oposições Binárias. 

Vergonha Orgulho 

Mau Negócio Bom Negócio 

Futilidade Funcionalidade 

Gastar Dinheiro Receber Benefícios 

Falhar Prover 

Desperdiçar Guardar 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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CASO 3 – Antonio, o Bom Consumidor 

 

Antônio é nascido e criado no Rio de Janeiro, estudou em colégios particulares e 

cursou engenharia em uma das melhores escolas do país. Tanto seu pai quanto sua mãe 

completaram curso superior, assim como seus dois irmãos. Casou-se com uma 

empresária, dona de uma revenda de roupas multimarcas, e tem um filho pequeno. 

Antônio ingressou no serviço público logo depois de se formar e permanece lá até hoje. 

Gosta do seu trabalho, mas acha que nem todos os servidores públicos levam a sério as 

suas funções. Além disso, sua qualificação técnica o coloca em atrito constante com 

seus colegas. Ele não pensa em mudar de emprego e percebe que sua família e seus 

amigos têm consideração pelo seu trabalho. 

Antônio não se considera um indivíduo consumista, nem tampouco um seguidor 

da moda, apesar de estar vestido dos pés à cabeça com roupas de grife – “minha mulher 

revende artigos de vestuário. Eu estou sempre na moda, mas eu não ligo para isso. Aliás 

o que realmente importa é que estas roupas são mais baratas para mim. Minha esposa 

compra direto da fábrica.” Para que não demonstre desejar algo que pode ser reprovado 

pelo grupo a sua volta (conforme o quadrante vergonha em consumir do quadro 

referencial), o que ele quer colocar em destaque em seu discurso é o custo. Ele utiliza o 

argumento do custo baixo como forma de evitar a censura do grupo. Ele se considera 

um sujeito muito controlado, presta muita atenção ao custo das coisas e acredita que tem 

suporte social para agir assim. Antônio não se importa em ser considerado avarento: 

 

Antônio: “Quando saio com minha esposa, muitas vezes peço um 

prato para nós dois. Nós dividimos e ficamos satisfeitos”. 

Pesquisador: “E se o garçom te olhar de cara feia?” 
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Antônio: “Não estou nem aí. Não ligo. Não me sinto mal, não. Até 

vejo este lado do vendedor, mas não me preocupo muito.” 

 

Mesmo havendo a reprovação do garçom, ele se sente a vontade porque sabe que 

o grupo a que pertence aprova (e incentiva) este procedimento. Desta forma, Antônio 

manifesta seu orgulho em repartir com sua mulher o prato do jantar. Esta é uma maneira 

de confirmar a adequação de sua ação de consumo às normas sociais propostas pelo 

grupo e  trazer o orgulho para a ação de consumo realizada. 

Quando era solteiro ele tinha uma moto e considera que este era um produto que 

o representava corretamente naquele tempo – “a liberdade, a velocidade, era muito bom 

curtir aquilo tudo”. Hoje em dia declara que seu maior interesse é por produtos 

eletrônicos. Ele acha que o fato de ter conhecimentos técnicos de mecânica e eletrônica 

orienta seus interesses de consumo. Ele preza muito a sua formação e exige de si mesmo 

a capacidade de saber avaliar os produtos do ponto de vista técnico. Ele se dedica a 

conhecer bem as características dos produtos antes de consumi-los. Desta forma, ele 

pode avaliar a qualidade do produto. 

 

Antônio: “Gosto destes gadgets eletrônicos”. 

Pesquisador: “Você tem TV de plasma, iPod, celular moderno?” 

Antonio: “Não, não tenho.” 

Pesquisador: “Então, você está louco para comprar um.” 

Antônio: “Não, não estou.” 

Pesquisador: “Então, me explica porque estes aparelhos são 

importantes para você?” 
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Antônio: “Porque como um bom consumidor de tecnologia, eu sei 

que os produtos têm determinada curva de aperfeiçoamento… …eu 

procuro esperar pelo ponto certo de desenvolvimento da 

tecnologia.” 

 

O fato de poder se considerar um bom consumidor é muito importante para 

Antônio e é uma maneira de confirmar o alinhamento entre suas ações de consumo e as 

normas sociais. Para ele, o consumidor que adquire produtos sem dominar o uso destes 

é um mal consumidor, aquele que se deixa levar pelos apelos da mídia e da moda e 

gasta mais do que adequado para adquirir novos lançamentos. O bom consumidor tem 

um conhecimento profundo sobre os produtos que lhe interessam e sabe o que estes 

produtos significam para os grupos sociais a sua volta.  

O bom consumidor sabe argumentar sobre as qualidades técnicas dos produtos e 

sobre as suas escolhas. Suas escolhas, contudo, não são desafiadoras do status quo, pois 

o acúmulo de conhecimento sobre o produto é compartilhado pelo grupo social. O novo 

produto pode não alcançar o desempenho esperado e a escolha por esta novidade pode 

se revelar vergonhosa quando os grupos sociais associam o desempenho inferior deste 

produto ao seu proprietário. 

O domínio completo sobre a decisão é uma forma de se evitar a vergonha no 

consumo. Para o bom consumidor de tecnologia, tão importante quanto possuir o 

produto que o identifica na sociedade é saber discorrer sobre o produto, pois desta 

forma ele consegue realizar comparações e justificar escolhas racionalmente: 

 

Antônio: “Meu filho era pequeno ainda e eu vendi a minha 

máquina fotográfica analógica. Fiquei um tempo sem máquina 

fotográfica porque eu tinha consciência que não era o ponto de 
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comprar uma máquina digital. Quando as máquinas atingiram a 

resolução adequada…” 

Pesquisador: “Você estava preocupado só com a resolução?” 

Antônio: “Eu estava preocupado com a qualidade. Eu tinha noção 

que as máquinas que tinham resolução mais baixa não davam 

qualidade. Esta é a questão, a técnica. A tecnologia aplicada nas 

máquinas não era aceitável ainda. A minha máquina digital custou 

a metade do preço da máquina do meu cunhado e é três vezes 

melhor, gasta menos energia, tem uma série de recursos que a dele 

não tem, tem uma resolução três vezes maior e a máquinas que 

estão sendo lançada agora têm poucas melhorias em relação a que 

eu comprei. A tecnologia dá aquela estabilizada, aí eu compro.” 

 

 Antônio é o “bom consumidor”, uma representação do homem que não faz 

compras de maneira impulsiva (comportamento associado às mulheres) e busca a 

melhor relação entre benefícios e custos. O bom consumidor faz bons negócios, não 

cede a apelos da mídia e não busca por status – “As empresas lançam aquilo, os 

consumidores saem desesperados: ‘eu tenho, eu tenho, eu tenho.’ Mas dali a alguns 

meses aquilo ali já sofreu uma melhoria em termos da tecnologia e o anterior fica 

obsoleto.” Desta forma, Antônio não corre riscos e procura não se expor de maneira 

inadequada frente ao grupo. Ele adequou seu conjunto de significados de consumo ao 

que é estabelecido pelo grupo para evitar sentir vergonha. 
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QUADRO 06 – ANTÔNIO E O CONSUMO – Oposições Binárias Relacionadas ao 

Bom Consumidor 

Mal Consumidor Bom Consumidor 

Busca por Status Busca pela Qualidade técnica 

Pressão Externa da Mídia Conhecimento 

Moda Tecnologia 

Risco Segurança 

Perdulário Auto-Controlado 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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6. CONTEXTUALIZAÇÃO 

A contextualização é baseada na interpretação das estruturas da vergonha 

associadas ao consumo, da maneira como estas foram observadas nos discursos dos 

entrevistados. Como coloca Sheff (1990), a linguagem natural, como a que ocorre 

dentro de conversação espontânea, é sempre ambígua porque muitas palavras e gestos 

têm mais de um significado convencional e porque, em vários graus, significados são 

improvisados durante o momento do encontro. Como salientam Berger e Luckmann 

(2004a), há uma contínua correspondência entre os significados individuais e os 

significados dos demais indivíduos que compartilham o mesmo mundo social. 

O objetivo deste capítulo é trazer ao leitor uma interpretação das experiências 

vividas pelos indivíduos entrevistados. Como forma, de apresentar de maneira mais 

direta as relações entre o sentimento de vergonha e os significados de consumo 

observadas nesta pesquisa, apresento a seguir discussões sobre os pontos observados 

durante a operação da pesquisa. Estas discussões são retiradas das entrevistas com os 

indivíduos representados nos casos mostrados anteriormente e, portanto, fazem sentido 

como considerações a respeito destes casos e estão relacionadas ao quadro referencial 

desenvolvido inicialmente. 

 

 

6.1 DISCUSSÕES 

Vasculhando o Consumo Masculino – inicialmente, enfrentei dificuldades para 

acessar informantes dispostos a discutir consumo. A maioria dos entrevistados 

demonstrava-se pouco a vontade para falar sobre este tema. Antes mesmo que eu fizesse 

qualquer referência ao fato da pesquisa ser sobre sentimentos associados ao consumo, 

os homens pareciam resistentes à idéia de expor suas impressões sobre consumo. O 
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desconforto com o tema “consumo” pareceu ser comum a todos entrevistados até o 

momento em que eles atingiam certa proximidade com o pesquisador e conseguiam 

expor-se de maneira mais aberta. 

Os primeiros entrevistados tiveram um papel muito importante, não só por 

disponibilizarem tempo e atenção a esta pesquisa, mas também porque acabaram sendo 

responsáveis pelo recrutamento dos demais. Tive de refazer seguidas vezes meu roteiro 

de entrevista para que o momento de envolvimento do entrevistado não fosse 

interrompido e, por vezes, sacrifiquei conscientemente grande parte do tempo da 

entrevista com a preparação do ambiente mais adequado para a entrevista. 

A comparação com a interação que obtive com as mulheres em pesquisas 

anteriores foi imediata. Mesmo entrevistados por um homem, os homens pareceram 

bastante reticentes a princípio. Certamente, este desconforto não estava relacionado 

apenas ao gênero do entrevistador, mas ao tema da pesquisa16. Como verifiquei em 

momentos mais avançados da pesquisa, a ação de consumir em si tem implicações 

sociais muito intensas para os homens. O consumir pode gerar o sentimento de 

vergonha no homem e, desta forma, o significado do ato de consumir per se é fonte de 

exposição ao juízo do outro que pode ser penosa ao homem. Antes de se colocar a juízo 

do outro em uma situação específica de consumo, o homem vivencia um juízo a respeito 

do ato de consumir. 

O homem é preparado pela sociedade para o mundo do trabalho, da produção e 

preza sua utilidade para a comunidade (SOARES e PIMENTA, 2000). Ao encarar um 

mundo que oferece uma abundância de possibilidades ele ainda se sente pouco 

                                                 
16 Já acessei informantes mulheres de maneira bastante intensa em três trabalhos anteriores. Pareceu 

muito mais fácil entrevistar as mulheres para discutir consumo de esporte, o que aparentemente parece 

um tema dificilmente associado ao público feminino, do que entrevistar os homens para esta pesquisa. 
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confortável ao se engajar em ações de consumo. Desta forma, o indivíduo checa 

inicialmente quais os significados de suas ações de consumo e, quando necessário, 

procura justificar estas ações frente ao grupo em que está inserido. Ao antecipar o juízo 

do grupo social a respeito do consumo, o homem tem uma idéia a priori não só sobre o 

significado de consumir, mas também sobre os sentimentos associados a este juízo. Para 

antecipar o juízo do outro o indivíduo confronta as ações de consumo pretendidas e as 

normas da sociedade.  

Durante as ações de consumo, o indivíduo expõe suas escolhas e julgamentos ao 

juízo do outro. Estes são momentos nos quais o indivíduo se coloca como parte do 

mundo e toma consciência sobre si (SARTRE, 1943). A exposição das suas escolhas 

envolve a reflexão do indivíduo para si. Como resultado, esta exposição pode envolver 

os sentimentos de vergonha e orgulho, que podem servir como estímulo ou desestímulo 

ao consumo. 

 

Vasculhando os Sentimentos no Consumo – durante o processo de 

compreensão do sentimento da vergonha no consumo, ficou clara também a dificuldade 

dos homens em tratar de um tema como vergonha. Esta dificuldade está associada ao 

fato do grupo social considerar inadequado ao homem ter sentimentos ou querer 

expressá-los. Em diversos casos, o processo de exploração destes sentimentos foi muito 

difícil e o próprio entrevistado se surpreendia em realizar uma reflexão a respeito do 

consumo. As entrevistas foram sempre conduzidas de maneira bastante informal para 

que fosse possível uma aproximação maior ao entrevistado.  

A dificuldade em se perceber como indivíduo que tem sentimentos teve outra 

conseqüência para este estudo: a verbalização dos sentimentos dos homens é muito 
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confusa. A verbalização envolve uma construção racional a respeito de algo que é não é 

racional e, portanto, coloca o homem em uma posição bastante difícil.  

Os informantes não foram capazes de discriminar de maneira suficientemente 

clara o que sentiam. De maneira geral, os informantes recorreram a expressões 

negativas simplificadas – ‘me senti péssimo’ ou ‘me senti mal’ ou ‘me senti horrível’. 

Tentei chegar o mais a fundo possível e realizei a interpretação de tais declarações 

dentro dos contextos sociais particulares de cada informante: 

Informante 10 – “Meu aparelho de som era tão potente que os 

vizinhos de vez em quando reclamavam quando eu ouvia música 

alta. (na juventude)” 

Pesquisador – “E como você se sentia quando eles reclamavam?” 

Informante 10 – “Eu me sentia mal.” 

Pesquisador – “Como assim, mal?” 

Informante 10 – “Me senti mal. Como se não estivesse fazendo a 

coisa certa. Como se o meu gosto não fosse aceito. Uma vez, na 

portaria, eu ouvi uns vizinhos falando ‘esse é o garoto que ouve 

aquela música alta.’ Eu fiquei um pouco incomodado de ser 

apontado como o cara errado da história, entendeu?” 

Pesquisador – “E o que é certo?” 

Informante 10 – “Ah, o certo é que eu não seja o cara que 

incomoda todo mundo. Certo é que ninguém reclame do barulho 

que eu faço”. 
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A definição do que é certo ou errado é fornecida pelo grupo a volta do indivíduo. 

O grupo se preocupa em enviar a todo o momento avaliações sobre as ações do 

indivíduo e ele percebe e qualifica estas informações. Se as ações do indivíduo são 

consideradas inadequadas pelo grupo, as mensagens enviadas são negativas e causam 

pesar. Há, contudo, muita dificuldade por parte o indivíduo em definir e rotular o que 

sente. 

Na verdade, todos temos dificuldades em expressar seus sentimentos de maneira 

precisa e completa e contrapor razão e emoção. Além disso, os sentimentos vividos em 

experiências de consumo podem ser bastante complexos e antagônicos e interferir de 

maneira confusa sobre formação dos significados de consumo do indivíduo. Estes 

fatores agem de maneira muito forte sobre o homem:  

“Não sei descrever exatamente o que sentia, porque ao mesmo 

tempo em que aquele carro representava muito para mim, para 

minha família, eu sentia que estava deixando para trás algo que eu 

gostava, aquela vida mais simples, tranqüila…  … parecia que eu 

sabia o que queria, mas queria negar isto.”- (informante 09). 

 

Ao conseguir fazer com que os entrevistados expusessem seus sentimentos e 

suas construções a respeito do mundo social à sua volta, eu realizava uma análise a 

respeito de como seus significados de consumo estavam relacionados ao juízo do outro 

e procurava encontrar a interferência do sentimento de vergonha. 

O sentimento de vergonha atua de maneira a alertar o consumidor sobre a 

reprovação do grupo a determinadas ações de consumo. A perspectiva de viver uma 

experiência desagradável, vergonhosa, serve como um sinal a respeito da ação de 
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consumo pretendida frente àquele grupo e faz com que o indivíduo reconfigure seus 

significados de consumo.  

 

Vergonha e Culpa no Consumo – a interpretação dos sentimentos masculinos 

associados ao consumo foi interessante também para que eu pudesse perceber 

diferenças nos sentimentos de vergonha e culpa, normalmente confundidos. Percebi que 

há uma diferença entre o sentimento provocado pelo desenquadramento do self frente às 

regras apresentadas pelos grupos sociais – vergonha – e o sentimento relativo a 

inadequação de uma ação de consumo frente ao grupo social – culpa (conforme 

propõem Matta, Patrick e MacInnis, 2005). 

Em alguns casos ficou clara a característica de reversibilidade da culpa quando o 

consumidor demonstrava consciência de que ação de consumo empreendida não traria 

danos permanentes a ele ou a terceiros: 

“Me deixei ser levado pela orientação do vendedor. Comprei o 

aparelho de som errado e me senti um idiota quando cheguei em 

casa. No dia seguinte devolvi o produto na loja e pedi meu dinheiro 

de volta, por sorte não houve problema” (informante 05). 

 

A vergonha, entretanto, é um sentimento que se apodera do self e dificilmente 

pode ser revertida: 

“Me senti muito mal quando percebi que a TV que eu tinha 

escolhido não funcionava tão bem. Eu sou mesmo incapaz de 

escolher direito” (informante 13). 
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O indivíduo envergonhado se sente impossibilitado de escapar de sua condição. 

A vergonha não está apenas associada ao ato ou à ação, mas pode surgir da 

interpretação do indivíduo a respeito do resultado de um ato de consumo sobre o self. 

No caso de reconhecer sua identidade como inferior, o indivíduo assume o sentimento 

penoso de ser inferior. Este reconhecimento se dá no momento em que o indivíduo 

coleta as respostas do ambiente social voltadas para sua manifestação de self, através do 

consumo. Quando consome “errado”, o indivíduo se vê preso a sua condição de 

inferioridade como uma conseqüência de um ato de consumo. Nesta situação, o 

indivíduo não considera o consumo apenas uma ação, mas uma forma de manifestar sua 

identidade. 

 

Antecedentes da Vergonha no Consumo – a experiência de consumo se 

revelou um importante momento de interação social. O indivíduo não interage somente 

com aquele que lhe oferta o produto, mas com todos os componentes dos grupos sociais 

à sua volta, mesmo aqueles não presentes fisicamente (como já expôs Sartre, 1943). 

Durante algumas experiências de consumo o indivíduo se torna atento às expectativas 

dos outros e procura agir em acordo com as normas dos grupos sociais que preza. 

Os grupos sociais aos quais os indivíduos estão associados de maneira mais 

direta acabam por impor as regras de aceitação mais concretas17. A família, a escola e o 

trabalho são os grupos sociais que oferecem aos homens seus referenciais de valores de 

consumo, como pôde ser visto ao longo dos casos 01 e 02. Sob a expectativa de atender 

ou não às normas de determinado grupo social o indivíduo configura seus significados 

de consumo. Quando o indivíduo precisa optar por determinada ação de consumo ele 

                                                 
17 Estas normas são explicitadas verbalmente de maneira contínua ao longo da vida do indivíduo em 

família, na escola e no seu ambiente de trabalho. 
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consulta as normas que lhes são apresentadas e avalia se aquela ação é conflitante ou 

não com estas normas (como proposto no quadro referencial). Desta forma, ele 

consegue antecipar o sentimento associado à ação de consumo pretendida: 

“Eu sentiria vergonha de contratar uma prostituta. Acho que jamais 

consumiria prostituição, não deixa de ser um serviço não é? (rindo 

nervoso) Eu não acho que seja uma forma interessante e inteligente 

de ter sexo” (informante 05). 

 

O que é “interessante” ou “inteligente” para este informante são juízos do grupo 

social a respeito do que se espera de um indivíduo casado e funcionário de uma empresa 

multinacional. No caso do consumo da prostituição, ele não só imagina como seria a 

situação de ser visto engajado nesta ação de consumo, como se coloca na posição do 

outro e se vê nesta situação e, desta forma, antecipa os resultados de suas ações. 

Como coloca Nussbaum (1997), a sociedade molda as crenças e expectativas dos 

indivíduos de muitas formas que são relevantes para as emoções. O grupo social é capaz 

de definir de maneira marcante o sentimento do indivíduo com relação ao ato de 

consumo. Os grupos sociais indicam ao indivíduo que ações de consumo podem ou não 

ser realizadas e quais sentimentos devem estar associados a estas ações. 

Dificilmente, o indivíduo participa de apenas um grupo social e este múltiplo 

pertencimento pode causar-lhe problemas, como ficou claro no caso 01. Em alguns 

casos os indivíduos têm que encarar diferentes sentimentos associados aos significados 

de consumo construídos pelos diferentes grupos. O que um determinado grupo aprova 

pode ser reprovado pelo outro grupo e o consumidor desenvolve sentimentos ambíguos 

com relação a estes atos de consumo. Os grupos sociais também oferecem aos 

indivíduos diferentes visões sobre como eles devem encarar os sentimentos e sobre o 
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que vale a pena se emocionar. Assim, na impossibilidade de entrar em acordo com 

todos os grupos sociais em que está envolvido o indivíduo vivencia sentimentos 

opostos, tais como vergonha e orgulho. 

Transferência da performance do produto para o consumidor – ao adotar 

determinada escolha de consumo, o indivíduo espera que sejam transferidas para ele as 

características do produto:  

“Eu sempre quis ter uma caminhonete. Um produto emblemático 

do estilo de vida que eu gostaria de ter. Conquista! Eu havia 

conseguido uma coisa que eu sempre quis. As mulheres te olham 

porque você está num carro diferente. Ou mesmo os homens te 

olham com inveja – ‘que carro maneiro’. Eu me sentia poderoso” 

(informante 11). 

 

A transferência das características superiores de um determinado produto a seu 

proprietário pode gerar sentimento de orgulho. Contudo, nem todas as experiências de 

consumo envolvem produtos que têm performances positivas. Em alguns casos a 

performance do produto é ruim e, como conseqüência, o homem se sente inferior e 

envergonhado: 

“Quando cheguei em casa estranhei o volume de som natural do 

novo instrumento, bem mais baixo que o antigo. Isto me 

decepcionou um pouco, porque eu estava acostumado com a 

potência sonora do instrumento antigo. Eu pensei: ‘poxa, o som não 

é igual ao outro’… O problema deve ser a caixa dele, que é menor 

que a do antigo. Fiquei decepcionado porque queria mostrar para 

todos que eu tinha escolhido corretamente” (informante 01).  
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A condição de inferioridade pode tomar conta do homem e ele passar a ter uma 

representação negativa do self. O homem passa a ser inferior porque seu consumo é 

inferior. 

A informação a respeito da inferioridade vem da perspectiva do indivíduo com 

respeito às respostas do ambiente social a sua volta. Mesmo quando o indivíduo tem 

uma resposta satisfatória da performance de determinado produto, ele precisa confirmar 

externamente esta resposta. Os grupos sociais à sua volta, contudo, nem sempre serão 

capazes de oferecer uma única resposta clara ao indivíduo e, desta forma, a avaliação do 

ato de consumo se torna, em grande parte, dependente do sentimento experienciado pelo 

consumidor. O indivíduo constrói significados diferentes para as ações de consumo, de 

acordo com grupos social a que se refere. O sentimento de vergonha serve como 

indicação do grupo para a necessidade do indivíduo reconfigurar seus significados de 

consumo.  

 

Vergonha, Consumo e Gênero – a associação entre consumo e gênero está 

presente de forma muito clara nos discursos dos homens entrevistados. Esta relação é 

condicionada pelas normas sociais dos grupos e também é explicitada em situações de 

consumo que causam vergonha. Antônio não compra suas roupas, sua mulher as 

escolhe. A posição associada a outro gênero pode ser considerada inferiorizante –  

Ricardo não gosta de ir ao shopping, mas sua mulher adora. Investir muito tempo em 

atividade de consumo ou ter prazer com o processo de consumir não é considerado 

pelos entrevistados como uma atividade adequada ao homem. 

Também está claro que há uma pressão social para o posicionamento dos 

indivíduos dentro de determinadas categorias. Desde a infância as diferenças nas 
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experiências familiares iniciais têm um papel importante na colocação dos indivíduos 

dentro das categorias. Meninos e meninas costumam experimentar tratamentos 

diferentes na sociedade, o que promove diferenças nos seus repertórios emocionais. A 

sociedade manifesta de maneira aberta, através de escárnio e humilhação (elicitadores 

do sentimento de vergonha), o seu juízo a respeito da adequação de gênero para as 

atividades exercidas e as ações de consumo são identificadas pelos respondentes como 

atividades inadequadas para os homens. 

Os entrevistados mostraram-se muito preocupados com a possibilidade de serem 

identificados com mulheres por gostar de consumir. Algumas manifestações explícitas 

desta preferência, como carregar diversas bolsas de compras ou gastar muito tempo em 

shopping centers, foram alvo de considerações pelos homens – ‘eu não me sinto bem 

ficando tanto tempo no shopping, vou direto nas duas lojas que eu sei que têm o que eu 

gosto e compro o que eu preciso’. Existe uma forte relação entre significados de 

consumo e identidade de gênero. Ao perceber que determinada ação de consumo é vista 

pelo grupo como adequada a outro gênero, o indivíduo configura o significado desta 

ação para não sentir vergonha.  

 

 

QUADRO 07 – GÊNERO, CONSUMO E VERGONHA – Oposições Binárias das 

Relações entre Vergonha, Consumo e Gênero. 

 

Mulher Homem 

Consumidora Provedor 

Emocional Racional 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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6. 2 SITUAÇÕES DE CONSUMO ENVERGONHANTES 

Como forma de apresentar algumas considerações mais concretas a respeito dos 

resultados de minha pesquisa retorno nesta seção à pergunta de pesquisa desta tese: 

Como o sentimento da vergonha se relaciona com a formação e a 

reconfiguração de significados de consumo? 

 

Para oferecer respostas a esta questão, apresento quatro situações de consumo 

envergonhantes nas quais exponho as relações entre o sentimento de vergonha e os 

significados de consumo identificados ao longo das fases anteriores da pesquisa. 

 

- Situação de consumo envergonhante I - quando o homem não tem acesso à 

ação de consumo que pode ser utilizada para informar sua posição na 

sociedade –  Como aponta Belk (1988), os produtos servem como forma do 

indivíduo construir e comunicar sua identidade. Por vezes o indivíduo não 

consegue acessar a identidade desejada como resultado da ação de consumo 

e se sente deslocado, humilhado e envergonhado. Isto pode ocorrer por dois 

motivos: a) porque ele não conta com os recursos necessários para aquisição 

do bem; ou b) porque o produto falha na sua capacidade de transmissão de 

informações positivas para o grupo e posiciona equivocadamente o 

indivíduo. No primeiro caso, o indivíduo pode se sentir inferior por não 

poder possuir o produto e, desta forma, sentir vergonha. No segundo caso, a 

vergonha surge para o indivíduo como resultado de sua ação de consumo. O 

produto tem desempenho inferior e o consumidor passa a ser inferior frente 
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ao grupo social e sente vergonha. Como o indivíduo não quer sentir 

vergonha, ele pode evitar determinadas ações de consumo porque tem 

consciência que não tem disponibilidade dos recursos necessários para 

acessá-las ou porque percebe a possibilidade de desempenho inferior. Desta 

forma, ele é obrigado a reconfigurar os significados de consumo para não 

sentir vergonha. 

 

- Situação de consumo envergonhante II - quando o consumidor tem que 

expor suas opções de consumo a diferentes grupos sociais – Em algumas 

situações há o conflito entre os valores de diferentes grupos sociais 

freqüentados pelo homem. Uma determinada ação de consumo pode ter 

significados absolutamente diferentes e incompatíveis para dois grupos 

diferentes. O homem pode perceber que uma determinada ação de consumo 

é, ao mesmo tempo, aprovada por um grupo social e reprovada por outro. Ao 

ter sua ação de consumo exposta ao grupo que a reprova o homem pode 

sentir vergonha. A posição do homem dentro de um grupo pode ficar 

ameaçada se seus significados de consumo forem considerados 

incompatíveis. Neste caso, o sentimento de vergonha ocorre de maneira mais 

intensa como resultado das ações de consumo. 

 

- Situação de consumo envergonhante III – quando o homem tem sua opção 

de consumo considerada adequada a outro gênero – o que o consumo 

significa para um grupo passa a fazer parte do conjunto de significados do 
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indivíduo. A posição associada a outro gênero pode ser considerada 

inferiorizante e o homem que compartilhar dos mesmos significados de 

consumo que as mulheres pode sentir vergonha. Tendo em vista o juízo do 

grupo sobre suas ações de consumo adequado ao gênero, o homem constrói 

seus significados de consumo em acordo. Desta forma, ele espera que seu 

consumo não seja visto como inadequado para seu gênero e evita o 

sentimento de vergonha. Durante algumas ações de consumo os indivíduos 

podem querer reforçar suas decisões de compartilhar com o grupo 

determinados significados que estão adequados ao seu gênero e se tornarem 

orgulhosos por consumir. 

 

- Situação de consumo envergonhante IV – quando o homem faz um mau 

negócio – o homem se preocupa em comparar situações de consumo e 

perceber quais foram as vantagens e desvantagens relacionadas. Ao perceber 

que a sua escolha foi pior que uma outra escolha disponível, o homem se 

sente inferiorizado, incapaz e sente vergonha. O homem que não faz bons 

negócios é colocado em uma posição muito negativa, então, os significados 

de consumo do homem levam em consideração de maneira muito especial a 

relação entre custos e benefícios de cada ação de consumo. O homem evita a 

antecipação e só se engaja em uma ação de consumo quando não tem 

dúvidas a respeito do resultado e consegue posicionar os significados de 

consumo desta ação de forma bem definida. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

VINHETA DE ENCERRAMENTO 

 

 
 

 

Figura 08 - Piet Mondrian - “Broadway Boogie-Woogie” – 1943. 

 

Fonte: http://www.artchive.com/artchive/M/mondrian/broadway.jpg.html 

 

“Broadway Boogie-Woogie”, a obra reproduzida acima, é considerada por 

muitos a obra-prima de Piet Mondrian. Representação máxima de sua produção 

neoplástica, esta obra abstrata traz de forma definida a representação do desenho dos 

quarteirões de Nova York, as cores, o movimento e a vibração do boogie-woogie. A 

semelhança desta obra com as demais pinturas de Mondrian em seu período neoplástico 

é clara, mas, ainda assim, é também óbvia a distinção entre esta obra e o resto da 

produção do pintor.  
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Algumas pessoas consideram que a obra de Mondrian, reconhecida por seus 

quadrados coloridos dispostos assimetricamente e pelos blocos segmentados de linhas 

retas e cores primárias, poderia ser realizada por qualquer criança. Outros consideram 

que suas composições são originais e difíceis de reproduzir. O fato é que a obra de 

Mondrian continua a inspirar a arte, a moda e a publicidade e, muito embora ele não 

tenha sido um artista comercial, ele é considerado o pai do design de publicidade. Seu 

estilo em grelha como estrutura básica no design gráfico continua tendo uso até os dias 

de hoje. “Broadway Boogie-Woogie” representa a libertação do pintor das próprias 

regras que criou para representar geometricamente a realidade. Este quadro simboliza o 

que espero como resultado final desta tese, um trabalho com uma proposta reconhecível 

e que seja capaz de descrever de forma original um aspecto da realidade social. 

Ao fim desta tese, espero ter lançado alguma luz sobre as relações entre 

vergonha e consumo. Neste ponto o leitor está plenamente consciente que não foi minha 

intenção realizar uma pesquisa de orientação positivista tradicional que seria 

representada em uma pintura figurativa. Ao invés disso, resolvi enxergar o que não está 

na superfície, mas o que está dentro das relações sociais, que são abstratas. 

 

7.1 CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS DESAFIOS DESTA TESE 

O desafio de se compreender melhor o comportamento do consumidor passa 

necessariamente pela ampliação do entendimento dos fenômenos emocionais associados 

ao consumo. Autores como Holbrook e Hirschman (1982), Schouten (1991), Richins 

(1997) e Fournier (1998) já apontaram o papel ativo das emoções durante as 

experiências de consumo. Ainda assim, a área carece do desenvolvimento de uma 

pesquisa mais dedicada ao estudo dos determinantes das emoções e seus efeitos sobre os 
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consumidores, como aponta Ahuvia (2005). Mesmo que alguns estudos mais recentes 

tenham se dedicado a explorar mais profundamente o papel das emoções no 

comportamento do consumidor, ainda há a necessidade de maior dedicação da área a 

este tema.  

O sentimento da vergonha ainda não foi explorado de forma mais atenta dentro 

da pesquisa de consumo (PATRICK, MCINNIS e MATTA, 2006) e esta tese oferece 

um aprofundamento na pesquisa das relações entre este sentimento e o consumo. 

Desenvolver uma pesquisa sobre um sentimento muito pouco explorado pela disciplina 

de marketing foi um processo que envolveu alguns desafios. Como não havia um 

referencial teórico que pudesse servir como base para a pesquisa da vergonha no 

consumo, o meu primeiro desafio foi desenvolver uma proposta teórica que pudesse ser 

utilizada na investigação das relações entre o sentimento da vergonha e o consumo. Para 

tanto, foi necessário perpassar diversas disciplinas que já se detiveram a pensar a 

respeito do sentimento da vergonha. Disciplinas diferentes utilizam acervos axiológicos 

diferentes e nem sempre convergentes ou mesmo compatíveis. Percebi em alguns 

momentos que algumas disciplinas preocupam-se em determinar sua hegemonia sobre 

determinados temas e tentam vedar o acesso de pesquisadores de outras áreas. Percorrer 

os diversos vocabulários científicos e me envolver com as diversas formas de se 

entender o conhecimento sobre os sentimentos e sobre a vergonha foi um processo 

bastante complexo. Este esforço serviu para que eu construísse um quadro referencial 

próprio que foi muito importante para guiar meus passos dali por diante. 

Outro desafio vivido nesta tese envolveu a operação da pesquisa em si. A 

vergonha é um sentimento penoso e associado à percepção de inferioridade ou 

incapacidade, como colocam Moore e Fine (1992), e é muito difícil acessar o 
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sentimento de vergonha do indivíduo. Os indivíduos tiveram dificuldade de expor seus 

sentimentos ou mesmo de perceber de maneira clara o que sentiam. Durante os 

encontros, enquanto os entrevistados vivenciavam novos estados de auto-conhecimento, 

eu me envolvi em um processo de amadurecimento da interpretação dos significados 

apresentados por eles. A cada passo me sentia mais à vontade para conduzir o processo 

de entrevista e auxiliar o entrevistado a se expor de maneira segura. Desta forma, foi 

necessário desenvolver minha própria percepção a respeito de como o indivíduo 

expressava e apresentava seus sentimentos e como estes sentimentos expressos 

poderiam ser encarados e interpretados. 

Como forma de facilitar a aproximação aos discursos dos entrevistados, apenas 

homens foram recrutados como informantes desta pesquisa. A semelhança de gênero e a 

proximidade de faixa etária ajudaram a deixar os entrevistados um pouco mais à 

vontade, mas o fato da pesquisa envolver a vergonha associada ao consumo trouxe 

outras dificuldades. Os temas sentimentos e consumo se mostraram difíceis de serem 

abordados por grande parte dos homens entrevistados. Há uma carga muito grande de 

significados sociais associados a estes dois temas que afastam o interesse do homem. 

Ficou claro que consumo e sentimentos são dois temas associados às mulheres e não são 

bem definidos pelos homens. O discurso que separa razão e emoção, associando a 

primeira aos homens e a segunda às mulheres, também posiciona o consumo como 

atividade inadequada ao homem. Assim, foi necessário que eu negociasse junto a cada 

um dos entrevistados uma ‘permissão’ para que eles expusessem seus sentimentos 

associados ao consumo. O processo de negociação envolveu um cuidadoso processo de 

aproximação e captura de discursos que foi alvo de muita reflexão. 
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O último desafio foi construir uma estrutura para esta tese que fosse capaz de 

apresentar de maneira clara o problema de pesquisa, seus desdobramentos e o processo 

de pesquisa praticado sem deixar de oferecer ao leitor uma leitura confortável. Mesmo 

se tratando de um trabalho de caráter declaradamente alternativo, esta tese é também 

uma peça acadêmica e deveria atender às expectativas de acadêmicos para que eu 

pudesse ser reconhecido como um de seus pares. Meu esforço despendido na adequação 

desta tese ao formato acadêmico, na verdade, foi tão grande quanto o esforço dedicado 

ao conforto do leitor. Diversas versões anteriores foram confeccionadas e refeitas com o 

intuito de deixar esta tese mais confortável para o leitor. Tratando de um tema ainda 

pouco estudado na área e utilizando uma proposta interpretativa, a fluidez da leitura era 

necessária para que o leitor pudesse alcançar cada etapa do trabalho de maneira clara. 

 

7.2 CONSIDERAÇÕES ACERCA DO MÉTODO 

Seguindo a indicação de Bagozzi, Gürhan-Canli e Priester (2002), adotei uma 

abordagem focada nas bases sociais das emoções. Na verdade, a psicologia cognitiva, 

que domina as atenções dos pesquisadores do comportamento do consumidor nos 

últimos tempos, tem se dedicado mais ao estudo dos afetos (manifestações externas que 

surgem como conseqüência dos sentimentos), sem investigar mais profundamente os 

sentimentos que antecedem estes afetos e suas relações com o consumo. Minha tese 

envolveu uma investigação mais diretamente focada no fenômeno emocional da 

vergonha no consumo e foi necessária uma orientação de caráter interpretativo para que 

eu conseguisse agir dentro desta proposta. Outros pesquisadores poderiam ter pensado 

problemas semelhantes de maneiras diferentes, mas se perceberem isto estarão 
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aceitando o pressuposto interpretativo desta tese. Cada interpretação é uma 

interpretação e não existe “a” interpretação. 

Como conseqüência direta de minha opção epistemológica, foi necessária a 

utilização de uma abordagem metodológica que fosse alinhada à proposta de acessar os 

sentimentos do indivíduo dentro de um contexto social. De maneira bastante 

satisfatória, o interacionismo interpretativo (DENZIN, 1989) ofereceu opções 

adequadas de investigação, organização e operação dentro da proposta da tese. O 

método ofereceu também uma solução aplicada aos problemas de análise dos 

volumosos dados resultantes da abordagem qualitativa. A utilização do interacionismo 

interpretativo capacitou-me a interpretar de maneira bem-sucedida aspectos do 

fenômeno emocional no consumo em um nível mais profundo. Além disso, a 

abordagem adotada tornou possível o acesso às perspectivas dos participantes através de 

suas linguagens, atitudes e pensamentos. Como resultado, obtive uma interpretação 

mais rica das relações de consumo que envolvem a vergonha. A utilização do 

interacionismo interpretativo permitiu que eu permanecesse totalmente focado no 

fenômeno sob estudo devido às características progressivas (step-like) da análise. 

A pesquisa social, assim como a vida e a arte, é um evento contraditório e 

confuso na sua prática. Dificilmente o pesquisador consegue seguir seu caminho de 

maneira linear e com protocolos plenamente definidos e estáveis. Minha experiência 

nesta tese não foi diferente. Mesmo apresentando uma proposta de ação bastante 

organizada, a prática do método do interacionismo interpretativo mostrou-se mais 

complicada. As etapas de coleta, bracketing e (re)construção aconteceram de maneira 

simultânea e tive de redesenhar a proposta original de Denzin (1989) durante a operação 

do método. A interação entre estas etapas, que parecia inicialmente um problema, 
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demonstrou ser uma forma de enriquecer o processo interpretativo praticado nesta tese. 

Enquanto revisitava os discursos coletados anteriormente, eu sofisticava o processo de 

coleta da entrevista posterior. Assim, a cada entrevista realizada, eu me sentia mais 

capaz de penetrar no universo interior do indivíduo e vasculhar suas construções sociais 

que envolvessem consumo e sentimentos de vergonha. Os massivos dados e suas 

interpretações possibilitaram a (re)construção das formas de relação entre o sentimento 

de vergonha e os significados de consumo através dos três casos apresentados nesta 

tese. Ao construir casos eu busquei apresentar de maneira organizada e condensada os 

discursos acessados durante a fase de captura. 

O desenvolvimento de minha tese exigiu uma grande capacidade de controle 

sobre o método e sobre as ações de pesquisa, mas também serviu como foram de 

demonstrar que a utilização de métodos de orientação interpretativa pode ser muito 

produtiva para a pesquisa acadêmica de marketing. Durante este processo percebi que o 

pesquisador que opta por esta orientação precisa se preocupar de maneira mais intensa 

com a questão da adequação do método e com o rigor da sua aplicação. A prática da 

pesquisa interpretativa tem de ser mais cuidadosa e mais precisa porque exige mais 

esforço da capacidade criativa do pesquisador para obtenção de resultados que sejam 

relevantes. 

 

7.3 CONSIDERAÇÕES ACERCA DA VERGONHA NO CONSUMO 

Obtive uma visão rica das relações entre os significados de consumo e o 

sentimento de vergonha e o método que escolhi permitiu que eu permanecesse 

totalmente focado no fenômeno sob estudo devido as suas características progressivas e 

reflexivas de análise. O sentimento da vergonha está relacionado ao estímulo ou 
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desestímulo do consumo, além de surgir como resposta para algumas experiências de 

consumo. Assim, ficaram configuradas quatro situações de consumo envergonhantes, 

definidas de acordo com a forma de atuação do sentimento da vergonha sobre os 

significados de consumo. 

A primeira situação de consumo envergonhante está relacionada ao acesso do 

homem à ação de consumo que pode ser utilizada para informar sua posição na 

sociedade. A posse de um determinado bem ou a contratação de um determinado 

serviço podem ser utilizados como forma do indivíduo informar ao grupo quem ele é, 

ou quer ser. Produtos são utilizados para construir e comunicar a identidade do 

indivíduo (BELK, 1988). Se o indivíduo não consegue acessar o produto que considera 

como capaz de informar sua posição, ele se sente inferior e, portanto, envergonhado. Se, 

por outro lado, o consumidor acesso o produto, mas este falha, há uma transferência da 

incapacidade de ação do produto ao consumidor. O sentimento de vergonha surge, 

então, como resultado de sua ação de consumo. 

Em outros casos, o indivíduo realiza determinada ação de consumo que acredita 

ser capaz de posicioná-lo corretamente frente a um determinado grupo, mas percebe que 

esta mesma ação de consumo é reprovada por outro grupo social. Os significados de 

consumo compartilhados entre indivíduo e os diversos grupos sociais aos quais está 

ligado nem sempre são compatíveis. O que determinado grupo aprova pode ser 

reprovado por outro e determinada ação de consumo pode situar o indivíduo de 

maneiras diferentes frente a grupos diferentes. Este conflito de valores pode fazer com 

que o indivíduo sinta vergonha. O sentimento de vergonha surge como resultado de uma 

ação de consumo que tem significados diferentes para grupos diferentes e caracteriza 
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outra situação de consumo envergonhante: quando o consumidor tem que expor suas 

opções de consumo a diferentes grupos sociais. 

A associação de uma ação de consumo a outro gênero pode ser considerada 

inferiorizante para o homem. O homem sente vergonha quando tem sua opção de 

consumo considerada inadequada ao seu gênero. Esta posição é considerada inferior e, 

portanto, envergonhante. O significado da ação de consumo para o grupo passa a fazer 

parte do conjunto de significados de consumo do indivíduo e, desta forma, o homem 

busca reforçar as decisões de consumo consideradas demonstrações de masculinidade 

para se tornarem orgulhosos da ação de consumo. Quando o homem tem sua opção de 

consumo considerada adequada a outro gênero surge uma situação de consumo 

envergonhante. 

Como forma de localizar sua ação de consumo dentro das normas socialmente 

determinadas, o consumidor compara a todo o momento suas ações de consumo. Ele 

tenta perceber se obterá vantagens ou desvantagens com aquela determinada escolha. 

Assim, antes de cada ação de consumo, o indivíduo busca posicionar a sua escolha 

frente ao conjunto de significados de consumo oferecido pelo grupo. Se a ação 

escolhida for incompatível com as normas sociais apresentadas pelo grupo, ele percebe 

a ação como um mau-negócio e evita se engajar nesta situação de consumo 

envergonhante. A demonstração da incapacidade de realizar uma avaliação correta dos 

valores expostos pelo grupo deixa o homem envergonhado por realizar um mau-

negócio. 
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7.4 CONSIDERAÇÕES ACERCA DA UTILIZAÇÃO PRÁTICA DESTA TESE 

PARA O MARKETING 

O estudo da vergonha pode ter conseqüências práticas para o marketing uma vez 

que este sentimento está relacionado ao estímulo ou desestímulo do consumo, além de 

surgir como resposta para algumas experiências de consumo. A vergonha pode agir de 

maneira a constituir e modificar o significado de consumo de bens e serviços e alterar a 

avaliação do consumidor com relação a estes. 

Para os praticantes de marketing esta pesquisa pode servir como orientação para 

o desenvolvimento de produtos e de campanhas promocionais que sejam mais bem 

sucedidas. Os resultados aqui apresentados podem servir como orientações ainda mais 

interessantes àqueles produtos ligados diretamente a situações controvertidas 

(preservativos, seguros de vida etc.) porque tratam de sentimentos comuns aos seus 

consumidores. Na verdade, os praticantes já se utilizam dos sentimentos no 

desenvolvimento de suas ações de marketing há bastante tempo e parecem não ter 

problemas em fazer uso de elicitadores dos sentimentos de vergonha e orgulho. Os 

praticantes de marketing compartilham do mesmo mundo social e contribuem para a 

subjetivação do consumo, de maneira não pode ser ignorado que eles já se preocupam 

há muito com a construção de significados no consumo e suas relações entre os 

sentimentos associados a estes significados. 

Para os consumidores, o presente estudo pode oferecer algumas explicações para 

seus problemas relacionados ao consumo e transformar suas experiências de consumo 

em momentos menos penosos. Ao tornar um pouco mais claro como se desenrolam as 

ações de consumo, ofereço ao consumidor uma explicação a respeito das relações entre 

o sentimento de vergonha e a configuração (e reconfiguração) dos significados de 
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consumo. Ao revelar o processo de atuação do sentimento da vergonha na construção de 

significados de consumo, espero trazer contribuições para a libertação do indivíduo e a 

conscientização do consumidor. Ofereço nesta tese uma análise que pode servir ao 

consumidor como forma de fazê-lo enxergar as reais intenções de ações de marketing 

que envolvam o sentimento de vergonha. 

 

7.5 CONSIDERAÇÕES ACERCA DE PROPOSTAS PARA ESTUDOS 

FUTUROS 

Esta tese apresenta uma teoria sobre a relação entre o sentimento de vergonha e 

os significados de consumo que pode ser ampliada. Como forma de sofisticar ainda 

mais a pesquisa proposta nesta tese, estudos voltados para os sentimentos de vergonha 

no consumo feminino poderiam auxiliar na construção de uma visão mais completa do 

tema. O entendimento deste sentimento no consumo feminino parece ser o caminho 

mais evidente de sofisticação da teoria proposta nesta tese. A curiosidade envolvida na 

comparação das situações de consumo envergonhantes masculinas e femininas é latente 

e esta proposta poderia ser adotada por alguma pesquisadora de consumo interessada 

nesta tese. Tal proposta poderia contribuir para a construção de uma teoria a respeito 

das relações entre vergonha e significados de consumo mais abrangente. 

Estudos com grupos de consumidores de localidades distintas ou pertencentes a 

faixas etárias distintas também poderiam ampliar o conhecimento a respeito das 

situações de consumo envergonhantes e da formação dos significados de consumo dos 

indivíduos. Pesquisadores de viés mais positivista e adeptos do mainstream da área 

poderiam desenvolver generalizações destas teorias da vergonha no consumo. Mesmo 

não sendo este o caminho escolhido por mim nesta tese, seria muito interessante para o 
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desenvolvimento da disciplina que os pesquisadores positivistas se sentissem desafiados 

a trabalhar com esta proposta teórica.  

Como proposta pessoal gostaria de continuar a pesquisa sobre emoções no 

consumo estudando outros sentimentos envolvidos no consumo, tais como: amor, 

felicidade, tristeza ou ansiedade. Acredito que o estudo destes sentimentos poderia 

sugerir uma teoria das emoções no consumo que ampliasse as bases filosóficas da 

disciplina. Uma teoria integradora das emoções no consumo poderia servir como uma 

importante contribuição para o desenvolvimento de uma compreensão mais ampla do 

consumidor, além de ser muito interessante para a consolidação da área do 

comportamento do consumidor como uma disciplina mais robusta. 
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ANEXO I - BREVE REVISÃO DAS PROPOSTAS METODOLÓGICAS DE 

TRABALHOS ANTERIORES 

Durante o desenvolvimento da metodologia de pesquisa, o pesquisador se lança 

dentro de um projeto mais denso e começa a caminhar onde poucos se aventuraram 

antes, ou mesmo em territórios inexplorados. O meu desejo por novos vôos 

metodológicos que trabalhem pela ampliação das bases filosóficas do estudo do 

consumo, contudo, precisa partir de algum ponto, mesmo que este não seja o ponto ao 

qual se pretende voltar. Nesta seção anexa apresento as formas com as quais os 

pesquisadores interessados na exploração do fenômeno emocional no consumo 

construíram suas pesquisas. Desta forma, busco deixar claro para o leitor contribuições 

e distinções entre a minha proposta e o que já foi proposto anteriormente. 

Importantes trabalhos sobre as emoções no consumo foram desenvolvidos por 

Westbrook e Oliver (OLIVER, 1980; WESTBROOK e OLIVER, 1991). A preocupação 

de Oliver está localizada no desafio pela compreensão da satisfação do consumidor e, 

assim, a forma e o momento de observação do fenômeno emocional são bastante 

específicos. O trabalho de Westbrook e Oliver traz imediatamente as referências da 

psicologia cognitiva de Izard (1977) e Plutchik (1980) e utiliza procedimentos 

metodológicos bastante tradicionais, partindo para a construção de medidas que 

possibilitem a proposta de taxonomias de emoções relacionadas à satisfação do 

consumidor a partir de uma lista das emoções básicas. A preocupação metodológica 

dedicada ao rigor das medidas e com a validade do construto denota a devoção destes 

autores ao desenvolvimento de instrumentos aplicáveis dentro do universo do 

marketing. 
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Não é surpreendente notarmos que os trabalhos desenvolvidos a partir do 

referencial proposto por Oliver e Westbrook reproduzem suas preocupações 

metodológicas orientadas para a confirmação de referencial teórico advindo da 

psicologia cognitiva. Trabalhos como o de Phillips e Baumgartner (2002) caminham na 

mesma direção de Oliver e Westbrook e também utilizam o aparelho metodológico da 

psicologia ao buscar deixar mais claro o papel das emoções dentro da satisfação do 

consumidor. Os autores utilizam dois experimentos realizados em laboratório em busca 

da confirmação de que a satisfação dos consumidores depende das suas expectativas 

afetivas anteriores ao consumo e das emoções vividas durante o consumo do produto. A 

partir do modelo de expectativas desconfirmadas eles observam a discrepância entre as 

emoções antecipadas e vividas. Assim como na metodologia desenvolvida neste 

trabalho, Bagozzi e Moore (1994) também realizam experimentos com alunos de 

graduação em busca das suas respostas emotivas à propagandas de serviços públicos. 

Estes trabalhos se tornaram referências constantes para vários outros 

pesquisadores da área, inclusive para trabalhos desenvolvidos no Brasil. Analisando a 

produção brasileira na área de pesquisa de marketing que contempla direta ou 

indiretamente emoções encontramos apenas trabalhos comprometidos com esta mesma 

tradição. Vários estudos apresentam as emoções como diretamente relacionadas à 

satisfação do consumidor e indiretamente à intenção de (re)compra (FARIAS e 

SANTOS, 2000; PRADO, 2002; LARÁN e ROSSI, 2003; ALMEIDA e NIQUE, 2004; 

ESPINOZA e NIQUE, 2004) ou aos processos avaliativos pós-compra e/ou consumo 

(NICOLAO, 2002, ESPINOZA e NIQUE, 2004), confirmando a orientação 

essencialmente pragmática dos estudos. As propostas metodológicas, via de regra, 

assumem as mesmas prerrogativas da psicologia cognitiva e lançam mão de construção 

de construções metodológicas baseadas nos princípios da pesquisa em psicologia 
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cognitiva. Costa e Farias (2004), por exemplo, estudam as emoções e a satisfação do 

consumidor no ambiente da internet. Para tanto, os autores combinam técnicas 

qualitativas e quantitativas e, a partir dos dados levantados da análise de conteúdo de 

entrevistas em profundidade, propõem um survey. Utilizando escalas baseadas nos 

trabalhos de Izard (1977) e Oliver (1997) os autores aplicam técnicas multivariadas para 

confirmar a influência das emoções na satisfação do consumidor online. Lobato, Borges 

e Nique (2003) procuram validar a escala desenvolvida por Richins (1997) em Porto 

Alegre com o intuito de conseguir medir as emoções em experiências de consumo.  

Espinoza e Nique (2003) realizam um levantamento qualitativo das emoções 

usando a base teórica de Oliver (1993 e 1997) advinda da psicologia cognitiva. Os 

autores utilizam entrevistas em profundidade com o objetivo de identificar os 

antecedentes cognitivos e situacionais que levam às emoções em experiências de 

consumo e dos julgamentos dos consumidores em relação ao produto após essas 

situações e oferecer (oito) proposições de pesquisa – centradas em emoções positivas e 

negativas e testadas como hipóteses em Espinoza e Nique (2004). Apesar de utilizar 

ferramental metodológico distinto dos demais trabalhos publicados no Brasil, o estudo 

de Espinoza e Nique (2004) continua comprometido com o arcabouço teórico da 

psicologia cognitiva e, portanto, não apresenta quebra de paradigmas ontológicos que 

sugiram uma proposta metodológica eminentemente nova. 

A influência da psicologia dentro do estudo das emoções no consumo também se 

dá a partir da psicologia ambiental de Mehrabian e Russell (1974). O trabalho 

desenvolvido por Donovan e Rossiter (1982) testa o modelo de Mehrabian e Russell 

para o ambiente de varejo. Para tanto, autores procuram estabelecer relações entre 

estados emocionais induzidos dentro do ambiente de varejo e declarações a respeito das 
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intenções comportamentais dentro deste ambiente. A partir das respostas coletadas em 

três amostras, os autores realizam uma análise multivariada que os leva a afirmar que o 

modelo Mehrabian-Russell pode ser um ponto de partida interessante para o estudo da 

aproximação e do afastamento do consumidor dentro do ambiente de varejo.  

Havlena e Holbrook (1986) dedicam-se a comparar as dimensões do modelo 

Mehrabian-Russell com a tipologia proposta por Plutchik (1980) a partir de 

componentes da experiência de consumo. Eles realizam, então, análise do conteúdo de 

descrições reais de situações de consumo coletadas e, através de análise multivariada, 

sugerem que o modelo Mehrabian-Russell parece ser mais adequado para o estudo das 

emoções relacionadas ao consumo. 

Mesmo se dedicando a perspectivas diversas dentro da psicologia, estes 

trabalhos têm concepções metodológicas comuns, a partir da percepção de suas 

heranças metodológicas. A limitação das abordagens baseadas em pesquisas de 

psicologia envolve a crença de que uma escala consegue efetivamente medir o conceito 

que pretende medir, mesmo que este conceito não esteja propriamente definido dentro 

de uma lógica de consumo. Este fator se torna ainda mais complexo quando utilizamos 

escalas baseadas em definições de emoções e estados afetivos que detêm diferentes 

concepções em diferentes culturas. 
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ANEXO II – ROTEIRO BÁSICO DE ENTREVISTAS – (até a quinta entrevista) 

 

Data da entrevista: 

Local:     Hora: 

Nome do entrevistado: 

 

 

Primeira parte – Questões pessoais 

 

Sexo: 

Data de Nascimento:     Local: 

 

Padrão de residência: 

Nasceu em:     morou ali até: 

Mudança para:   morou ali até: 

Mudança para:    morou ali até: 

Mudança para: 

 

Algumas observações – profissão dos pais, mudanças constantes. 

 

Ordem de nascimento na família: 

 

Irmão     idade   vive em 

 

 

Idade da mãe:    morreu em:   sua opinião quanto a 

isto 

Nascida em:    profissão: 

 

Idade do pai:    morreu em:   sua opinião quanto a 

isto 

Nascida em:    profissão: 

 

Pais divorciados?    Sua idade quando isto ocorreu 

Pai casou-se novamente? Sua idade 

Mãe casou-se novamente? Sua idade  Como se sentiu e se sente quanto a isto 

 

Morou com o pai/mãe até quando? 

 

Nível Educacional – alguma especialização – especialidade profissional 

 

Profissão: 

 

Estado civil: 

Casado em:     Divorciado: 

Casou-se novamente: 

 

Filhos – nome e idade:  O que sente com relação aos filhos 
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Religião: 

O quanto é religioso: fortemente moderado inativo  indiferente 

 

Freqüência a cultos: diária semanal mensal  várias vezes por ano anual

 menos que isto 

 

 

 

Segunda parte – Relações com o consumo 

 

 

Evento de consumo mais marcante – como se sentiu? Como relaciona isto com outras 

questões de consumo e sentimentos? 

 

Há alguma experiência de consumo que você gostaria de vivenciar e nunca vivenciou? 

 

Porque nunca a praticou? Tentará praticar no futuro? 

 

O que você espera de uma experiência de consumo? 

 

O que você vem tendo como respostas a esta expectativa? 

 

O que você acha do consumo feminino / masculino?  

 

Existe consumo “melhor”? E “pior”? Porque você qualifica desta forma? 

 

Algo te orgulha em comprar? 

Algo te envergonha de comprar? 
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ANEXO III - ROTEIRO BÁSICO DE ENTREVISTAS – (após a quinta 

entrevista) 

 

Data da entrevista: 

Local:     Hora: 

Nome do entrevistado: 

 

 

Primeira parte – Questões pessoais 

 

Sexo: 

Data de Nascimento:     Local: 

 

Padrão de residência: 

Nasceu em:     morou ali até: 

Mudança para:   morou ali até: 

Mudança para:    morou ali até: 

Mudança para: 

 

Algumas observações – profissão dos pais, mudanças constantes. 

 

Ordem de nascimento na família: 

 

Irmão     idade   vive em 

 

 

Idade da mãe:    morreu em:   sua opinião quanto a 

isto 

Nascida em:    profissão: 

 

Idade do pai:    morreu em:   sua opinião quanto a 

isto 

Nascida em:    profissão: 

 

Pais divorciados?    Sua idade quando isto ocorreu 

Pai casou-se novamente? Sua idade 

Mãe casou-se novamente? Sua idade  Como se sentiu e se sente quanto a isto 

 

Morou com o pai/mãe até quando? 

 

Nível Educacional – alguma especialização – especialidade profissional 

 

Profissão: 

 

Estado civil: 

Casado em:     Divorciado: 

Casou-se novamente: 

Filhos – nome e idade:  O que sente com relação aos filhos 
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Religião: 

O quanto é religioso: fortemente moderado inativo  indiferente 

 

Freqüência a cultos: diária semanal mensal  várias vezes por ano anual

 menos que isto 

 

 

Segunda parte – Relações com o consumo 

 

Me conte uma situação de consumo que tenha sido importante para você 

O que você esperava? 

O que aconteceu? 

Como você se sentiu? 

 

Me conte uma situação de consumo na qual o resultado obtido não foi o que você 

esperava. 

Em que você tenha se arrependido 

 

Houve alguma situação de consumo em que você esperava algo e acabou mais 

orgulhoso do resultado? 

 

Conte-me uma situação em que você escondeu determinado desejo de consumo de 

alguém. 

Conte-me uma situação em que você teve orgulho de contar a alguém sobre um desejo 

de consumo. 

 

O BOM NEGÓCIO 

Você se preocupa com “fazer um bom negócio”? 

Conte-me um caso em que você achou que fez um bom negócio. 

Conte-me um caso em que você achou que não fez um bom negócio. 

Como você se sentiu? 

 

INFORMAÇÃO através do consumo 

Conte-me uma situação na qual você tenha se sentido representado pelo que consumia. 

Conte-me uma situação na qual você não tenha se sentido corretamente representado 

pelo que consumia. 

 

ATIVIDADES INADEQUADAS 

Aponte alguma atividade relacionada ao consumo que você considera inadequada para 

você. Ou para outros. 

 

DESENCONTRO 

Já houve alguma situação de consumo na qual você se sentiu inadequado? Frente ao 

grupo? 
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ANEXO IV – PROTOCOLO DE ENTREVISTA 

 

 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA 

 

Em primeiro lugar gostaria de agradecer sua participação nesta entrevista. 

Meu nome é João Felipe Sauerbronn e sou aluno do doutorado em 

administração da EBAPE – FGV/RJ. Esta pesquisa sobre o consumidor 

masculino é orientada pelo professor Eduardo Ayrosa, da EBAPE/FGV-RJ, e 

ele pode ser contatado através do telefone 2559 5744. Os dados coletados 

nesta entrevista serão acessados exclusivamente pela equipe de pesquisa do 

professor Ayrosa e sua identidade será mantida em sigilo. A sua participação 

é absolutamente voluntária e você pode interrompê-la a qualquer momento, se 

esta for sua vontade. 

Se você estiver de acordo em prosseguir, por favor, date e assine abaixo.  

 

 

Rio de Janeiro,             de                                        de 2006. 

 

Ass:                                      . 

 

 

 

Se você quiser receber o(s) trabalho(s) resultante(s) desta pesquisa, por favor, 

escreva o seu endereço de e-mail:      . 

 


