
 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

RICARDO CESAR MARTINS 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
UM ESTUDO DE CASO DO CONSUMO DE EXPERIÊNCIAS HEDÔNICAS NO 

DOMICÍLIO EM MOMENTOS DISTINTOS  DO CICLO DE VIDA FAMILIAR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO 

2008 



 

RICARDO CESAR MARTINS 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UM ESTUDO DE CASO DO CONSUMO DE EXPERIÊNCIAS HEDÔNICAS NO 
DOMICÍLIO EM MOMENTOS DISTINTOS  DO CICLO DE VIDA FAMILIAR 

 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada à Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo 
da Fundação Getulio Vargas, como 
requisito para a obtenção do título de 
Mestre em Administração de Empresas. 
 
Campo de conhecimento: 
Estratégias de Marketing 
 
 
Orientador: Prof. Dr. Marcos H. N. Cobra 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2008 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Ricardo, Cesar Martins. 
     Um Estudo de Caso do Consumo de Experiências Hedônicas no Domicílio em Momentos 
Distintos do Ciclo de Vida Familiar.  / Ricardo Cesar Martins - 2008. 
     108 f. 
 
     Orientador: Marcos Cobra. 
     Dissertação (mestrado) - Escola de Administração de Empresas de São Paulo. 
 
     1. Comportamento do consumidor. 2. Hedonismo. 3. Família - Conduta. 4. Sociedade de 
consumo. 5. Consumo (Economia). Cobra, Marcos. II. Dissertação (mestrado) - Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo. III. Título. 
 
 

CDU 330.567.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RICARDO CESAR MARTINS 
 
 
 
 

UM ESTUDO DE CASO DO CONSUMO DE EXPERIÊNCIAS HEDÔNICAS NO 
DOMICÍLIO EM MOMENTOS DISTINTOS DO CICLO DE VIDA FAMILIAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada à Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo 
da Fundação Getulio Vargas, como 
requisito para a obtenção do título de 
Mestre em Administração de Empresas. 
 
Campo de conhecimento: 
Estratégias de Marketing 
 
Data de Aprovação: 
___/___/______ 
 
 
Banca Examinadora: 

 
 
 
 
___________________________________ 
Prof. Dr. Marcos H. N. Cobra (Orientador) 
FGV/EASEP 
 
 
 
 
___________________________________ 
Profa. Dr. Tânia Maria Vidigal Limeira  
FGV/EAESP 
 
 
 
 
___________________________________ 
Prof. Dr. Dilson Gabriel dos Santos 
USP/FEA 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta dissertação é dedicada com 

muito respeito e admiração aos meus 

antepassados, em especial aos meus 

avôs, Luiz Martins e José Benedito 

Santana. 

 

 

 



 

Agradecimentos 

 

Eu agradeço com muito amor a minha grande companheira Beatrice, por todo 

apoio e ajuda nestes últimos dois anos. Não foram poucas as vezes em que o 

mestrado tomou o nosso tempo livre, ainda mais num período com noivado e duas 

mudanças de casa. Hoje eu consigo ver que todo este esforço valeu muito a pena e 

com certeza você foi parte fundamental nesta nossa conquista. Eu te amo! 

 

Agradeço também a minha pequena companheira Migalha, uma “gatinha de 

botas” que por diversas vezes esteve ao meu lado, enquanto redigia esta 

dissertação. Valeu migalha. 

 

Eu agradeço com muito carinho os meus pais. A Ana Maria, minha mãe, foi 

onde tudo começou. Uma professora que continuou ministrando suas aulas até uma 

semana antes de meu nascimento. Obrigado principalmente por ter sempre 

‘buzinado’ em minha orelha para nunca abandonar o sonho de uma carreira 

acadêmica. 

 

O Etalívio Martins, meu pai, também igualmente fundamental em minha vida. 

Uma pessoa que sempre patrocinou cultura e educação dentro de casa. Nunca vou 

me esquecer do dia em que quando criança e não conseguindo dormir, você montou 

minha cama no meio da biblioteca de nosso antigo apartamento e me contaminou 

com uma conversa magica sobre admirar os livros e o conhecimento. 

 

Eu agradeço também os meus irmãos, José Luiz e Reinaldo, que, apesar de 

não terem sido envolvidos diretamente nesta dissertação, sempre propiciaram com 

muito bom humor e criatividade grandes conversas filosóficas e questionamentos 

inspiradores. 

 

Eu agradeço os meus superiores da Whirlpool: Rodrigo Azevedo, Verne 

Myers, Rogério Martins e José Drummond. Sem dúvida, sem o patrocínio de vocês, 

eu não conseguiria cursar este mestrado. Obrigado pela confiança e espero que 

todo este conhecimento adquirido nos últimos anos ajude-nos a realizarmos com 

maestria os sonhos de nossos consumidores. 



 

 

Por fim, gostaria de agradecer com muita gratidão às pessoas que estiveram 

direta e ativamente envolvidas no meu curso e na minha dissertação. Eu agradeço o 

Professor Marcos Cobra, meu orientador, por sua atenção e carinho ao longo destes 

últimos anos. Uma pessoa fantástica com quem aprendi muito neste tempo. Uma 

grande honra realizar este trabalho com o senhor. 

 

Eu agradeço a Professora Tânia Limeira, que durante o segundo semestre do 

curso do mestrado mostrou muita paixão e conhecimento pelo tema Comportamento 

do Consumidor. Um privilégio ter cursando aulas inspiradoras, sendo que muitas 

delas foram fundamentais como referencia para a presente dissertação.  

 

Eu agradeço também o Professor Dílson dos Santos, da FEA/USP, por sua 

cordial ajuda e comentários construtivos durante o desenvolvimento da presente 

dissertação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resumo 

 

 

O consumo de experiências hedônicas é uma das principais manifestações da 

contemporânea Sociedade de Consumo. Esta modalidade de consumo mostra-se 

peculiar principalmente em função de sua alta carga de motivação emocional e de 

sua natureza imaterial. O estudo acadêmico do fenômeno, apesar de ter evoluído 

significativamente nas últimas duas décadas, ainda carece de maiores 

conhecimentos no contexto domiciliar. O presente estudo procurou justamente 

contribuir para a teoria ao explorar o consumo de experiências hedônicas no 

domicílio, privilegiando uma abordagem que contemple momentos distintos do ciclo 

de vida familiar. 

 

Palavras Chave  

Comportamento do Consumidor –  Experiências Hedônicas – Domicílio – Ciclo de 

Vida Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

 

The consumption of hedonic experiences is one of the main characteristics of 

the Contemporary Consumption Society. This is a unique phenomenon due to its 

high emotional motivation and its immaterial nature. The academic theory of the 

phenomenon, despite its significant evolution in the past two decades, has a 

knowledge gap in one important context: the household. The purpose of this study is 

to give a contribution in this sense, exploring the consumption of hedonic 

experiences inside household and offering a better comprehension of its 

manifestation in different moments of the family life cycle. 

. 
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Introdução 

 

Lutar pela novidade é o mesmo que lutar pelo 

conhecimento 

Alexander Puschkine 

 

 

O consumo é um fenômeno em constante transformação. No decorrer dos  

últimos séculos, os produtos progressivamente conquistaram uma importância 

significativa na vida das pessoas. Eles foram responsáveis não apenas por uma 

completa redefinição da interação dos indivíduos com os objetos, mas sobretudo do 

relacionamento das pessoas com elas mesmas e com os outros. 

 

Este espaço foi conquistado principalmente no momento em que produtos e 

marcas deixaram de atender apenas as necessidades utilitárias das pessoas, ao 

também satisfazer os mais variados desejos emocionais dos indivíduos. O 

hedonismo transformou o consumo numa experiência de gratificação sensorial e 

imaginativa, conquistando o coração e o bolso dos consumidores.  

 

As experiências hedônicas são uma das principais manifestações do 

consumo contemporâneo, sendo consequentemente estudadas fortemente pela 

comunidade acadêmica nas últimas duas décadas. O principal foco deste estudo 

recai na indústria do entretenimento, principalmente nos contextos de turismo, 

esportes e cultura, pelo fato dos consumidores mostrar-se mais influenciados pelo 

hedonismo do que pela racionalidade na busca por acontecimentos memoráveis. 

 

No entanto, o consumo hedônico vem cada vez mais ganhando força e novos 

formatos, expandindo o seu horizonte para situações além do entretenimento – 

contextos estes ainda não explorados satisfatoriamente pela comunidade científica. 

O domicílio é um grande exemplo disso, em que há uma lacuna no conhecimento 

científico, principalmente por este ser considerado um local mais propenso em 

abrigar o tradicional consumo utilitário. 
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Esta carência na teoria vem se mostrando perigosa inclusive na aplicação 

prática, em que uma grande diversidade de produto e serviço para o domicílio é 

introduzida no mercado, em que muitos acabam negligenciando os aspectos 

hedônicos do consumo em função do escasso conhecimento sobre o tema. 

  

A presente dissertação foi estruturada justamente de maneira a contribuir com 

a Teoria das Experiências Hedônicas ao ampliar a compreensão do fenômeno em 

um contexto ainda inexplorado pela literatura acadêmica: o universo dos domicílios 

de classe AB na região metropolitana de São Paulo.  

 

Apesar do estudo de experiências hedônicas contar com uma literatura vasta, 

há poucas referências diretas para o contexto domiciliar. Assim, a pesquisa assumiu 

uma natureza exploratória, com a utilização de metodologia qualitativa.  Este estudo, 

muito mais do que buscar a generalização de uma explicação ou de uma descrição, 

teve por objetivo obter uma melhor compreensão de um fenômeno dentro deste 

contexto específico.  

 

Desta maneira, o principal objetivo da presente dissertação foi o de contribuir 

para a evolução do conhecimento de uma das mais importantes manifestações da 

contemporânea sociedade de consumo. A partir de uma série de estudos 

acadêmicos já realizados sobre o consumo de experiências hedônicas, este novo 

contexto domiciliar foi explorado, ampliando e atualizando assim o conhecimento 

acadêmico sobre o tema.  
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Justificativa 

“A essência do conhecimento consiste em aplicá-

lo, uma vez possuído”.  

 Confúcio 

 

O Journal of Marketing publicou um artigo em Outubro de 2005 intitulado 

Marketing Renaissance. Esta edição foi uma espécie de manifesto escrito por onze 

conceituados acadêmicos que promoveram uma profunda reflexão sobre os 

caminhos que o estudo científico do Marketing deve seguir nos próximos anos.  

 

Uma das prioridades apontadas para o desenvolvimento do estudo 

acadêmico do Marketing é a necessidade urgente de se reforçar a proximidade do 

estudo acadêmico com a aplicação prática. A falta de um sólido conhecimento em 

diversas ações de marketing gera intervenções pouco efetivas e o desperdício de 

recursos. 

 

Um claro exemplo destas intervenções pouco assertivas é que atualmente 

apenas 4,5% dos novos produtos introduzidos no mercado são bem sucedidas1. A 

maioria esmagadora das inovações falha, em grande parte pela falta de uma correta 

compreensão do comportamento do consumidor no processo de desenvolvimento de 

produtos. Há uma carência não apenas de dados, mas como também de 

interpretações bem estruturadas.  

 

O estudo do comportamento de consumo dentro dos domicílios brasileiros é 

um fenômeno que merece destaque acadêmico, principalmente devido a pouca 

literatura existente. A maioria das informações disponíveis é demográfica, existindo 

poucos estudos científicos quanto à dinâmica de comportamento de consumo dentro 

do lar. 

 

O comportamento de consumo nos domicílios merece  uma maior atenção por 

se tratar de um local altamente valorizado pelas pessoas (D´ASTOUS & 

DESCHÊNES, 2005), pois é onde os indivíduos passam grande parte do seu tempo 

                                                           
1
 BUSINESS WEEK: 01/08/ 05 - http://www.businessweek.com/magazine/content/05_31/b3945401.htm 
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livre (POPCORN, 2002), além do fato do número de domicílios estar em expansão 

no Brasil ao longo dos últimos dez anos (IBGE,2006) 

 

Este é um dos vazios que a teoria de marketing brasileira contém e o qual a 

presente dissertação pretendeu fornecer uma importante contribuição. Este 

conhecimento poderá auxiliar diversas empresas a melhor vislumbrarem novas 

oportunidades de desenvolvimento de produtos e serviços para os domicílios dentro 

de uma perspectiva hedônica: mercado imobiliário, eletrodomésticos, móveis, 

eletrônicos, serviços de entrega, entre outros.  

 

A identificação de novas oportunidades para produtos e serviços será 

reforçada com a adoção de um critério de segmentação por Ciclo de Vida Familiar.  

O comportamento de consumo é diferente em momentos distintos da vida de um 

indivíduo ou de uma família, sendo que tal abordagem pode viabilizar uma adequada 

estratégia de inovação com o foco no consumidor. 
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1. A Evolução do Consumo: de Produtos às Experiências 

 

 
“À nossa volta, existe hoje uma espécie de evidência 

fantástica do consumo e da abundância, criada pela 

multiplicação dos objetos, dos serviços, dos bens 

materiais, originando como que uma categoria de 

mutação fundamental na ecologia da espécie 

humana. Para falar com propriedade, os homens da 

opulência não se encontram rodeados, como sempre 

acontecera, por outros homens, mas mais por 

objetos.  

Jean Baudrillard (em “A Sociedade do Consumo”) 

 

Nós vivemos numa Sociedade de Consumo, em que há uma série de 

instituições que foram criadas e mantidas com o objetivo de garantir a existência do 

consumo dos produtos de massa.  O termo “Sociedade de Consumo” aparece pela 

primeira vez nos anos de 1920, populariza-se nos anos 1950-60, e seu êxito 

permanece absoluto em nossos dias, sendo amplamente utilizado na linguagem 

corrente e nos discursos especializados (LIPOVETSKY, 2007). A definição de John 

O’Shaughnessy &  Nicholas O’Shaughnessy à esta expressão é a seguinte: 

 
“A consumer society is defined as one directed largely by the accumulation and consumption 

of material goods” (O’SHAUGHNESSY & O’SHAUGHNESSY, 2002).  
 

Esta dinâmica em que o tempo de trabalho, estudo e lazer da grande maioria 

dos indivíduos gira em torno do consumo de bens e serviços surgiu no século XVIII, 

conseqüência do advento de instituições como a nova fábrica e o novo varejo. 

Contudo, tão importante quanto o advento da produção industrial e demais 

instituições, foi o surgimento da noção do consumidor moderno (MCKENDRICK, 

BREWER & PLUMB, 1982).  

 

Este consumidor dos produtos de massa, estimulado pela estratégia de 

diferenciação dos industriais, gradualmente redefiniu a função dos produtos, ao 

dotá-los com uma forte carga simbólica e hedônica. O consumo, mais do que ser o 

centro das atividades econômicas, também assumiu uma forte função cultural: os 

produtos ganharam uma alma, repleta de significados compartilhados. Os indivíduos 

passaram a consumir para também satisfazer seus desejos emocionais. 
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O termo “Cultura de Consumo” justamente designa o modo de reprodução de 

uma “Sociedade de Consumo”. Além do surgimento de novas instituições, há 

também esta  nova postura dos consumidores frente aos produtos.  

 

A definição de Mike Featherstone ao termo “Cultura de Consumo”, aborda 

tanto uma perspectiva sociológica, no momento que os bens de consumo são 

utilizados para criar vínculos e distinções sociais, quanto uma perspectiva 

psicológica, no momento que os produtos satisfaçam prazeres físicos e estéticos dos 

indivíduos. De acordo com o autor: 

 
“ A expansão da produção capitalista de mercadorias deu origem a uma vasta acumulação de 

cultura material na forma de bens e locais de compra e consumo. Há a concepção mais estritamente 
sociológica de que a relação entre a satisfação proporcionada pelos bens e seu acesso socialmente 
estruturado é um jogo de soma zero, no qual a satisfação é o status dependem da exibição e da 
conservação das diferenças em condições de inflação. Neste caso, as pessoas usam as mercadorias 
de forma a criar vínculos ou estabelecer distinções sociais. Há também a questão dos prazeres 
emocionais do consumo, os sonhos e desejos celebrados no imaginário cultural consumista e em 
locais específicos de consumo que produzem diversos tipos de excitação física e prazeres estéticos” 
(FEATHERSTONE, 1995).   

  

O fato é que o triunfo do consumo contemporâneo de produtos de massa 

destaca-se por sua força avassaladora tanto na esfera de instituições quanto numa 

dimensão de indivíduos consumidores. Don Slater chega a fazer a seguinte 

afirmação: 

 

“A noção de ‘cultura de consumo’ implica que, no mundo moderno, as práticas sociais e 
valores culturais, idéias, aspirações e identidades básicos são definidos e orientados em relação ao 
consumo, e não a outras dimensões sociais como trabalho ou cidadania, cosmologia religiosa ou 
desempenho militar. Portanto, ao falar da sociedade moderna como uma cultura de consumo, é 
considerar os valores dominantes de uma sociedade como valores que não só são organizados pelas 
práticas de consumo, mas também, de certo modo, derivados delas. Por conseguinte, poderíamos 
descrever a sociedade contemporânea como materialista, como uma cultura pecuniária baseada no 
dinheiro, preocupada em “ter” em detrimento do “ser”, como uma sociedade hedonista ou, mais 
positivamente, como uma sociedade de escolhas e da soberania do consumidor” (SLATER, 2002).  

  

Esta “sociedade hedonista” caracteriza-se por indivíduos que consomem 

produtos em busca de prazer e não apenas por necessidades funcionais – 

independente deste prazer conter motivações sociais ou psicológicas. O termo 

“Consumo Hedônico” é definido por Elizabeth Hirschman & Moris Hoolbrok da 

seguinte maneira: 
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“Hedonic Consumption designates those facets of consumer behavior that relate to the 
multisensory, fantasy and emotive aspects that one’s experience with products” (HIRSCHMAN & 
HOOLBROK, 1982).  
 

Na conjuntura contemporânea, o consumo hedônico assume em muitos casos 

uma manifestação de natureza imaterial (RIFKINS, 2004), onde o foco no produto 

migra para a experiência (PINE & GILMORE, 1999). Nesta modalidade, o valor não 

está no bem, mas num acontecimento intangível e de elevada carga emocional.   

 

O termo “Experiências Hedônicas” é definido por Joseph Pine & James 

Gilmore da seguinte maneira: 

 
“Experiences are a distinct economic offering, as distinct from services as services are from 

goods, but one that, until now, went largely unrecognized. When someone buys a good, he receives a 
tangible thing: when he buys a service, he purchases a set of intangible activities carried out on his 
behalf. When we buys an experience, he pays to spend time enjoying memorable events that a 
company stages to engage him in a personal way (PINE & GILMORE, 1999). 

 

O consumo de experiências hedônicas é uma das mais expressivas 

manifestações da atual Sociedade de Consumo. Este é um fenômeno que vem 

recebendo uma elevada atenção da comunidade científica internacional, sendo que 

uma melhor compreensão da evolução histórica do consumo mostra-se pertinente 

para uma correta contextualização da natureza das experiências hedônicas. A 

seguir, vamos tratar da evolução do consumo dos produtos de massa em três 

momentos principais: o surgimento, o desenvolvimento e a consolidação. 

 

1.1 O Surgimento do Consumo dos Produtos de Massa 

 

A microeconomia forneceu uma das primeiras explicações para o fenômeno 

do consumo, onde o foco da teoria está baseado na concepção de indivíduos que 

atuam como agentes racionais empenhados na maximização de utilidade.  

 

O conceito de utilidade está relacionado ao utilitarismo, uma corrente 

filosófica que surgiu no século XVIII contra a tirania do poder (BENTHAM, 1974) e 

das instituições sociais (MILL, 2000). Jeremy Bentham posicionou-se contra os 

abusos de poder do clero, defendendo que esta existência deve ser prazerosa e 

justa, permitindo que os interesses das maiorias prevalecessem sobre os privilégios 

das minorias dominantes. Já Stuart Mill ressaltou o valor do altruísmo como forma de 
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superação do egoísmo, defendendo uma felicidade conseqüente da sensação de 

prazer e da ausência de dor. 

 

Estas duas abordagens defendem que o princípio ético por excelência é o 

bem estar da coletividade.  Este bem-estar seria alcançado ao passo que os 

indivíduos fossem racionais, sempre calculando a moralidade de um ato e agindo 

conforme as suas conseqüências e impacto sobre o bem-estar dos indivíduos.  

 

 A aplicação do utilitarismo na economia segue esta linha, em que o 

consumidor, apesar de focar a maximização de seu próprio bem-estar, toma a sua 

decisão dentro de um processo racional de escolha. O indivíduo, na decisão de 

compra, após uma completa assimilação das informações do mercado, aloca a sua 

renda escassa entre diversas categorias de produtos, de maneira a obter uma 

maximização global da utilidade, baseado nos critérios de preços e quantidades.  

 

Dessa maneira, este consumidor racional com necessidades diversas e renda 

limitada, encontrou no primeiro momento da industrialização uma melhor maneira de 

maximizar a utilidade ao privilegiar os produtos industrializados frente aos 

manufaturados e artesanais. Isso porque os nascentes produtos industrializados 

trouxeram uma importante primeira diferenciação: a econômica.  

 

1.1.2 A Utilidade Econômica  

O homem será então rico ou pobre conforme a 

quantidade de serviço alheio que está em condições 

de encomendar ou comprar. 

Adam Smith (em “A Riqueza das Nações”) 

 

O nascimento da produção industrial capitalista inaugurou um novo conceito 

de consumo à medida que a manufatura em massa substituiu gradualmente a 

produção artesanal de baixa escala. Os produtos industriais, em função da 

mecanização e padronização de processos, tornaram-se alternativas de qualidade a 

preços acessíveis, capazes de satisfazer as tradicionais necessidades funcionais 

dos indivíduos (DURAND, 2002a). 
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Neste primeiro momento da industrialização, a lógica de uma nova empresa 

foi a de ofertar ao mercado um produto similar aos já existentes, cuja inovação 

permitisse acima de tudo ser um produto de melhor qualidade e a um preço mais 

acessível. Este é o primeiro degrau da diferenciação entre concorrentes, baseado 

em critérios econômicos de maior qualidade e/ou um menor preço. 

 

Os preços baixos permitiram o acesso de diversos consumidores, até então 

marginalizados, a novas categorias de produtos, provocando uma explosão do 

consumo. Este foi o momento do surgimento da “Sociedade de Consumo” – que 

nasce justamente neste momento em que a produção e o consumo industrial 

tornaram-se intensivos e centros de grande parte das relações humanas.   

 

A popularização da industrialização foi conseqüente não apenas da 

canalização de esforços coletivos para a produção como também para a distribuição 

e consumo dos bens industriais. A lógica é simples: não há produção em massa sem 

demanda em massa (SENNETT, 1995). 

 

 A demanda em massa surgiu como conseqüência da concentração de um 

grande número de trabalhadores (e também consumidores potenciais) nas maiores 

cidades urbanas, onde ocorreu um paralelo crescimento do poder de renda, em 

função da intensificação do crédito, e o aumento do tempo livre propício para o 

consumo, conseqüente da redução da jornada de trabalho.  

 

A oferta também se adequou a esta nova conjuntura com o aperfeiçoamento 

do sistema de transporte, que permitiu o deslocamento do grande fluxo de 

consumidores entre casa/trabalho/varejo, e também com o surgimento das lojas de 

departamento, focadas na comercialização de produtos em alta escala. O conceito 

das lojas de departamento foi um inovador modelo comercial baseado em baixas 

margens de lucro compensadas por grandes volumes, preços fixos e claramente 

marcado (evitando demoradas negociações em qualquer transação comercial), além 

de seu acesso facilitado para qualquer indivíduo entrar no estabelecimento sem 

necessariamente comprar algo (SENNETT, 1995). Estes diferenciais viabilizaram a 

emancipação dos até então consumidores potenciais à novas categorias de 

produtos, construindo a demanda em massa para a nascente indústria. 
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Os produtos industriais passaram a fazer parte da vida das pessoas, as quais 

desenvolveram uma espécie de “consumo padrão” conseqüente da produção em 

série. Estas referências coletivas fortaleceram-se principalmente com o advento da 

publicidade, que nasce num contexto em que o foco das empresas migrou 

gradualmente da produção para a comercialização. Neste momento, os grandes 

produtores também se tornaram grandes anunciadores. O objetivo era o de estimular 

o “escoamento” de sua produção ao difundir o hábito de consumo de produtos 

industriais; além de superar o varejo assegurando uma comunicação direta com os 

consumidores (LAGNEAU, 1981).  

 

1.1.3 A Utilidade Funcional  

O homem, por assim dizer, tornou-se uma espécie de 

“Deus de prótese”.  As épocas futuras trarão com elas 

novos e provavelmente inimagináveis grandes 

avanços nesse campo da civilização e aumentarão 

ainda mais a semelhança do homem com Deus.  

Sigmund Freud (em “O Mal-Estar na Civilização”) 

 

Se num primeiro momento o foco na produção acabou migrando para o foco 

na comercialização, houve uma etapa posterior em que o foco acabou migrando 

para a inovação. Não bastava produzir e comunicar, era necessário um “algo mais”.  

 

A economia evoluiu com a expansão das modernas fábricas mecanizadas, 

atingindo uma conjuntura em que a lógica industrial predominava nas mais diversas 

categorias de produto. Foi neste momento que a produtividade crescente dos 

agentes econômicos culminou num cenário em que a oferta superou a demanda e 

não bastava ser industrializado para se destacar da multidão. Os produtos evoluíram 

e, graças à novas tecnologias, passaram a oferecer novas soluções, sem referência 

no período pré-industrial. 

 

Os novos benefícios funcionais inauguraram um segundo momento de 

diferenciação, em que os produtos prometiam uma vida mais fácil conseqüente de 

soluções expandidas,  entregando algo além do  benefício central da categoria (um 

creme dental, além de higienizar os dentes, também combate o mau hálito). Esta 

perspectiva foi responsável para a consolidação não apenas da indústria frente aos 
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produtos não industrializados, como também para ditar as regras de competitividade 

entre as empresas industriais (DURAND 2002a).  

 

O contexto social dos EUA no surgimento da economia industrial foi muito 

propicio para este segundo degrau de diferenciação. Um dos fortes movimentos da 

época era a luta por alimentos mais limpos e saudáveis (Pure Food and Drug 

Movement), sendo que os industriais aproveitaram-se desta demanda ao posicionar 

os seus produtos como uma opção mais segura frente as commodities agrárias 

(DURRAND, 2002b).  

 

Os alimentos industriais eram embalados e contavam com uma marca 

qualificando a procedência do fabricante, diferenciando-se das tradicionais 

commodities; os produtos tinham um valor funcional adicional devido a um maior 

nível de higiene ou certificação de qualidade, em que o consumidor final passou a 

ter um canal direto de confiança com o produtor.  

 

Nascia assim uma segunda modalidade de inovação, em que os produtos 

passaram a satisfazer novas necessidades dos consumidores, no entanto ainda 

racionais. A diferenciação funcional ganhou força e invadiu outras categorias de 

bens de consumo. Os sabões “Lux” dos “Lever Brothers”, por exemplo, prometiam 

um desempenho diferenciado (“Won’t redden your hands”), além da tradicional 

economia superior (“A little goes so far”). 

 

Os produtos industriais com diferenciais funcionais demonstraram um grande 

sucesso principalmente porque atendiam as aspirações da sociedade da época em 

alcançar o que seria uma cultura moderna de acordo com Freud, repleta de “Beleza, 

Limpeza e Ordem” (FREUD, 1997). 

 

Os produtos, dotados de um benefício “terapêutico”, caracterizavam-se por 

uma espécie de hedonismo primitivo: o consumidor deu um primeiro passo em 

busca de uma maior bem estar, mas ainda submisso à razão, pois o prazer ainda 

não entrará abertamente no jogo. Isso até o surgimento de uma nova postura dos 

indivíduos frente ao consumo de bens e serviços.  
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1.2 O Desenvolvimento do Consumo dos Produtos de Massa 

 

No início do século XX, o consumo ganhou uma importância maior do que ser 

o centro dos principais relacionamentos econômicos para a maioria dos indivíduos 

na sociedade.  Neste momento é que há um incrível fortalecimento do consumo 

também como um fenômeno cultural.  

 

Os produtos de consumo de massa, desde o seu nascimento, já carregavam, 

de certa forma, significados e satisfaziam os desejos emocionais dos indivíduos. No 

entanto, a partir do momento que os industriais empenham-se na diferenciação e 

massificação dos aspectos psicológicos e sociológicos dos produtos é que o 

consumo se fortalece como fenômeno cultural. Não apenas os bens, mas 

principalmente a imagem destes bens se torna acessível a todos na sociedade 

(TASCHNER, 1997).  

 

A partir deste momento é que o consumo assumiu um lugar tão central na 

vida das pessoas. As bases do consumismo moderno, de acordo com Colin 

Campbell, são duas: o lugar central ocupado pela emoção e pelo desejo e o 

desenfreado e irrestrito individualismo. O autor afirma que: 

 

“A ligação crucial entre as duas questões é o simples fato de que o consumismo moderno 
está, por sua própria natureza, mais preocupado em saciar vontades do que em satisfazer 
necessidades. A relevância disso é que, enquanto as necessidades podem ser, e em geral costumam 
ser, objetivamente estabelecidas, as vontades só podem ser identificadas subjetivamente” 
(CAMPBELL & BARBOSA, 2006).  

 

A compreensão desta nova etapa implica no conhecimento da poderosa força 

que sustentou a estratégia dos industriais em estimular o consumo: o hedonismo. A 

palavra hedonismo é derivada do grego hedone, que significa prazer, diversão e 

deleito; trata-se de uma perspectiva oposta à filosofia da razão, pois  defende que o 

prazer individual é objetivo final da vida.  

 

O hedonismo divide-se em duas correntes: a cirenaica e a epicurista. A 

cirenaica defende que apenas o prazer importa na vida, sendo esta a única 

felicidade dada ao indivíduo; por isso, os indivíduos devem saciar seus desejos, 

independente do tipo de seus impulsos e de suas necessidades. Já a corrente 
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epicurista sustenta que o prazer é o bem supremo, porém identificando um 

“verdadeiro” prazer, evitando desejos que, quando satisfeitos, trazem como 

conseqüência a dor; um princípio que consiste antes em evitar o desprazer que em 

desejar o prazer (MARCUSE, 1997).  

 

Apesar de suas peculiaridades, as duas correntes colocam o prazer como o 

objetivo mais importante na vida. Esta interpretação do prazer como auto-

gratificação acaba sendo consistente com a visão tradicional de ser humano: um 

agente predominantemente individualista e egoísta. Enquanto que Rene Descartes 

(1596-1650) argumenta que o homem é antes de tudo regulado por uma paixão 

egoísta, Hobbes (1588-1679) percebia o ser humano como  um agente individualista 

e naturalmente anti-social.  

 

A lógica do hedonismo aplicada aos produtos de consumo de massa acabou 

fornecendo soluções numa direção oposta à utilidade; não se trata  de atender a 

uma necessidade, mas proporcionar uma sensação de prazer para o consumidor. 

De acordo com John O’Shaughnessy e Nicholas O’Shaughnessy: 

 

“Hedonism, in popular usage, is typically regarded as a form of egoism where pleasure and 
the avoidance of pain dominate as motives for action. Consumers are assumed to ask only: “Does it 
feel good?” without making any serious attempt to calculate the full consequences of action. This is 
narrow hedonism, which, it is argued, is the hallmark of today’s consumer society” 
(O’SHAUGHNESSY & O’SHAUGHNESSY, 2002). 

 

O hedonismo revolucionou um mercado que funcionou predominantemente 

dentro da lógica racional de diferenciação econômica e funcional até o início da 

década de 1920 - momento em que os industriais encontravam-se diante de uma 

economia pós-guerra em que havia um excesso de capacidade produtiva ociosa. 

Mediante o grande desafio de ocupação desta capacidade, surge uma estratégia da 

indústria que redefiniu a interação dos consumidores com os produtos.  Segundo 

Edward Barnays, surgiu uma nova espécie de consumidor que “não necessita 

daquilo que deseja, e não deseja aquilo de que necessita”. O raciocínio é que, se as 

necessidades das pessoas eram limitadas por natureza, seus desejos eram 

essencialmente ilimitados. Desta maneira, quanto mais os produtos satisfizessem 

desejos emocionais, além das necessidades materiais, maior seria o nível de 

consumo dos indivíduos (GORZ, 2005).  
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Uma grande parte dos produtos passa a ser considerada supérflua, pois o 

motivador da compra é o desejo, não mais a necessidade.  Neste momento, o 

consumo deixa de ser concebido pelos teóricos como um simples processo racional 

e econômico de decisão em função da otimização na alocação da renda. Os 

indivíduos passam a serem percebidos como agentes que podem decidir uma 

compra por impulso, em função da satisfação egoísta de seus próprios prazeres. 

 

Os fabricantes de produto assumiram uma clara e manifesta estratégia nesta 

direção, ao desenvolver novos produtos e campanhas de comunicação baseada na 

compreensão do comportamento emocional do consumidor. Uma das principais 

referências é o método utilizado por Ernest Dichter, em meados do século XX.  

 

A proposta de Dichter consistia em, antes de tudo, compreender a verdadeira 

motivação de consumo pelo lado dos indivíduos. Esta compreensão era geralmente 

baseada em uma grande quantidade de entrevistas em profundidade, sendo que na 

maioria das vezes os motivadores de compra eram inconscientes para o 

consumidor. De acordo com o autor: 

 

“The automobile industry would go bankrupt overnight if cars were bought only by those 
people who actually need them... We must then turn to the concept of psychological needs to explain 
human motivations, but here too many problems arise. We may need solitude, we may need prestige. 
Some people get it by keeping up with the Joneses, other by doing exaclty the opposite. Some people 
need to express their individualism; they are non-conformists. This need for non-conformity may in 
turn foster another form of conformism” (DITCHER, 1960).  

 

Após uma profunda compreensão da motivação do consumo, que na maioria 

das vezes contrariava o senso comum, Dichter trabalhava a questão da persuasão, 

desenvolvendo um diferencial no produto ou uma linha de comunicação assertiva e 

mobilizadora. Os produtos passavam a contar com uma alma, um conceito e uma 

mensagem única capaz de diferenciá-los dos concorrentes.  

 

Um dos casos apresentado por Dichter é sobre a comunicação do carro 

Plymouth, da Chrysler Corporation. Este carro tinha o desafio de ganhar participação 

de mercado sobre marcas tradicionais e reconhecidas dos fabricantes Chevrolet e 

Ford. A comunicação até então não estava funcionando, pois a assinatura “This car 
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is different from any other one you have ever tried” tende a aumentar o medo do 

motorista de mudança – uma vez que setenta por cento das pessoas ao trocar de 

carro compravam o mesmo modelo. A recomendação para uma comunicação 

efetiva, de acordo com o autor: 

 
“ We suggested that this fear of change be counteracted by new advertising appeals which 

emphasized that it would take only a few minutes to feel familiar with the new Plymounth car” 
(DITCHER, 1960). 
 

O hedonismo passou então a fazer parte das explicações para o fenômeno do 

consumo. As “sensações” conseqüentes da experiência do uso de um produto 

passaram a ser tão importante quanto à dimensão racional e utilitária. O consumo de 

produtos e experiências hedônicas podem apresentar duas motivações distintas: a 

psicológica e a sociológica. O hedonismo “psicológico” é introspectivo e 

predominantemente baseado na satisfação dos impulsos biológicos de prazer; já o 

hedonismo sociológico mostra-se coletivo e simbólico, baseado no significado 

delineado para todos os produtos e marcas (FEATHERSTONE, 1995). 

 

1.2.2 O Hedonismo Psicológico  

São a fome e o amor que movem o mundo. 

Friedrich Schiller 

 

Se a maioria dos desejos do homem fosse reduzida à sua essência, 

chegaríamos ao desejo humano mais importante: sobreviver como indivíduo e como 

espécie. As principais motivações do comportamento humano se originaram da 

poderosa tendência a manter o corpo vivo e gerar uma nova vida: fome, atração 

física e dominação (DAVIS, 2003).  

 

Dentro deste contexto é que se origina o consumo do hedonismo psicológico, 

predominantemente focado no conceito de libido. Ele está relacionado aos produtos 

que satisfazem aos impulsos de prazer do indivíduo de origem biológica, sejam eles 

em manifestações físicas ou imaginárias.  

 

Uma melhor ilustração do consumo do hedonismo psicológico pode ser feita 

com o conceito central da Teoria da Psicanálise. Esta teoria defende que a 

consciência do indivíduo (Ego) situa-se entre duas poderosas forças antagônicas: os 
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impulsos dos desejos de natureza biológica (Id) e as proibições e regras impostas 

pelos padrões sociais (Superego) (FREUD, 2006). 

 

Uma vez que aquilo que o indivíduo deseja é muitas vezes contrário ao que é 

aceito pela sociedade, os conflitos internos (que recebe o nome de ansiedade), 

podem ser constantes, gerando um estado de tensão e insatisfação. Este estado de 

tensão é momentâneo, por demandar uma ação de equilíbrio; que muitas vezes 

pode ser o consumo de um bem ou serviço (DITCHER, 1960).  

 

O consumo, assim, pode atuar tanto como uma fonte de estímulo sensorial 

prazeroso e aceitável (um chocolate saboroso, uma música relaxante, um perfume 

estimulante) ou como um mecanismo de defesa para distorcer um impulso 

inaceitável em algo permitido (uma partida de paintball pode ser uma sublimação 

capaz de satisfazer um inaceitável impulso de violência; um filme com final feliz pode 

funcionar como projeção para uma pessoa com baixa estima). 

  
Os produtos podem atender à estes desejos seja por estímulos sensoriais 

quanto imaginários. O consumo sensorial relacionado aos aspectos psicológicos do 

comportamento é em grande parte abordado no consumo de produtos e imagens 

sexuais (COBRA, 2001; MITTAL & LASSAR,2000), bebidas alcoólicas (WOODSIDE, 

1999; SHIM & MAGGS, 2005),  drogas (DAVIDSON, 2003), gula (SENGUPTA & 

ZHOU, 2007), músicas (CARU & COVA, 2005; MINOR, WAGNER, BREWERTON & 

HAUSMAN, 2004), entre outros. 

 

Já o consumo imaginário relacionado aos aspectos psicológicos do 

comportamento recebe uma classificação de “consumption dreams”. A satisfação do 

indivíduo neste caso não depende dos estímulos sensoriais, mas da fantasia e das 

imagens que habitam a sua mente. De acordo com os autores D’Astous & 

Deschenes: 

 

“...consumers often consume in their minds by fantasizing, dreaming, or imagining that they 
possess some desired objects or that they are living some experience... the therm consumption 
dreams is used to refer to mental representations of consumption objects that consumers desire and 
experiences that they want to realize” (D’ASTOUS & DESCHENES, 2005). 
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Esta manifestação é comum em produtos de difícil acesso para o consumidor, 

como produtos de preço elevado (carros, casas e viagens) ou outras formas de 

barreira, como tempo disponível ou responsabilidade familiar  (BELK, 1997). 

 

A grande questão em relação ao conceito de hedonismo psicológico é a sua 

dimensão introspectiva de satisfação da libido. Evidentemente que em muitos casos 

este consumo também apresenta dimensões coletivas, relacionadas como o 

hedonismo sociológico. No entanto, há uma nítida predominância nesta modalidade 

de consumo do prazer focado na libido: satisfação do prazer ou algum mecanismo 

de defesa. 

 

1.2.3 O Hedonismo Sociológico  

Induzir o próximo a ter uma boa opinião de nós e,  

depois, acreditar piamente nessa boa opinião... 

Friedrich Nietzsche  

(em “Para Além do Bem e do Mal”) 

 

O hedonismo também se manifesta no consumo de produtos de massa por 

meio de um outro formato, não apenas focado no prazer introspectivo. Há uma 

espécie alternativa de satisfação, agora predominantemente coletiva e baseada no 

prazer do reconhecimento.  

 

Esta noção de consumismo moderno emocional tem a sua origem no 

sentimentalismo. O homem sentimental, de acordo com Colin Campbell, não 

encontra gratificação na satisfação material dos objetos, mas sim no seu respectivo 

prazer imaginário e sentimental. Neste contexto é que se fortalece a noção de 

consumo fantasioso e simbólico (CAMPBELL, 2001).  

 

Num mercado de significados, a publicidade desempenhou um papel chave 

ao ganhar um novo formato, com o objetivo de transformar os bens e serviços em 

vetores de um sentido simbólico. Os publicitários cada vez mais deixaram os 

argumentos utilitaristas e os descritivos funcionais de lado, apoiando-se em apelos 

emocionais de status e diferenciação social (RIFKIN, 1995).  
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O simbolismo dos produtos contribuiu sobretudo para a construção dos 

prazeres de diferenciação e integração social. Nesta modalidade é que o grande 

mercado de representações ganhou formato, onde indivíduos buscam por meio da 

posse, utilização e ostentação de marcas e produtos sentirem-se especiais frente ao 

reconhecimento coletivo. Isso ocorre porque os produtos são constantemente 

utilizados como um mecanismo para determinar as fronteiras das relações sociais. A 

utilização dos bens esta apenas parcialmente relacionada com o seu consumo físico,  

predominante em muitos casos o seu uso como marcadores de distinção social 

(DOUGLAS & ISHERWOOD, 2006).  

 

A utilização de produtos como fator de distinção social remonta o século XIX, 

em que os novos ricos da emergente burguesia industrial aspiravam um 

reconhecimento social que não possuíam, por não serem membros da tradicional 

nobreza. Estes novos ricos, para fazer parte do alto da boa sociedade, precisavam 

mostrar, com ostentação em produtos e hábitos, o seu poder econômico; e que não 

tinham necessidade de trabalhar, algo visto como “incompatível com uma vida 

virtuosa” (VEBLEN, 1965).  

 

Esta busca pelo reconhecimento alheio é a origem de um comportamento 

teatral dos indivíduos em sua vida privada, os quais buscam representar papéis em 

seus relacionamentos humanos. Em presença de outros, os “atores” desempenham 

uma espécie de “realização dramática”, onde expressam suas pretensas qualidades 

em todos os pontos de contato disponíveis: a sua fala, gestos, vestuário, decoração 

do domicílio, entre outros (GOFFMAN, 1975).   

 

Neste contexto é que o consumo de produtos (bens ou serviços) surge como 

um formato de expressão e manifestação, servindo como importante recurso para 

este consumidor/ator. Uma primeira modalidade de simulação ocorre quando a 

representação é voltada com fins de ascensão social; um indivíduo busca ser 

associado a um grupo social diferente e mais elevado. Um exemplo seria o consumo 

de cultura, como museus e concertos; práticas associadas a grupos de maior nível 

educacional e poder econômico (BOURDIEU, 1984). 
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Uma outra modalidade alternativa de expressão via consumo ocorre quando o 

consumidor procura uma clara e manifesta distinção de sua individualidade frente a 

um grupo; não existem pretensões de ascensão social, pois o objetivo é o de buscar 

a diferenciação do próprio indivíduo frente aos demais, em função dos produtos por 

ele consumido e ostentado (MILLER, 1987). 

 

O fato é que a ostentação de produtos, os quais carregam um forte significado 

simbólico, desempenham um importante papel para dizer aos outros algo sobre o 

indivíduo que o possui. Assim é que o consumo, em função de seu significado e 

papel teatral, serve aos indivíduos tanto como um mecanismo de integração em um 

grupo quanto de diferenciação de outro (BELK, 1988).  

 

Este é um processo dinâmico, em que as pessoas, ao fazerem uso da grande 

e constante oferta de novos produtos na sociedade de consumo moderna, estão 

regularmente engajadas no processo de recriar a si mesmas. Inicialmente adotando 

e posteriormente trocando de identidade e estilos de vida da mesma maneira fácil e 

casual com que trocam de roupa (CAMPBELL, 2006).  

 

1.3 A Consolidação do Consumo dos  Produtos de Massa 

O desenvolvimento da Sociedade de Consumo ampliou a relevância cultural 

dos produtos,  em que os industriais estimularam o hedonismo como grande 

motivador do consumo de bens e serviços –  tanto na satisfação dos desejos como 

expressão da individualidade. Além de triunfar na esfera econômica, o consumo 

também passou a influenciar com grande relevância os aspectos emocionais dos 

relacionamentos humanos.  

 

A consolidação do consumo dos produtos de massa ocorre em um momento 

no qual se verifica produtos demasiadamente enraizados em benefícios emocionais, 

de maneira a gerar duas manifestações típicas. A primeira é a noção do 

consumismo, em que produtos são acumulados em alta escala, mesmo sendo 

supérfluos. A segunda é o consumo de experiências, em que o  valor no consumo 

dispensa a matéria, pois o importante passa ser a vivência de acontecimentos 

memoráveis. 
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1.3.1 O Consumismo  

O consumismo é um dos principais traços da consolidação da Cultura de 

Consumo. Este conceito define a abreviação do tempo de utilização das coisas; ou 

seja, um produto ainda em perfeitas condições de uso é substituído por outro. O que 

parece desperdício dentro de uma perspectiva utilitarista acaba sendo na verdade a 

busca de prazer e satisfação para muitos indivíduos. Em uma sociedade em que os 

indivíduos associam consumo à felicidade, a insatisfação emocional, junto à 

necessidade utilitária, constitui a origem do consumismo (COSTA, 2004).  

 

Os objetos tornam-se cada vez mais descartáveis, porque o mercado o 

destina à obsolescência programada e também porque não há mais uma herança do 

sentido moral e emocional que um dia os objetos materializavam. A definição de 

Hannah Arendt para Consumismo é a seguinte: 

 

“...consumption is no longer restricted to the necessities but, on the contrary, mainly 
concentrates on the superfluities of life... harbours the grave danger that eventually no object of the 
world will be safe from consumption and annihilation through consumption” (ARENDT, 1958).  
 

O simbolismo do consumo é a origem do consumismo, onde produtos em 

perfeitas condições de uso são trocados por novos, melhor alinhados com o que há 

de mais moderno em tecnologia ou na vanguarda da moda. Esta “obsolescência 

emocional” impulsionou o consumo na contemporânea economia capitalista - e, 

consequentemente, os lucros dos industriais.  

 

“... o consumismo não se refere à satisfação dos desejos, mas à incitação do desejo por 
outros desejos, sempre renovados  preferencialmente do tipo que não se pode, em princípio, saciar. 
Para o consumidor, um desejo satisfeito deve ser quase tão prazeroso e excitante quanto uma flor 
murcha ou uma garrafa de plástico vazia; para o mercado de consumo, um desejo satisfeito seria 
também o prenúncio de uma catástrofe iminente. O tipo de “consumidor ideal” que o mercado de 
consumo procura pode ser exemplificado por uma fábrica trabalhando a todo vapor 24 horas por dia, 
sete dias por semana, para garantir uma sucessão ininterrupta de desejos particulares de curta 
duração e altamente descartáveis” (BAUMAN, 2005).  
 

Neste sentido, as empresas assumiram uma estratégia de criar o “consumidor 

insatisfeito”, com o intuito de fazer com que as pessoas passassem a desejar 

continuamente novos bens e serviços, em função da sua carga simbólica (RIFKIN, 

1995).  
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Um exemplo foi a GM, que inaugurou o conceito de “automóvel do ano”, 

criando uma rápida obsolescência emocional que antecede a obsolescência 

funcional; o consumidor, um ano após adquirir um novo produto, já passava a ser 

estimulado para trocá-lo, pois seu modelo já não é o mais moderno.  

 

O consumidor insatisfeito, ao permanentemente buscar aumentar seu prazer 

ou aliviar seu sofrimento adquirindo continuamente novos produtos, constituiu a 

base para uma forte demanda industrial. Jean Baudrillard chega a afirmar que a 

insatisfação emocional é o motor do consumismo (COSTA, 2004). 

 

1.3.2 As Experiências Hedônicas 

 

As experiências hedônicas retratam o apogeu da contemporânea cultura e 

economia imaterial, principalmente em função de sua natureza imaterial e elevada 

carga emocional. Esta manifestação é fruto de um contexto em que há uma 

progressiva migração da realidade material para uma realidade mental. A autora 

Melinda Davis afirma que: 

 

“Uma convergência de eventos sem precedentes – tecnológicos, socioeconômicos, 
intelectuais, psicológicos, demográficos, científicos, comerciais, fisiológicos, talvez até cósmicos – 
está deslocando o nosso foco de atenção do mundo material, apossando-se da nossa atenção 
fundamental e forçando-nos a ser uma espécie de habitantes da mente, vivendo na fantástica terra 
das imagens mentais. O mundo imagético não é imagético no sentido de ilusório, de fantástico. Ele é 
um mundo invisível, produzido por idéias e elétrons, que existe e só pode ser vivido na imaginação 
humana. O mais importante hoje é a experiência imagética (DAVIS, 2003).” 
 

Neste contexto é que as experiências hedônicas ganham espaço, como 

produtos intangíveis, em que o consumo não é uma questão de posse, mas sim de 

acesso e vivência de acontecimentos (RIFKIN, 2004). Estes acontecimentos são 

especiais e memoráveis, marcados por um elevado vínculo emocional com o 

consumidor (PINE & GILMORE, 1999). O consumo emocional evoluiu e ganhou uma 

nova configuração, pois de acordo com Gilles Lipovetsky: 

 
“Consumo emocional: a idéia vai de vento em popa entre os teóricos e atores do marketing 

que louvam os méritos dos processos que permitem fazer com que os consumidores vivam 
experiências afetivas, imaginárias e sensoriais. Esse posicionamento tem hoje o nome de marketing 
sensorial ou experencial. Não é mais a hora da fria funcionalidade, mas da atratividade sensível e 
emocional... as indústrias de lazer trabalham hoje com a dimensão participativa e afetiva do consumo, 
multiplicando as oportunidades de viver experiências diretas. Já não se trata mais apenas de vender 
serviços, é preciso oferecer experiência vivida, o inesperado e o extraordinário, capazes de causar 
emoção, ligação, afetos, sensações. A civilização do objetivo foi substituída por uma ‘economia da 
experiência’, a dos lazeres e do espetáculo, do jogo, do turismo e distração.” (LIPOVETSKY, 2007). 
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Este envolvimento emocional está associado às sensações que surgem dos 

estímulos multisensoriais ou fantasiosos a que os indivíduos estão submetidos 

(HIRSCHMAN & HOLBROOK, 1982). O foco não é a posse do produto em termos 

físicos, mas sim a experiência dos estímulos, do intangível e do imaterial.  

 

A indústria do entretenimento vem sendo a que melhor explora 

comercialmente o conceito de experiências hedônicas. O filósofo Gilles Lipovetsky 

faz a seguinte afirmação: 

 

“ As ofertas de fins de semana e de evasões insólitas se desenvolvem, propondo noites no 
iglu, exercícios arriscados com carro, condução de tanque, viagem de balão, novo look para o rosto”. 
(LIPOVETSKY, 2007).  

 
Uma outra clara ilustração do conceito de experiência está descrita na obra 

“BoBos in Paradise” de David Brooks. Ao observar uma nascente elite econômica 

nos Estados Unidos (os “Burgueses Boêmios”), que concilia os valores de 

prosperidade material dos burgueses com o hedonismo dos boêmios, o autor 

identificou um diferente comportamento de consumo.  Estes indivíduos, no caso do 

turismo, não valorizam conceituados resorts de luxo; eles priorizam o turismo de 

experiências, mesmo que cansativo ou doloroso, porém visto como algo muito mais 

valioso.  

“At the tippy top of the leisure status system are those vacations that involve endless amounts 
of agony and pains. These are vacations that take you hiking on a forced march across some glacier 
or trekking through arid deserts along the path that Alexander the Great’s soldiers were induced to 
follow only by threat of death or sitting in some bug-infested rainforest in search of environmental 
awareness. Such trips are not fun, but the educated-class trekkers are not looking for fun. They want 
to spend their precious weeks off torturing themselves in ways that will be intellectually and spiritually 
enhancing.” (BROOKS,2000) 

 
As experiências hedônicas, assim, configuram-se como manifestações 

extremamente atuais, mostrando-se um dos grandes traços da Consolidação da 

Cultura de Consumo em nossa sociedade contemporânea. Este é um poderoso 

conceito de diferenciação de marcas e serviços, em que o conhecimento acadêmico, 

mesmo  tendo evoluído significativamente nas últimas duas décadas, ainda contém 

lacunas de conhecimento, dada a necessidade de maiores informações e 

interpretações em diversos contextos ainda inexplorados. 
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2. A Teoria de Experiências Hedônicas 

A Teoria das Experiências Hedônicas surgiu na década de 1980, passando 

por um grande desenvolvimento até os dias de hoje. Esta abordagem mostra-se 

ainda de extrema atualidade e relevância, inclusive recebendo grande destaque nas 

principais publicações internacionais (Journal of Marketing, Journal of Consumer 

Research e Journal of Consumer Behaviour) assim como nos principais fóruns 

acadêmicos (Advances in Consumer Research e American Marketing Association). 

 

No Brasil, o estudo acadêmico das experiências ainda é muito recente. No 

entanto, o tema ganhou um pouco de atenção nos últimos anos, principalmente nos 

eventos da ANPAD, onde temas como turismo espiritual e mercado de luxo já 

passam a ser publicados (REIS, 2006; STREHLAU & HUERTAS, 2006). 

  

2.1 A Origem da Teoria: Década de 1980 

O ano de 1982 foi um marco para a Teoria de Experiências Hedônicas, pois 

foi quando Elizabeth Hirschman e Morris Holbrook publicaram a essência desta nova 

abordagem do consumo, em dois artigos distintos, em dois dos mais conceituados 

periódicos de marketing do mundo.  

 

O primeiro deles foi o artigo “Hedonic Consumption: Emerging Concepts, 

Methods and Propositions”, o qual foi publicado no Journal of Marketing. O foco 

desta publicação foi definir o conceito de hedonismo e defender a necessidade da 

teoria de marketing melhor compreender os aspectos emocionais do consumo. Este 

ponto é destacado uma vez que o paradigma dominante na época, 

predominantemente utilitário, mostrava-se incapaz de explicar satisfatoriamente o 

fenômeno consumo. De acordo com os autores: 

 

“... as was clearly recognized by the motivation researches, there are contexts in which 
emotions such as love, hate or jealousy will override consumers’ economic decision rules based on 
deductive reasoning” (HIRSCHMAN & HOOLBROOK, 1982).  
 

A definição de consumo hedônico dos autores, conforme anteriormente 

mencionado, é a seguinte: 
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“Hedonic consumption designates those facets of consumer behavior that relate to the 
multisensory, fantasy and emotive aspects of one’s experience with products” (HIRSCHMAN & 
HOOLBROOK, 1982).  
 

Dentro da definição de aspectos multisensoriais, os autores abordam não 

apenas os estímulos sensoriais (sabor, som, cheiro, tato e visão), mas também as 

imagens mentais geradas por estes estímulos, baseadas na lembrança de 

experiências anteriores.  

 

A definição de fantasia é baseada na construção mental que o consumidor 

realiza de imagens nunca antes vivenciadas; formatos, cores,  toques e 

representações, por exemplo, que nunca existiram e são apenas fruto da 

imaginação do indivíduo. 

 

Já o conceito de emoção emergente acaba sendo um estado de sentimentos 

como diversão, prazer, medo e raiva, por exemplo. Estes sentimentos são 

conseqüências tanto dos estímulos sensoriais quanto da imaginação do consumidor 

quando em contato com um bem ou serviço. 

 

O outro artigo, com o título “The Experiential Aspects of Consumption: 

Consumer Fantasies, Feelings and Fun”, foi publicado alguns meses depois no 

Journal of Consumer Research.  Esta obra é bem parecida com a primeira, porém 

demonstrando um foco maior nas questões metodológicas em relação a esta nova 

teoria emergente (HOOLBROOK & HIRSCHMAN, 1982).  

 

O fato é que estes dois artigos foram a origem de um novo paradigma na 

teoria de marketing, relacionado ao consumo hedônico. Os artigos mais recentes 

que abordam a questão do consumo de experiências hedônicas raramente deixam 

de mencionar o trabalho de Hirschman e Hoolbrok, tanto pela abordagem e definição 

conceitual quanto pelas questões metodológicas apresentadas.  
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2.2 O Desenvolvimento da Teoria: Década de 1980 a 2000 

 

2.2.1 Os Aspectos Multisensoriais das Experiências 

Há uma série de pesquisas em marketing cujo foco recai na compreensão do 

comportamento de consumo dos indivíduos frente a um certo estímulo sensorial. 

Estes estudos privilegiam a compreensão do comportamento irracional e impulsivo 

de compra (MOWEN & SPEARS, 1999; DESARBO & EDWARDS, 1996) ao ser 

influenciado pelos cinco sentidos: visão (BONE & FRANCE, 2001), audição 

(KELLARIS & KENT, 1992), olfato (BOSMANS, 2004), paladar (SENGUPTA & 

ZHOU, 2007; FERRARO, SHIV & BETTMAN, 2005; BANISTER & BOOTH, 2004) e 

tato (KOZINETS, 2002), assim com a integração entre eles (KRISHNA, 2006; 

SCHLOSSER, 1998).  

 

Assim, percebe-se que o foco destas abordagens recai sobre a influência que 

os estímulos externos exercem sobre o irracional comportamento do consumidor; 

desde as influências das cores do interior de uma loja influenciam no ato da compra 

(BRENGMAN & GEUENS, 2004) até o próprio consumo de estímulos sensoriais, 

como alimentos e bebidas indulgentes (FERRARO, SHIV & BETTMAN, 2005) e sexo 

(BEARMAN, MOODY & STOVEL, 2004). 

 

2.2.2 Os Aspectos Imaginários das Experiências 

Uma outra abordagem sobre o comportamento do consumo hedônico recai 

sobre os aspectos imaginários da experiência de compra e uso de um produto. Esta 

modalidade caracteriza-se principalmente na compreensão dos aspectos simbólicos 

do produtos, onde o valor está sobretudo no intangível e no imaterial.  

 

Um dos mais importantes teóricos desta abordagem é Russel Belk, professor 

da Universidade de Utah. Belk é reconhecido como um dos maiores contribuidores 

para o pensamento de marketing das últimas décadas, tendo em seu histórico mais 

de 350 publicações acadêmicas.  

 

O consumo de fantasias é estudado como um fenômeno em si (LEONARD, 

2005), assim como seus principais componentes, tais como o simbolismo (BELK, 
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BAHN & MAYER, 1982), expressão (BELK, 1988), posse de produtos (BELK, 1992),  

auto-gratificação (MICK & DEMOSS, 1990) e nostalgia (HOLBROOK, 1993). 

 

2.2.3 Os Aspectos Emocionais nas Experiências 

Assim, percebe-se que tanto os estímulos sensoriais quanto a fantasia 

simbólica funcionam como mecanismos de obtenção de sensações de prazer dentro 

da lógica do consumo hedônico (busca de boas sensações ou em minimizar más 

sensações).  

 

O fato é que a emoção das sensações pode ser o grande determinante do 

processo de decisão de compra em diversas ocasiões, predominando sobre os 

racionais preceitos utilitários. Em muitos casos, os aspectos emocionais são tão 

intensos de maneira em que o consumidor perde completamente o controle racional 

e se rende incondicionalmente aos prazeres físicos de um produto ou experiência 

(BELK, GER & ASKEGAARDS, 2003). 

 

A perspectiva das emoções como principal agente motivador do consumo foi 

abordada nas últimas décadas com uma boa freqüência na indústria do 

entretenimento: turismo (REIS, 2006; SHARPLEY 2005; ARNOULD & PRICE, 1993), 

cultura e artes (CARU & COVA, 2005; DEBENEDETTI, 2003; JOY & SHERRY. 

2003), esportes (SCHMELZ & SOJKA, 2004), festas (MCKECHINIE & TYNAN, 2006; 

BELK, 2003; KOZINETS, 2002) e comunidades (MOLESWORTH, 2006 & MUNIZ & 

O’GUINN, 2001).  

 

2.2.4 Os Modelos Teóricos sobre o Comportamento do Consumidor 

Atualmente, os principais modelos teóricos sobre o comportamento do 

consumidor contemplam tanto o utilitarismo quanto o hedonismo como forças 

motivadoras do consumo. De acordo com Rajeev Batra e Olli Ahtola: 

 

“Consumer purchase goods and services and perform consumption behaviors for two basic 
reasons: (1) consummatory affective (hedonic) gratification (from sensory attributes), and (2) 
instrumental, utilitarian reasons (BATRA & ATHOLA, 1990)”.  
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Kevin Voss, Eric Spangenber and Bianca Grohmann expandem o conceito de 

hedonismo para algo além dos atributos sensoriais, incluindo os aspectos 

fantasiosos também na definição. De acordo com a seguinte afirmação: 

 

“... we adopt this two-dimensional conceptualization of consumer attitudes: The first dimension 
is a hedonic dimension resulting from sensations derived from the experience of using products, and 
the second is a utilitarian dimension derived from functions performed by products (VOSS, 
SPANGENBER E GROHMANN, 2003)”. 

 
No entanto, o hedonismo mesmo sendo reconhecido como importante 

motivador para o consumo, ainda carece de uma melhor compreensão em diversos 

contextos ainda inexplorados pela teoria de marketing.  

 

2.3 Oportunidade para o Futuro Desenvolvimento da Teoria 

A abordagem humanista do estudo de experiências desenvolvida ao longo 

das últimas duas décadas foi muito bem sucedida ao fornecer uma melhor 

compreensão do comportamento do consumidor em diversos contextos distintos.  A 

visão parcial e míope de um consumidor puramente utilitário cedeu espaço para 

modelos mais completos e assertivos na explicação da realidade. 

 

No entanto, esta riqueza de conhecimento acabou ficando restrita aos 

contextos privilegiados pelo paradigma: o entretenimento e lazer que ocorrem fora 

do domicílio. Os autores Hirschman e Hoolbrok fazem a seguinte afirmação: 

 

“A second difference between hedonic consumption and traditional consumer research 
concerns the product classes selected for investigation. Traditional consumer research has tended to 
focus on package good (toothpaste, cigarettes, cereal, detergent, beer) and major durables 
(appliances, automobiles) as objects of study. In contrast, hedonic consumer research investigates the 
performing arts (opera, ballet, modern dance, legitimated theather), the plastic arts (painting, 
photography, sculpture, crafts) and the corrolaries of these high culture products withing popular 
culture (movies, rock concerts, fashion apparel) (HIRSCHMAN & HOOLBROK, 1982).” 
 

A conseqüência desta orientação foi que o comportamento de consumo 

dentro do domicílio recebeu pouca atenção da literatura acadêmica nacional e 

internacional. Existe atualmente uma grande oportunidade e necessidade em se 

aplicar a abordagem humanista do estudo do consumo de experiências hedônicas 

para o contexto domiciliar. 
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Antes de tudo, vale destacar que o universo domiciliar é muito diferente do 

não domiciliar. Roberto da Matta, em sua obra “A Casa e a Rua”, explora muito bem 

esta questão, ao defender que a leitura que fazemos do Brasil do ponto de vista da 

“casa” é completamente distinto se assumirmos a perspectiva da “rua”.  De acordo 

com o autor: 

 
“Leituras pelo ângulo da casa ressaltam a pessoa. São discursos arrematadores de 

processos ou situações. Sua intensidade emocional é alta... Leituras pelo ângulo da rua são 
discursos muito mais rígidos e instauradores de novos processos sociais. É o idioma do decreto, da 
letra dura da lei, da emoção disciplinada que, por isso mesmo, permite a exclusão, a cassação, o 
banimento, a condenação” (DA MATTA, 1997).  

 

Desta maneira, assumindo que a “casa” é um universo peculiar e distinto da 

“rua”, a necessidade da teoria do comportamento do consumo de experiências 

hedônicas abordarem este novo contexto é crucial – principalmente pelos indícios de 

que o domicílio abriga diversas ocasiões de experiências hedônicas.  

 

Há uma série de autores que reconhecem que a vida domiciliar ganha cada 

vez mais importância em função do processo de cocooning (busca por conveniência 

e medo de insegurança nas grandes metrópoles urbanas). O ambiente doméstico, 

neste contexto, ganha destaque como um local de proteção e prazer (POPCORN, 

2002; SCHMELZ, 2000). 

 

Um recente relatório publicado pela consultoria Trendwatching ilustra 

justamente o fato de que diversos consumidores estão recriando várias experiências 

emocionais até então apenas vividas fora de casa, também dentro de seus 

domicílios. De acordo com o relatório: 

 
“How about re-creating experiences from the outside world into INSPERIENCES for the 

home? Mind you, INSPERIENCES will be as much about extending these experiences as flat out 
replacing them: consumers will still choose to visit a 'real' Crunch gym on the weekend, they will still 
hang out in bars with friends, they will still stay in hotels, and they will still come to the office for 
meetings and human contact” 

 
Por este motivo é que o estudo científico de experiências hedônicas dentro do 

domicílio é uma grande oportunidade para expandir e atualizar o conhecimento 

teórico do assunto. Há um universo peculiar e expressivo em que o pouco 

conhecimento produzido a respeito não é predominantemente de procedência 

acadêmica.   



29 

3. O Universo Domiciliar 

 Desde o início da civilização humana o domicílio desempenha uma importante 

função de abrigar as pessoas, protegendo-as das ameaças ao seu redor. O ser 

humano, quando  tornou a caverna um local de descanso e proteção, agiu de 

maneira não muito diferente de um contemporâneo executivo que busca num 

condomínio residencial uma fuga das ameaças da violência urbana. 

 

 Este contraponto da “casa” com a “rua” é definido por Roberto da Matta da 

seguinte maneira: 

 
“Em todo caso, se a casa distingue esse espaço de calma, repouso, recuperação e 

hospitalidade, enfim, de tudo aquilo que define a nossa idéia de “amor”, “carinho” e “calor humano”, a 
rua é um espaço definido precisamente ao inverso. Terra que pertence ao “governo” ou ao “povo” e 
que está repleta de fluidez e movimento. A rua é um local perigoso”. (DA MATTA, 1997)  
 

 No entanto, mesmo que o domicílio proteja os indivíduos das ameaças 

externas, ele pode estar longe de ser um local de tranqüilidade. As “ameaças 

internas” dos relacionamentos humanos podem tornar a vida dentro de casa tediosa 

ou até mesmo perigosa. 

 

 No Brasil colonial, por exemplo, a vida da sinha-moça era extremamente 

tediosa em função de seu isolamento domiciliar. Já os escravos sofriam inúmeras 

repressões e violências físicas, como rostos queimados, olhos arrancados ou seios 

removidos (FREYRE, 2006). 

 

 Ao mesmo tempo, momentos prazerosos também eram presentes, sendo um 

paralelo contraponto a estes momentos ruins. De um lado, o canto e a dança do 

negro alegraram a vida doméstica do brasileiro. Mesmo os trabalhos mais duros e 

pesados eram feitos ao som da cantoria africana. Do outro lado, a sexualidade das 

escravas tornaram a “casa-grande” um ambiente hedônico e prazeroso para os 

senhores (FREYRE, 2006). 

 

 Há claros antagonismos e contradições dentro do universo domiciliar ao longo 

da história. Sem dúvida que a “casa” serve para proteger os indivíduos das ameaças 

externas; porém os relacionamentos e comportamento das pessoas acabam ditando 

se o universo domiciliar é propicio à descontração ou à preocupações. 
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3.1 O Lazer dentro do Domicílio 

A satisfação de uma pessoa com a vida está relacionada positivamente com 

as suas atividades de lazer (RIDDICK, 1986). Uma boa qualidade de vida depende 

fortemente daquilo que os indivíduos fazem em seu tempo livre – sendo grande 

parte deste tempo vivido dentro do domicílio.  

 

Um dos principais modelos que explicam como o lazer se encaixa na vida das 

pessoas é conhecido como “The Core and Balance Model of Family Leisure 

Functioning”(ZABRISKIE & MCCORMICK, 2003). Este modelo defende que o lazer 

desempenha duas atividades básicas para a satisfação de vida dos indivíduos: 

atender as necessidade de estabilidade e as necessidades de mudança, facilitando 

assim a coesão e adaptabilidade da família. 

 

As atividades classificadas como “Core Family Leisure” são comuns e 

freqüentes, apresentam um baixo custo, fácil acesso e predominantemente ocorrem 

dentro de casa.  Alguns exemplos destas atividades são assistir televisão, jogos de 

tabuleiro e churrasco no quintal. Esta modalidade de lazer atende às necessidades 

de estabilidade e coesão da família, uma vez que atividades previsíveis estimulam 

sentimentos de proximidade e união. 

 

Já as atividades classificadas como “Balance Family Leisure” têm um perfil 

oposto, por se tratar de atividades menos comuns e pouco freqüentes, geralmente 

ocorrendo fora do universo domiciliar. Alguns exemplos são as férias de família, 

recreação fora de casa em parques temáticos ou eventos esportivos. Esta 

modalidade de lazer atende às necessidades de mudança e adaptabilidade da 

família, uma vez que novas experiências estimulam sentimentos de aprendizado e 

transformação.    

 

A literatura acadêmica sugere que enquanto os pais estão mais satisfeitos 

com a vida familiar quando envolvidos no lazer esporádico de experiências novas e 

desafiadoras, os filhos, principalmente adolescentes, tendem a valorizar 

predominantemente o lazer freqüente e previsível.  
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O lazer previsível mostra-se importante para os adolescentes porque atende 

às necessidades presentes de estabilidade familiar durante os primeiros momentos 

da puberdade, que é repleto de mudanças e desafios.  Os filhos parecem buscar 

basicamente uma segurança na sensação de aceitação e proximidade da família. Ao 

contrário dos pais, que tendem a preferir o lazer desafiador, por estimulá-los a 

exercerem o seu papel paterno, ensinando novas habilidades aos filhos e 

preparando-os para o futuro.  

 

Esta questão em que a percepção e satisfação quanto ao lazer não é a 

mesma para todos os membros da família é também apontada no estudo de Mihaly 

Csikszentmihalyi e Eugene Rochberg-Halton, na Chicago da década de 1980. Ao 

estudar as características que formam um domicílio feliz (membros expressam afeto 

positivo com a casa), os autores identificaram um perfil predominante de pais e filhos 

classificados como “productive” e de mães classificadas como “escapist”.   

 

Nestes domicílios, enquanto que os pais e filhos são orientados a priorizar o 

desenvolvimento de atividades que os enriqueçam como seres humanos (obter 

novas habilidades ou novos conhecimentos) as mães tendem a valorizar 

experiências de gratificação hedônica (prazer como fuga do presente). De acordo 

com os autores: 

 

... “when the husband takes a serious, resposible view of life, the wife can afford to be 
frivolous. Because her life is more invested in the home, and therefore she may have fewer 
opportunities to be involved in outside activities than her husband, she has more reasons to want a 
respite from the obligations of the home. When the husband’s goals are purely hedonistic, the wife 
must concern herself with productive goals. If this is true, then what a “warm”home means takes on a 
somewhat ambiguous connotation. It suggests that it might require a certain stereotyping of sexual 
roles within the home to make na emotionally intregated family. A combination of productively oriented 
husbands and wives unconcerned with productive goals seems to produce families that have a 
positive affective tone.” (CSIKSZENTMIHALYI & ROCHBERG-HALTON, 1981).   

 

Vale destacar a nítida diferença da dinâmica do domicílio entre os dias da 

semana e o final de semana. Enquanto que os dias da semana, compreendido entre 

segunda-feira a sexta-feira, são fortemente influenciados pela rotina do trabalho, o 

final de semana é caracterizado justamente por uma maior flexibilidade e tempo livre 

dedicado ao lazer (DAMOUS, 2006). 
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Este ponto é explorado por Roberto da Matta em sua obra “A casa e a rua”:  

 
“... os dias de semana são marcados por concepções diferenciadas e complementares de 

tempo. Sábados e domingos são tempos muito mais internos, da casa e da família, ao passo que os 
‘dias comuns da semana’ são vividos como tempos externos, marcados pelo trabalho.” (DA MATTA, 
1997).  

 

Estes estudos trazem um pouco de conhecimento sobre algumas 

características do consumo de experiências hedônicas dentro do domicílio. No 

entanto,  há muita carência de informações e interpretações de como este consumo 

de experiências hedônicas se manifesta dentro da “casa” – contexto peculiar e 

distinto da “rua”.  

 

Fica-se claro que a satisfação com o lazer muda entre os membros da família 

(pai, mãe e filhos), além de se diferenciar ao longo dos dias da semana (final e meio 

da semana), existem evidências de que alterações significativas também podem 

ocorrer em momentos distintos do Ciclo de Vida familiar.  

 

3.2 A Segmentação do Domicílio pelo Ciclo de Vida Familiar 

O domicílio é um ambiente de convívio coletivo, em que o estudo acadêmico 

historicamente privilegia um critério de segmentação baseado no ciclo de vida 

familiar. Os pesquisadores de marketing privilegiam este critério uma vez que o 

comportamento dos indivíduos (como estilo de vida, consumo e lazer) está 

altamente relacionado ao momento da vida em que se encontram (SCHANINGER & 

DANKO, 1993). 

 

Há na literatura quatro principais classificações de ciclo de vida: duas 

abordagens tradicionais (DUVAL, 1971; WELLS & GUBAR, 1966), e duas 

abordagens modernas, que acompanharam recentes mudanças demográficas 

(MURPHY & STAPLES, 1979; GILLY & ENIS, 1982).  

 

Os pesquisadores de psicologia também privilegiam este critério de 

segmentação, pois defendem que as grandes mudanças na vida de um indivíduo 

são justamente atreladas às transições do ciclo de vida familiar. Assim, a saúde 

mental das pessoas depende de uma transição bem efetuada de um ciclo para outro 

(CARTER & MCGOLDRICH, 1995). 
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O modelo desenvolvido por Betty Carter e Monica McGoldrick mostra-se 

bastante adequado ao escopo da presente dissertação, por diversos motivos. Em 

primeiro lugar, trata-se de um modelo simples, porém completo. As autoras ilustram 

os seis principais ciclos de vida, baseado num critério de relevância de transição de 

ciclo. Este modelo descarta algumas quebras contempladas pelos outros autores 

(que classificam entre nove e treze ciclos de vida), pois alguns deles não implicam 

grandes mudanças à saúde mental dos indivíduos, apesar de serem relevantes do 

ponto de vista conceitual e demográfico. 

 

O modelo de Carter e McGoldrick também se aproxima ao critério utilizado em 

dois estudos que avaliaram a preferência da localização de um imóvel em momentos 

distintos do Ciclo de Vida Familiar (COSTA, FERNANDEZ, OLIVEIRA & 

HOCHHEIM, 2002). Os seis ciclos de vida, assim como os principais desafios destes 

momentos, são os seguintes: 

 

3.2.1 Solteiros 

Neste momento é que um indivíduo sai da casa dos pais e passa a morar 

sozinho. O grande desafio deste ciclo de vida é a conquista da independência. Esta 

independência não se trata apenas de se sustentar financeiramente; o indivíduo 

também construirá a sua própria identidade, envolvendo o desprendimento paterno 

nas demais obrigações e rituais da vida cotidiana.  Os fatores pessoais e 

psicológicos de confiança, autonomia, competência, auto-estima e esperança são 

essenciais neste estágio de vida.  

 

3.2.2 Casados sem Filhos 

O casamento é um estágio em que duas pessoas passam a morar e viver em 

comunhão. Neste momento, o grande desafio é a conquista da interdependência, 

onde ambos renegociam juntas umas séries de questões que definiram previamente 

para si em termos individuais – ou definidas pela família de origem. Estas decisões 

não podem ser mais determinadas numa base individual, onde o grande risco para a 

saúde mental é que um dos cônjuge desista de si mesmo, numa relação em que um 

domine o outro.   
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3.2.3 Casados com Filhos Pequenos 

O estágio que provoca a mudança mais profunda na vida de um indivíduo é a 

adição de uma criança na família. O nascimento de uma criança implica que há um 

novo membro com necessidades específicas que devem ser atendidas pelos pais. 

Neste contexto é muito comum que os filhos sejam usados para preencher um vazio 

na vida dos adultos, freqüentemente resultante da perda de seus próprios pais, falta 

de intimidade conjugal ou ausência de uma vida social. O grande desafio é conciliar 

o cuidado com os filhos sem abrir mão da própria vida pessoal.  

 

3.2.4 Casados com Filhos Adolescentes 

A adolescência exige mudanças estruturais e renegociação de papéis nas 

famílias. Neste momento, os membros da família encontram-se em busca de 

transição: o adolescente em crescimento busca maior autonomia e independência; 

os pais, sem as obrigações das crianças pequenas, reavaliam suas carreiras e o 

casamento. O grande desafio para a resolução destes conflitos é a flexibilidade, 

onde os pais não devem nem aceitar e nem rejeitar cegamente o adolescente e o 

cônjuge.   

 

3.2.5 Casados com Filhos Adultos 

A principal mudança nesta etapa é que o vínculo conjugal readquire 

proeminência quando os filhos já se tornaram adultos. A tarefa de cuidar dos filhos já 

não existe mais. Em alguns casos, ainda pode existir uma certa dependência 

financeira, porém nada comparado aos ciclos anteriores. Há mais tempo livre para a 

auto-reflexão do casal, mostrando-se necessário estabelecer um novo arranjo no 

casamento – principalmente quando a força central da união era a criação dos filhos.  

 

3.2.6 Ninho Vazio 

A família enfrenta desafios importantes de adaptação na terceira idade. As 

mudanças com a aposentadoria, a viuvez e as doenças requerem o apoio familiar e 

a reordenação da família. Enquanto a mulher tende a sentir a perda do papel 

materno com a saída dos filhos, o homem tende a sentir a perda do emprego com a 

aposentadoria. A viuvez também se mostra uma forte preocupação para ambos, em 

função da solidão e implicações financeiras. Um ajuste bem sucedido ao novo 

momento depende de como é a percepção das transições e ameaças. 
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3.3 O Hedonismo no Domicílio em diferentes Momentos do Ciclo de Vida 

Há um recente estudo acadêmico que trouxe uma abordagem muito parecida 

de segmentação por Ciclo de Vida familiar aplicada ao universo de prédios 

residenciais (COSTA, FERNANDEZ, OLIVEIRA & HOCHHEIM, 2002).  

 

Os autores identificaram a existência de diferenças significativas no critério de 

compra de um imóvel em momentos distintos do ciclo de vida familiar. A abordagem 

privilegiou seis principais ciclos, onde apesar de todos valorizarem tranqüilidade 

como atributo prioritário para a busca de qualidade de vida nos centros urbanos, 

cada ciclo demonstrou suas próprias peculiaridades.  

 

O primeiro estágio é o de casado sem filhos, onde os indivíduos enfatizam a 

importância do status da região (num momento em que o casal busca a sua 

afirmação social) e a proximidade do trabalho.  Já no segundo estágio, casados com 

filhos pequenos, o fator que se destacou foi a proximidade da escola da criança. 

 

O terceiro estágio, casados com filhos pequenos e adolescentes, também 

enfatizou a proximidade da escola, porém destacando a questão de uma área 

segura e bem policiada. Ao passo que os filhos adolescentes começam a conquistar 

sua independência e sair de casa desacompanhados dos pais, a segurança passa a 

adquirir um papel central. 

 

Esta conclusão é confirmada com os dados do quarto estágio, casado com 

filhos adolescentes. Neste ciclo fica evidente que a segurança ultrapassa a 

importância da proximidade da escola. A proximidade do supermercado também 

ganhou força neste ciclo. 

 

O quinto estágio, casados com filhos adultos, demonstra uma menor 

preocupação com segurança em relação ao ciclo anterior, destacando a importância 

da qualidade de vida, como área verde e ambiente tranqüilo. Neste momento os pais 

passam a voltar a fazer escolhas baseadas em si mesmas e menos nos filhos. 
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Por fim, o sexto estágio, o ninho vazio, valoriza a conveniência, destacando a 

proximidade de hospitais e outros serviços (como lojas e shopping center)  como 

principal atributo na escolha de um imóvel. 

 

Desta maneira, fica evidente a necessidade de ampliarmos o conhecimento 

científico brasileiro sobre o consumo hedônico dentro do domicílio. As poucas 

referências indiretas nos indicam que há um universo ainda a ser explorado pelo 

conhecimento acadêmico, em que a abordagem de segmentação por Ciclo de Vida 

viabiliza uma interpretação profunda sobre o tema, capturando eventuais diferenças 

significativas em momentos distintos do ciclo de vida familiar. 

 

3.4 Os Domicílios no Brasil 

Uma vez que o consumo de experiências é mais significativo junto a 

consumidores de maior poder aquisitivo, mostra-se pertinente uma avaliação da 

localização dos domicílios mais ricos no território brasileiro. 

 

Há dois critérios que nos ajudam nesta avaliação: rendimento mensal 

domiciliar ou poder de compra (mensurado pela posse de bens). Em ambos os 

critérios podem-se utilizar a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do ano de 

2005 do IBGE como referência.  

 

O Brasil conta com cerca de 5 milhões e meio de domicílio cujo rendimento 

mensal domiciliar é superior a 10 salários mínimos. Este número representa cerca 

de 11% do total de domicílios brasileiros, que gira em torno de 53 milhões.  A região 

sudeste abriga a grande maioria dos domicílios de classe social A e B; são cerca de 

3 milhões de domicílios na região, os quais representam quase 60% do total 

nacional. Vide Anexo A. 

 

Ao analisarmos a região sudeste em maiores detalhes, percebemos que o 

estado de São Paulo é o mais expressivo, contando com mais da metade da 

população (algo em torno de 51%). O Estado, até pelo fato de ser absolutamente o 

maior em número total de domicílios, acaba sendo o líder nos valores absolutos de 

posse de: fogão, filtro de água, geladeira, freezer, máquina de lavar roupa, rádio, 

televisão e microcomputador. Vide Anexo B.  
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Desta maneira, o grande mercado potencial para o estudo de experiências 

hedônicas dentro do domicílio encontra-se na região metropolitana de São Paulo. 

Em função disso é que esta região será priorizada no momento de delineamento da 

amostra. 
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4. O Consumo de Experiências Hedônicas no Domicílio 

 

4.1 O Problema de Pesquisa 

O consumo é um fenômeno em constante transformação, sendo que nas 

últimas duas décadas há um crescente interesse e destaque para a importância de 

seus motivadores emocionais e intangíveis.  Dentro desta perspectiva, as 

experiências hedônicas configuram-se como uma das principais manifestações do 

consumo contemporâneo, recebendo um significativo destaque da produção 

acadêmica nos últimos anos.  

 

No entanto, há pouco conhecimento na literatura científica brasileira e 

internacional desta abordagem experencial no contexto domiciliar, carência esta que 

impacta qualitativamente a oferta de bens e serviços para o domicílio, que poderiam 

ser melhor desenvolvidos e comunicados dentro desta perspectiva emocional e 

imaterial.  

 

4.2  A Questão Básica 

Como o consumo de Experiências Hedônicas se manifesta no Domicílio em 

Diferentes Momentos do Ciclo de Vida Familiar? 

 

4.3 O Objetivo Geral 

O objetivo desta pesquisa foi o de obter uma melhor compreensão do 

consumo de experiências hedônicas dentro do domicílio, identificando tipos e 

manifestações de experiências, numa abordagem capaz de contemplar momentos 

distintos do ciclo de vida familiar. O estudo adotou indivíduos adultos como unidade 

de análise, considerando três principais grupos em relação ao ciclo de vida familiar.  

 

O grupo “Alfa” foi composto por indivíduos solteiros e casados sem filhos. O 

grupo “Beta” foi composto por indivíduos casados com filhos pequenos – até doze 

anos de idade. O Grupo “Gama” foi composto por indivíduos casados com filhos 

adolescentes e filhos adultos – acima de doze anos de idade.  Esta divisão foi feita 

por considerar, de acordo com a literatura, que o momento com maior impacto e 

alteração no ciclo de vida é justamente o de casados com filhos pequenos. Desta 

maneira, os momentos anteriores e posteriores a este foram agrupados, sendo que 

o momento “Ninho Vazio” foi desconsiderado da análise.  
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4.4 Os Objetivos Específicos  

A compreensão da manifestação do consumo de experiências hedônicas 

dentro do domicílio levou em consideração os seguintes objetivos específicos: 

a) Identificação dos Tipos de Experiências e Manifestação: Quais são as 

principais experiências hedônicas que ocorrem dentro do domicílio? Como 

elas se manifestam? 

b) Identificação da Natureza do Hedonismo: As experiências hedônicas que 

acontecem dentro de casa são predominantemente de busca de prazer ou 

alívio de dor? (AAKER & LEE, 2001) 

c) Identificação da Manifestação da Experiência: As experiências hedônicas 

que acontecem em casa são predominantemente estruturadas em 

estímulos sensoriais ou imagens mentais? (HIRSCHMANN & 

HOOLBROK, 1982). 

d) Identificação da Freqüência da Experiência: As experiências hedônicas 

que acontecem dentro de casa são predominantemente cotidianas ou 

esporádicas? (ZABRISKIE & MCCORMICK, 2003). 

 

4.5 A Metodologia 

4.3.1 A Pesquisa Exploratória 

A pesquisa assumiu uma natureza exploratória, viabilizando uma melhor 

compreensão da questão básica e auxiliando na construção de hipóteses mais 

adequadas para futuras pesquisas. De acordo com Valter Vieira: 

 
“A pesquisa exploratória é usada em casos nos quais é necessário definir o problema com 

maior precisão e identificar cursos relevantes de ação ou obter dados adicionais antes que se possa 
desenvolver uma abordagem. Como o nome sugere, a pesquisa exploratória procura explorar um 
problema ou uma situação para prover critérios e compreensão (VIEIRA, 2002)”.   

 
O tema escolhido ainda é bastante genérico, tornando-se necessário seu 

esclarecimento e delimitação. O produto final deste processo foi a obtenção de um 

problema mais esclarecido, passível de investigação mediante procedimentos mais 

sistematizados. De acordo com Antônio Carlos Gil: 

 
“Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de 

tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Esse tipo de pesquisa é realizado especialmente 
quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e 
operacionáveis (GIL,  1987)”.  
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4.3.2 A  Metodologia Qualitativa 

A metodologia qualitativa se mostrou a mais adequada para este estudo, 

justamente por se tratar de uma abordagem nova, sem nenhuma referência direta na 

literatura acadêmica nacional e internacional. As referências indiretas, o estudo de 

experiências não aplicado ao contexto do domicílio, são inúmeras. Estas 

abordagens, em sua absoluta maioria, também privilegiam a adoção de métodos 

qualitativos. Bock e Sergeant afirmam:  

 
“Quantitative Methods are rejected when researchers believe that rating scales and the like 

are too blunt an instrument, or when there is, as yet, insufficient understanding of that which is to be 
measured (BOCK & SERGEANT, 2002).” 
 

Os estudos desta abordagem, muito mais do que buscar a generalização de 

uma explicação, tem por objetivo a compreensão de um fenômeno dentro de um 

contexto específico. Em grande parte destes estudos exploratórios, um dos 

principais resultados apresentados são hipóteses para futuras pesquisas. 

 

4.3.3 As Etapas da Pesquisa 

A pesquisa foi dividida em duas etapas principais, sendo a primeira uma série 

de entrevistas em profundidade e a segunda uma série de entrevistas por 

questionário. Na primeira etapa foi possível um primeiro contato com o tema, ao 

explorar o assunto em profundidade junto a seis indivíduos, em entrevistas com 

duração aproximada de uma hora.  Nesta etapa foi possível a identificação de sete 

tipos de experiências hedônicas e vinte e três manifestações. 

 

A segunda etapa adotou entrevistas mais simples, porém com uma base 

maior de entrevistados.  As entrevistas feitas por questionário contaram com 

questões abertas e fechadas, que permitiram não apenas uma maior exploração do 

assunto como também uma melhor compreensão da aderência das conclusões 

obtidas na etapa anterior junto à amostra pesquisada. Considerando as descobertas 

das duas pesquisas, foi possível identificar nove tipos de experiências e quarenta e 

três manifestações.  
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5. As Entrevistas em Profundidade 

  

5.1 Objetivo 

O objetivo das entrevistas em profundidade foi o de explorar o tema, obtendo 

uma maior familiaridade sobre o consumo de experiências hedônicas dentro do 

domicílio. As entrevistas buscaram identificar os principais tipos de experiências e de 

manifestações dentro do domicílio, assim como compreender a sua respectiva 

natureza predominante (Alívio de Dor vs. Busca de Prazer), orientação predominante 

(Sentidos vs. Mente) e freqüência predominante (Ocasional vs. Freqüente). 

 

5.2 Teoria & Técnicas de Análise 

No começo do século XX, a entrevista tendia a ter caráter pouco estruturado e 

mais do tipo conversação exploratória. Após uma tentativa de solucionar o problema 

de padronização via formulários estruturados, surgiu a entrevista qualitativa por meio 

do roteiro da entrevista; certos itens de informação são exigidos para todos 

entrevistados, porem permitindo ao entrevistador reformular a questão para adequá-

la à compreensão do momento (GOODE & HATT, 1977).  

 

As entrevistas em profundidade da presente pesquisa seguiram um modelo 

semi-padronizado (BERG, 2004), com perguntas previamente elaboradas, sendo 

reordenadas e adicionadas outras ao longo da conversa. Os tópicos da discussão, 

previamente identificados no roteiro, foram seguidos e abordados ao longo de todas 

as entrevistas.    

 

O roteiro da entrevista em profundidade encontra-se no apêndice A. As 

entrevistas foram feitas em locais conhecidos do entrevistado, como sua própria 

casa ou ambiente de trabalho, de maneira a estimular o indivíduo a sentir-se 

confortável, dando abertura para uma maior exposição de sua intimidade. 

 

As entrevistas foram gravadas em um palm-top, de maneira a evitar 

anotações durante a conversa – fato que poderia inibir o indivíduo a revelações e 

comentários mais íntimos. Os principais trechos foram transcritos e a entrevista 

específica foi analisada, no máximo, até um dia após a coleta dos dados. Ao final de 
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todas as entrevistas, uma nova análise foi feita, contemplando todos os comentários 

ao mesmo tempo. 

 

5.3 A População Alvo 

Indivíduos adultos, chefe de família ou cônjuge, moradores da região 

metropolitana de São Paulo, pertencentes a classe social A ou B. 

 

5.4 A População Referencial 

Indivíduos adultos, chefe de família ou conjugue, moradores da região 

metropolitana de São Paulo, pertencentes a classe social A ou B, pertencentes ao 

respectivo ciclo de vida há pelo menos três meses, moradores do presente domicílio 

há pelo menos três meses. 

 

5.5 O Tamanho da Amostra  

A amostra foi composta por seis indivíduos, sendo que dois eram do grupo 

“Alfa” (solteiros e casados sem filhos), dois eram do grupo “Beta” (casados com 

filhos pequenos – até 12 anos) e dois eram do grupo “Gama” (casados com filhos 

adolescentes e adultos – acima de 12 anos). Em cada grupo, também houve a 

preocupação em se entrevistar uma pessoa do gênero feminino e outra do gênero 

masculino.  

 

5.6 A População Amostral 

Assim como recomendado pela literatura acadêmica do estudo do lazer e 

entretenimento, todos os entrevistados foram pessoas conhecidas do entrevistador, 

que satisfizeram todos os requisitos do filtro. Uma vez que o tema abordado está 

relacionado a momentos de intimidade, a qualidade das informações coletadas 

tende a ser menos ricas com pessoas estranhas. 

 

As pessoas estudadas são todas moradoras da região metropolitana de São 

Paulo (cidade de SP e região do Grande ABC), com idade entre 26 a 41 anos, 

atuando como funcionários empregados (executivos, publicitários, professores) ou 

como profissional liberal (designer gráfico).  
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5.7 O Recrutamento e Seleção da Amostra 

A amostragem foi recrutada por conveniência, pois uma vez que a literatura 

recomenda evitar entrevistas com sujeitos estranhos (LIMA, 1992; MAGNANI, 1984), 

os indivíduos foram identificados dentro do círculo de conhecidos do entrevistador, 

obedecendo aos critérios do filtro elaborado.  

 

5.8 As Restrições da Amostra 

A amostra não tem representatividade estatística e, por isso, mostra-se 

inadequado generalizar afirmações para a população. No entanto, por se tratar de 

uma pesquisa exploratória, a presente restrição não será um empecilho ao objetivo 

da pesquisa, por não ser a proposta do estudo.  

 

5.9  A Análise dos Resultados 

Os resultados são apresentados em dois momentos distintos. Em uma 

primeira etapa, a abordagem recai sobre o hedonismo dentro do domicílio, enquanto 

que num segundo momento há um desdobramento do tema com foco nas 

experiências hedônicas que acontecem dentro de casa. 

 

5.9.1 O Hedonismo no Domicílio 

A primeira importante descoberta é que a  casa é acima de tudo um local de 

descanso, em que as pessoas buscam alívio frente às pressões do dia-a-dia. Há 

também momentos de diversão, porém menos freqüentes.  

 
Este foi um ponto de unanimidade em todas as entrevistas em profundidades. 

As primeiras associações do domicílio sempre remeteram à lugares de descanso, 

como templo e refúgio. O domicílio desempenha um papel em que as pessoas 

conseguem repor as energias, por ser um espaço onde predomina a  tranqüilidade.  

 
“A minha casa é como se fosse um templo, aonde venho repor minhas energias... um 

lugar especial, que não deixa de ser sagrado para mim... um lugar especial porque é meu; o 
trabalho, onde fico maior parte do meu dia, não é... a casa da minha mãe não era... aqui eu 
faço o que eu quiser (Masculino/Solteiro)” 

 
“Depois que comecei a morar junto mudou completamente o que eu pensava sobre o que 

é casa... Hoje é muito gostoso... da vontade de ir pra casa porque é o local que me sinto bem e 
protegida. Eu adoro a sensação de abrir a porta de minha casa e olhar para a nossa sala, para 
as coisas do nosso jeito, para tudo que a gente gosta ali” (Feminino/Casada sem Filhos). 

 
“A minha casa significa descanso; momento de tranqüilidade, quando a gente se refaz do 

dia... quando falo de descanso em casa é um descanso dos outros, do mundo externo. Você dá 
uma recolhida e encontra consigo mesmo... não é descanso físico de dormir; não se preocupar 
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com o que tem lá fora. Acaba sendo um momento para também conhecer melhor as pessoas 
que moram com você, de conversar e ouvir, orientar seu filho... tudo isso acontece dentro de 
casa. Um espaço de tranqüilidade, de refúgio, onde eu gosto de ficar... oportunidade para a 
mãe cuidar da família (Feminino/Casada com Filho Adolescente)” 

 
“A minha casa é um refugio” (Masculino/Casado com Filho Adolescente). 
 
“Casa para mim sempre foi um lugar de tranqüilidade... desde pequeno” 

(Masculino/Casado com Filho Adolescente). 
  
 

O trabalho aparece como a principal atividade que desgasta as pessoas ao 

longo do dia. Este desgaste ocorre por diversos motivos, como pressão por 

resultados, jornada elevada, relacionamentos com pessoas difíceis ou até mesmo a 

falta de trabalho (percebido no caso de um profissional liberal).  

 
“O ruim é quando a gente chega em casa e falamos de trabalho... ai levamos o problema 

para casa e continua discutindo lá. Você acaba não tendo um momento de descanso para a 
cabeça... nos desafiamos o tempo inteiro para não falar de trabalho, a falar de outras coisas, do 
que queremos fazer e estamos construindo.... é complicado” (Feminino/Casada sem Filhos). 

 
“As vezes quando chega o domingo a noite eu começo a ficar com um pouco de medo 

sobre o que vai acontecer no meio da semana... tenho tido tanta surpresas ultimamente... tem 
um desgaste emocional no trabalho. Durante a semana eu não estou conseguindo fazer 
absolutamente nada do que eu gostaria”(Feminino/Casada sem Filho). 

 
“Em geral eu chego cansado em casa, principalmente pela expectativa do que você quer 

no trabalho e às vezes as relações pessoais. No meu caso tem um produtor muito mala, que 
me liga quatro vezes por dia... o cara é prolixo e ansioso... tenho que administrar a ansiedade 
dele. O cara é chato e falar quatro vezes por dia com ele é cansativo demais. Não é nem a 
carga horária que me stressa, mas as relações” (Masculino/Solteiro). 

 
 

Um fato interessante foi que os casais com filhos pequenos expressaram uma 

mudança de postura com o trabalho após o nascimento do filho. Eles alegaram ter 

desenvolvido uma maior serenidade e maturidade, capaz de redefinir sua postura 

profissional. A pressão parece continuar existindo, porém eles lidam muito melhor 

com ela.  

 
“Você revê toda a sua vida após o filho: trabalho, relação marido e mulher, olhar os pais 

de um jeito diferente. O que mais mudou foi a relação com o trabalho. Após o Fernando eu 
fiquei menos ansiosa e menos desesperada, como se eu tivesse expandido minha visão mais 
do que os outro” (Feminino/Casada com Filho Pequeno). 

 
Ainda no caso dos casais com filhos pequenos, percebe-se que o domicílio, 

além de um local de descanso, também é um local de muita conveniência. Os 

cuidados que uma criança pequena requer são elevados e, por isso, atividades de 

lazer e entretenimento fora de casa às vezes geram mais preocupações do que 
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descanso ou diversão. Dentro de casa já existe uma estrutura preparada, que facilita 

a vida dos pais nos momentos livres. 

 
“Eu e o meu marido sempre gostamos da casa, mas como um passatempo, porque 

sempre gastávamos mais dinheiro fora de casa. Depois do Fernando isso mudou... sair com um 
filho pequeno é complicado... a logística, horário para voltar, refeição, chupeta, xixi... tem tanta 
coisa que demanda planejamento que é mais fácil ficar em casa. Agora, ficar em casa não é 
mais uma opção... é uma necessidade” (Feminino/Casada com Filho Pequeno). 

 
Uma segunda importante constatação é que as experiências hedônicas 

dentro do domicílio destacam-se pelo fato de as pessoas viverem diversos 

momentos em que elas podem ser elas mesmas, não se preocupando com 

representações ou deveres impessoais do trabalho. 

 

O domicílio assume um significado de descanso principalmente por permitir 

que as pessoas sejam livres para fazer aquilo que elas escolhem. Não existem 

obrigações ou limitações. A casa é uma república onde o proprietário é presidente. A 

percepção do domicílio como um refúgio parece ganhar muita importância num 

contexto em que os indivíduos passam a maior parte de sua vida no trabalho, 

ambiente competitivo repleto de obrigações e representações. 

 
“a casa você é mais você. Não precisa usar máscaras, se liberta na casa, com seus 

familiares e com você mesmo... um lugar para ficar com você mesmo pessoas íntimas... fora de 
casa você assume papéis, como profissional, vizinha, motorista... são as máscaras que a gente 
usa. Se esgota na rua com uma série de atividades e daí vai para casa para dar uma zerada 
longe desta multidão e poder enfrentar a multidão novamente... são espaços que se 
complementam” (Feminino/Casada com Filho Adolescente). 

 

“Eu dentro e fora de casa sou parecida, sou igual praticamente... a única diferença é que 
em casa posso andar pelada, coisas deste tipo... sem me preocupar com o que as pessoas vão 
pensar... eu tiro tudo o que tem ai por cima e pode esconder qualquer ‘partizinha’ de mim que 
seja, tanto psicológica, emocional, física... tudo! Falar exatamente o que eu penso, não tenho 
roupa nenhuma que esconda qualquer tipo de coisa. No mais, tenho a mesma personalidade, 
penso as mesmas coisas”. (Feminino/Casada sem Filho). 

 

 5.9.2 As Experiências Hedônicas no Domicílio 

A natureza de descontração e pessoalidade atribuída ao domicílio parece estar 

diretamente associada a algumas experiências hedônicas que ocorrem dentro de 

casa.  O que parece mais importar nestas experiências é que sejam momentos 

envolventes e agradáveis, de maneira a esvaziar a mente de preocupações e 

obrigações.  
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As experiências hedônicas identificadas foram classificadas em sete principais 

grupos e vinte e três manifestações, conforme sumarizadas na tabela 01.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As experiências e manifestações identificadas serão a seguir melhor explicadas 

e descritas. 

 

a) Atmosfera Atraente  

Uma primeira modalidade de experiência, identificada principalmente na 

entrevista com o indivíduo solteiro, destaca-se por sua natureza sensorial e 

introspectiva. O indivíduo nesta modalidade procura criar uma atmosfera 

aconchegante dentro de casa, brincando com os estímulos sensoriais: música 

(audição), velas (visão), incenso (odor), vinho (paladar) e banho (tato).  Os estímulos 

externos atuam de maneira a descansar e relaxar o indivíduo e parecem ser 

relativamente freqüentes (mais de uma vez por semana).  

 
“Chegar  em casa e não pensar em trabalho... abrir um vinho, comer com calma, pegar 

umas velas, tomar um banho... posso ate ver um jogo que esta passando... “eu descanso muito 
quando estou sozinho. Se eu estou com alguém aqui, geralmente vou ter que falar um pouco 
com a pessoa... não tem como relaxar, porque  de alguma forma tem que agradar. Você se 
controla um pouco” (Masculino/Solteiro). 

 
“Ficar descalço faz diferença... sinto-me livre” (Masculino/Solteiro). 

 

TABELA 01 – TIPOS E MANIFESTAÇÕES DE EXPERIÊNCIAS HEDÔNICAS 

FONTE: Elaboração Própria 
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b) Atividades Envolventes 

Uma segunda modalidade de experiência identificada foi a execução de 

atividades capazes de prender a atenção do indivíduo, de maneira a fazê-lo 

esquecer dos problemas e preocupações do dia-a-dia. Estas atividades acabam 

sendo uma solução para um problema aparentemente recorrente em que o sujeito, 

mesmo em casa, não consegue se desligar das preocupações do trabalho.  

 

Estas atividades aparentam um elevado grau de introspecção, pois mesmo 

que ocorram junto a outros indivíduos, não há uma natureza de socialização. As 

principais manifestações desta modalidade estão listadas abaixo:  

 
 

Cozinhar 
A preparação de refeições apareceu como um momento predominantemente 

introspectivo, em que as atividades requeridas com os alimentos são capazes de 

prender a atenção do indivíduo de maneira a libertá-lo das preocupações diárias. No 

entanto, o ato de cozinhar assume esta natureza quando se trata de uma escolha do 

sujeito e não uma obrigação doméstica diária. Há uma clara predominância do 

jantar, uma vez que o almoço não é comum ocorrer dentro de casa para a maioria 

das pessoas do grupo.  

 
“Eu não sou talentoso e nem faço mágica na cozinha... apenas curto muito cozinhar e 

sentir o momento. Acho que por não ser um expert acabo me concentrando de verdade e ai 
consigo esvaziar a mente. Cozinhar para mim é que nem correr; zerar a cabeça. Estes são 
momentos em que eu não penso em mais nada... fico concentrado na atividade e isso me 
relaxa, esquecer de tudo. Eu ultimamente cozinho muito pouco, queria que fosse mais 
constante” (Masculino/Casado com Filho Pequeno). 

 
“Eu fico pensando em como eles vão gostar, como servir... isso me tranqüiliza... 

imaginando que vamos comer batendo um papo... isso é freqüente, mas não todo dia porque 
ate cansaria” (Feminino/ Casada com Filho Adolescente). 

 
 

Filmes e Seriado 
Os filmes e seriados também apareceram como uma atividade capaz de 

prender a atenção do sujeito e libertá-lo das preocupações diárias. Esta atividade, 

mesmo acontecendo muitas vezes numa esfera coletiva, não perde sua natureza 

introspectiva; os diversos membros da família acabam tendo uma experiência 

simultânea de introspecção.  
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Houve uma predominância de menções a favor de filmes e seriados 

complexos, que demandam raciocínio para a compreensão da trama. Estas opções 

mostram-se mais efetivas na capacidade de envolver os indivíduos de maneira a 

esquecê-los dos problemas e eventualmente transmitindo algum ensinamento de 

vida.  

 
“Quando estou assistindo TV não vejo o tempo passar... eu fiquei viciada com o “LOST”... 

víamos todos os DVDs disponíveis numa tacada só. A gente começou a assistir as 4 da tarde e 
acabamos as 2 da manha. Nós vimos todos os DVDs e eu ainda estava a 1.000... continuava  
pensando e questionando a historia. Você acaba se envolvendo com os personagens e quer 
saber o que esta acontecendo. Este é um momento feliz, que não estou pensando em nada e é 
um momento de relaxamento... muitas vezes toca um telefone e nem vou atender, deixo tocar... 
to ali e estou curtindo e nem quero ser interrompida (Feminino/Casada sem Filho)” 

 
“Dentro de casa, o que eu mais gosto é assistir a um bom filme, as vezes sozinha, sem 

filho e sem marido... só eu. Eu gosto de filmes que eles não gostam, diferentes, mais pos-
moderno e com pouca ação... coisa que faz a gente pensar... gosto de ficar no meu cantinho 
assistindo. Quando assisto um filme eu gosto de não entender logo de cara... eu não entendo, 
penso e volto pra assistir a cena de novo.” (Feminino/Casada com Filho Pequeno). 

 
“Quando assisto TV  é filme... gosto daqueles com conteúdo, que nos fazem pensar... 

acho legal quando é uma história que tem algo para nos ensinar, principalmente a lidar com as 
dificuldades do dia-a-dia” (Masculino/Casado com Filho Adolescente). 

 
“Seriado me prende muita atenção. O LOST, por exemplo... não consigo acompanhar na 

TV como série, assistindo um episódio e esperar uma semana para ver o outro. Eu tenho que 
pegar a temporada inteira em DVD e assistir tudo de uma vez.” (Masculino/Casado com Filho 
Pequeno). 

 
 

Leitura 
A leitura não foi uma atividade tão mencionada como a televisão e a 

preparação de alimentos. Ao contrário da televisão, os livros parecem demandar 

uma maior atenção e disposição dos indivíduos. Uma vez que a grande maioria das 

pessoas acaba chegando em casa freqüentemente cansada e num horário tardio, a 

leitura acaba não sendo uma atividade muito atrativa. Os momentos de leitura 

identificados são curtos e parecem estar mais relacionados a tranqüilidade do que à 

edificação cultural ou intelectual.  

 
Eu gosto de sentar na cama e ler um pouquinho antes de dormir... curtir este momento... 

este é o momento que eu sinto que tenho para mim (Feminino/Casada sem Filho). 
 
“Antes de ter filho eu conseguia ler um livro por mês... hoje não tenho disposição para ler. 

Eu chego cansado do trabalho e tenho mais coisas para fazer em casa... quando tenho tempo 
para ler, não to no clima” (Masculino/Casado com Filho Pequeno). 
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Jardinagem 
Uma atividade mencionada apenas por uma pessoa entrevistada foi o cultivo de 

plantas dentro de casa. Os cuidados demandados aparecem como uma experiência 

de descanso e relaxamento.  

 
“Eu gosto de cuidar das minhas plantas, de tirar folhinha seca e jogar remédio... 

momentos que me relaxam (Feminino/Casada sem Filho)”. 
 
 

c) Escapismo 

Uma terceira modalidade de experiência identificada refere-se à fuga do 

presente por meio de lembranças agradáveis do passado ou de sonhos futuros. 

Essa manifestação foi percebida, principalmente na entrevista com um indivíduo 

casado e com filho adolescente. As lembranças parecem existir, sobretudo, porque a 

pessoa habita o mesmo domicílio no qual passou a adolescência e juventude com 

os pais. Há um aparente forte vínculo emocional com o local capaz de trazer estas 

lembranças à tona. O passado alegre e sem dificuldades acaba sendo um 

aspiracional num presente que as vezes é tenso e difícil. 

 
“Eu tenho um forte vinculo com a minha casa, até porque foi um local em que vivi com 

meus pais. É muito comum vir uma lembrança de uma hora para outra dos momentos que eu 
vivi quando menor, junto com os meus irmãos. Estas lembranças não são só da casa, mas 
acabam indo para a época em que íamos passar férias no Paraná... eu me enfiava no mato, 
corria... saia sempre machucado com espinhos e arranhado por galhos... foram momentos 
mágicos e que sinto muita falta”. (Masculino/Casado com Filho Adolescente) 

 
 

d) Companheirismo Cônjuge 

Uma quarta modalidade identificada refere-se à socialização junto ao cônjuge. 

Há um forte companheirismo identificado, onde existe um apoio mútuo nas 

dificuldades do dia-a-dia ou até mesmo na troca de experiências e aprendizados. 

Esse companheirismo aparece mesmo em famílias com aparentes problemas de 

relacionamento pessoal, como no caso de um cônjuge em depressão. Há algumas 

atividades cotidianas em que momentos como estes acontecem, como o jantar. 

Porém, este companheirismo pode ocorrer até mesmo em outras situações menos 

estruturadas, como uma simples conversa.  

 
 

“No nosso dia a dia, a gente curte a janta... preparamos algo junto e sentamos para 
conversar” (Feminino/Casada sem Filhos) 
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 “O mais legal de morar junto é chegar em casa e ter alguém lá com você para curtir 
junto... nem que seja para sentar na frente da televisão ou ficar conversando... qualquer coisa... 
é muito gostoso. Isso é muito mais gostoso do que antes... ter alguém te esperando para jantar, 
esperando fazer comida junto com você... coisas deste tipo, de compartilhar momentos” 
(Feminino/Casada sem Filho).  

 
“Antes de ontem, por exemplo, cheguei em casa e a minha vontade era a de sentar na 

cama e chorar... tirar tudo o que tinha de negativo dentro para me sentir bem. O bom é ter uma 
pessoa lá que diz... Calma lá, não é deste jeito” (Feminino/Casada sem Filho).  

 
 

e) Companheirismo Animal de Estimação 

Uma quinta modalidade identificada foi um companheirismo junto à animais 

de estimação. Este relacionamento acaba destacando-se principalmente por uma 

aparente elevada carga de afeto e carinho incondicional, num relacionamento menos 

conflituoso do que com um outro ser humano. Os animais acabam sendo como um 

poço de amor, sempre dando e pedindo carinho para o dono. Em diversas ocasiões, 

o animal atua também como um pretexto para unir o casal, tanto em relação aos 

cuidados requeridos quanto pelas brincadeiras e momentos de descontração.  

 
“Eu to pensando nisso todos os dias... como nossa vida mudou depois que a Bida foi 

para nossa casa... Mudou para um lado bom, mas algumas coisas ficaram negativas. O legal é 
que se você sai de casa e demorar cinco minutos ou cinco horas para voltar, a felicidade dela é 
a mesma... quando abro a porta de casa eu ouço um barulinho de patinha e um chorinho vindo 
correndo para me encontrar. Enquanto você não para e abaixa para mexer com ela, ela não 
para, não sossega... Isso é muito gostoso” (Feminino/Casada sem Filho). 

 
“Eu gosto muito de bicho. Acho uma delícia chegar em casa e ter ela para brincar. A 

gente perde momentos juntos mas ganha outros, como passear no parque nós três juntos. Tem 
momentos também que estamos brincando, jogando bolinha e que une mais o casal. Eu estou 
me surpreendendo com o lado maternal e paternal que aflora” (Feminino/Casada sem Filho). 

 
 

f) Companheirismo Filho e Família 

Uma sexta modalidade identificada foi o relacionamento de pais com os filhos. 

No caso de filhos pequenos, assim como o animal de estimação, o filho pequeno 

demanda muita atenção e cuidado dos adultos, só que aparentemente numa 

intensidade muito maior. 

 

No entanto, o relacionamento dos pais difere-se dos donos de animais de 

estimação principalmente por não se resumir apenas a um relacionamento de afeto 

e carinho. Há um verdadeiro despertar filosófico na vida dos pais ao acompanhar as 

reações dos filhos frente à descoberta das pequenas coisas da vida. Atividades até 

então rotineiras, completamente assimiladas pelos adultos, passam a ser 

questionadas e contempladas.  
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“Ir para a praia com a criança é um saco... toda hora preocupada, de olho no filho... mas 

ver ele andando feliz na areia é muito gostoso... o que já é banal para você faz o mundo deles 
se expandir... sempre penso em como criar novos desafios para o Fernando” (Feminino/Casada 
com Filho Pequeno). 

 
“Estes dias em casa tive um ótimo momento maravilhoso, não planejado, que foi ver o 

Fernando pisando na grama pela primeira vez... brincando com pedrinhas. Observar o meu filho  
é perceber graça nas pequenas coisas... eu me pego agora  filosofando nas coisas do dia-a-dia 
que não tem a menor graça.... agora tenho um momento para parar e olhar a realidade de uma 
maneira diferente... as vezes me pergunto quando é que eu ia prestar atenção nisso sem meu 
filho?... eu gosto desta sensação... como um oxigênio, sangue novo” (Feminino/Casada com 
Filho Pequeno). 

 
“Ter filho mudou muito a minha vida... de um lado demanda muita atenção; você não 

pode ficar distraído em nenhum momento... no banho, por exemplo... enquanto você pega a 
toalha ele pode cair e se machucar. O legal é que tem um lado de aprendizado; parece que 
você renasce e redescobre a vida. Coisas banais do dia-a-dia ganham importância... Um dia ele 
descobriu o armário, e ficou abrindo e fechando a porta várias vezes... no outro dia ele 
descobriu que tem coisas dentro do armário. O que é novidade para ele passa a ser novidade 
para mim também, porque desenvolvo um novo olhar sobre algo que até então já era 
conhecido” (Masculino/Casado com Filho Pequeno). 

 

O filho, ao crescer e dispensar o elevado cuidado e atenção dos pais da fase 

bebê, redefine a dinâmica da família – inclusive conforme aponta a literatura. O que 

verifica-se é o surgimento de uma relação mais equilibrada entre os membros, com 

maior comunhão e integração.  

 
“O jantar é um momento tranqüilo, onde ouvimos uma musica as vezes, batendo papo. 

Eu li que quando uma família tem o habito de comer junta parece que é o momento que eles se 
conhecem melhor. No almoço, as vezes, tem amigos dos meus filhos, na segunda, quarta e 
sexta... eu preparo a mesa e eu sinto que eles gostam disso... eu pergunto como foi  a escola e 
eles me contam alguns casos, da professora... (Feminino/Casada com Filhos Adolescentes)” 

 
“O jantar, assim como o almoço, é um momento importante para nós... podemos estar 

juntos, conversando sobre o dia, desde a preparação. Eu geralmente cuido de limpar os 
alimentos e a louça, inclusive porque minha esposa tem um problema de irritação na mão... por 
isso que ela acaba cozinhando e meu filho apenas faz o suco (Masculino/Casado com Filhos 
Adolescente)” 

 
“Meu filho é fã do pai dele... ai eles ficam batendo papo, vendo televisão. A gente gosta 

de ficar junto” (Feminino/Casada com Filho Adolescente).  
 
“Eu não consigo ter uma faxineira em função da minha situação financeira atual. Por este 

motivo, nós três lá em casa trabalhamos na arrumação da casa. Não é uma atividade divertida, 
mas pelo menos estamos juntos, como família.” (Masculino/Casado com Filho Adolescente). 

 
 g) Celebração 

Uma sétima e última modalidade identificada foi o de encontros com amigos e 

familiares dentro de casa. Estas atividades aparentemente não são muito freqüentes 

no dia-a-dia, para todos os grupos entrevistados; porém são momentos de alta 
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interação e troca de informações, capazes de trazer diversão principalmente por ser 

uma quebra da rotina: novas pessoas e novos assuntos. 

 
“Quando tem amigo em casa a gente troca o papo... ele vai contar algo daquele trabalho 

que ele faz... as histórias dos meus filhos já são comuns... os amigos contam sobre viagem que 
fez... eu gosto... as vezes convidamos casais de amigos em casa para bater papo e jogar 
conversa... um fala dos problemas para o outro... gostamos de sair mas as vezes fazemos 
estas visitas” (Feminino/Casada com Filho Adolescente). 

 
“Prefiro receber amigos em torno da refeição porque acaba sendo um relacionamento 

mais humano, mais pessoal. Quando tem TV, ela acaba sendo o centro da atenção. A TV 
monopoliza a conversa.” (Masculino/Solteiro). 

 
No caso dos casados com filhos pequenos, as visitas de amigos e familiares 

acabam sendo freqüentes logo nos primeiros meses após o nascimento do bebê. A 

visita domiciliar é a maneira mais fácil para que as pessoas mais próximas 

conheçam  o recém nascido.   

 
“... também tem muita gente que quer conhecer o filho pequeno e que acabam vindo para 

casa, até pela facilidade. Eu nunca imaginei que fosse precisar de tanta xícaras de café 
(Feminino/Casada com Filho Adolescente)”. 

 
 

h) Trabalho em Casa 

O trabalho em casa também foi citado como um momento prazeroso para 

alguns entrevistados. No entanto, as associações são positivas apenas quando 

comparado como uma alternativa ao trabalho no escritório. O trabalho em casa, não 

sendo uma invasão do tempo livre, é positivo, uma vez que o ambiente doméstico é 

mais aconchegante e inspirador que o tradicional escritório.  

 
“Eu gosto de trabalhar em casa porque gosto de ficar em casa... das minhas coisas... a 

casa é um lugar que conheço o ambiente e é gostoso... hoje você esta na internet e fica ligado 
a tudo... tenho um escritório pequenino em casa, mas que tem tudo que preciso. Eu posso 
controlar meu tempo. Sei que posso parar, dar um tempinho, atender ao telefone... não tem 
aquela coisa engessada... a casa dá uma flexibilidade maior... posso usar qualquer roupa... 
cansou, vai tomar um banho... até a criatividade é diferente... como professora, o melhor local 
para preparar a aula e corrigir prova é em casa...” (Feminino/Casada com Filho Adolescente). 

 
O trabalho em casa também é bem avaliado por ser uma maneira de evitar a 

perda de tempo inútil no transito.  

 
“Hoje o que eu mais gostaria é trabalhar perto de casa. Eu perco muito tempo inútil... 

gosto da vida que tenho. Mas nossa batalha diária é por tempo... gosto do meu trabalho, adoro 
a minha casa...  pode parecer bobo pedir isso ao invés de um milhão de reais, mas isso é o que 
faria minha vida mais feliz ” (Feminino/Casada com Filho Pequeno) 

 
No entanto, para a próxima fase da dissertação, o trabalho em casa não será 

contemplado, pois o foco do presente estudo é o consumo de experiências 
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hedônicas dentro do domicílio. O trabalho em casa não se enquadra nesta definição; 

apenas traz associações positivas em função da comparação com o trabalho no 

tradicional escritório. 

 

Desta maneira, as experiências identificadas foram agrupadas em sete 

grupos, sendo que a tabela 02 contém um resumo sobre a natureza, orientação e 

freqüência predominante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 02 - ANALISE DE EXPERIÊNCIAS HEDÔNICAS 

FONTE: Elaboração Própria 
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6. As Entrevistas por Questionário 
 

 

6.1 Objetivo  

As entrevistas por questionário tiveram três principais objetivos: a) obter uma 

descrição mais rica sobre o hedonismo dentro do domicílio, abordando tanto os 

momentos de descanso quanto de diversão; b) avaliar a aderência das sete 

experiências e vinte e três manifestações identificadas na etapa inicial da entrevista, 

identificando eventuais diferenças entre os três grupos analisados; c) continuar a 

fase exploratória numa base maior de entrevistados, obtendo novas informações de 

experiências hedônicas não identificadas na primeira etapa da pesquisa.  

 

6.2 Teoria e Técnicas de Análise 

Uma vez que há três objetivos distintos nesta etapa da pesquisa, a 

metodologia contemplou três abordagens e teorias distintas.  

 

O primeiro momento, ao conter um objetivo de obter uma maior descrição 

sobre o hedonismo no domicílio, contemplou a Teoria dos Atos de Linguagem. Esta 

teoria está baseada na análise lexical, avaliando estatisticamente as palavras 

empregadas em discursos ou textos (REIS, 2006; FREITAS E MOSCAROLA, 2000, 

FREITAS, CUNHA JUNIOR & MOSCAROLA, 1997, BARDIN, 1997). A análise 

lexical acaba sendo uma ferramenta útil para a compreensão de questões abertas, 

inserindo maior objetividade na avaliação do conteúdo de textos ou discursos. Um 

software de análise de texto que emprega a tecnologia de rede neural artificial 

(Catpac) é capaz de identificar as vinte e cinco palavras mais empregadas num 

texto ou discurso, construindo um mapa capaz de destacar como estas palavras 

estão relacionadas umas com as outras. Desta maneira, seis perguntas abertas 

foram formuladas e receberam a análise lexical.  

 

 O segundo momento, ao conter um objetivo de avaliar a aderência dos tipos 

de experiências e manifestações identificadas na etapa anterior, contemplou uma 

análise estatística de comparação de proporção entre populações. Houve uma série 

de trinta perguntas fechadas formuladas numa escala de cinco pontos. A média das 

respostas classificadas no “top two boxes” foi a base para a comparação entre os 

três diferentes grupos abordados.  
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  Vale ressaltar que, apesar da pesquisa ser de natureza qualitativa, nesta 

segunda etapa da pesquisa um instrumento quantitativo foi utilizado, funcionando 

como um mecanismo exploratório alternativo capaz de fornecer maiores detalhes 

para a descrição e explicação do fenômeno observado. O objetivo não foi o de 

estabelecer nenhuma generalização, mas enriquecer a análise com mais um recurso 

para a exploração do tema junto à amostra.  

 

O terceiro momento da pesquisa, por conter um objetivo exploratório em 

identificar novas experiências e manifestações não capturadas na etapa anterior de 

entrevistas em profundidade, foi composto pela análise de conteúdo das seis 

perguntas abertas, assim como pela análise da última pergunta do questionário, 

também aberta, que estimulava o entrevistado a identificar experiências e 

modalidades não abordadas ao longo do questionário.  

 

6.3 A População Alvo 

Indivíduos adultos, chefe de família ou cônjuge, moradores da região 

metropolitana de São Paulo, pertencentes a classe social A ou B. 

 

6.4 População Referencial 

Indivíduos adultos, chefe de família ou cônjuge, moradores da região 

metropolitana de São Paulo, pertencentes a classe social A ou B, pertencentes ao 

respectivo ciclo de vida há pelo menos três meses, moradores do presente domicílio 

há pelo menos três meses. 

 

6.5 O Tamanho da Amostra 

A pesquisa exploratória contém um foco maior na compreensão do fenômeno 

na amostra, sem preocupações de generalização para a população.  Em função 

disso, os critérios para definição do tamanho da amostra foram baseados 

principalmente na literatura sobre o assunto. De acordo com Martin Marshall: 

 
“Qualitative studies aim to provide illumination and understanding of complex psychosocial 

issues and are most useful for answering humanistic “why?” and “how?” questions... An appropriate 
sample size for a qualitative study is one that adequately answers the research question. The 
researcher actively selects the most productive sample to answer the research question. This can 
involve developing framework of the variables that might influence an individual ‘s contribution and will 
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be based on the researcher’s practical knowledge of the research area, the available literature and 
evidence from the study itself.” (MARSHALL, 1996) 

 
De acordo com a literatura, o número de vinte e quatro entrevistados é 

suficientemente adequado para se fazer considerações a respeito de uma amostra. 

De acordo com Bruce Thomson: 

 
... The question still remains as to what is the correct sample size to anticipate? A simple 

review of current grounded theory studies may provide some insights. Fifty research articles from 
various disciplines that used grounded theory were selected from a three year period, 2002 - 2004. 
Sample size varied from 5 to 350. The average of all fifty studies was 31. After removing the one study 
with a sample size of 350 the average was 24. The end result is that sample size from grounded 
theory relies on the point of theoretical saturation.  Researches can not make a judgment regarding 
sample size until they are involved in the data collection and analysis. As demonstrated by the 
literature review saturation normally occurs between 10 and 30 interviews. (THOMSON, 2003). 
 

Desta maneira, cada um dos três grupos abordados contou com pelo menos 

vinte e quatro entrevistados.  No total, foram obtidas cento e quarenta e uma 

entrevistas. Deste valor, quarenta e cinco respostas foram descartadas por não se 

adequarem ao filtro pelos seguintes motivos: doze indivíduos ainda moravam com os 

pais,  onze não adequaram-se ao filtro da classe social ou estavam sem ocupação 

profissional, nove respostas foram incorretamente preenchidas, quatro não eram 

chefe do domicílio ou casado(a) com ele(a), quatro eram divorciados,  três não se 

encontravam no presente ciclo de vida há mais de três meses, dois não moravam na 

região metropolitana de São Paulo.  

 

Ao todo, foram noventa e seis entrevistas válidas, sendo que o Grupo Alfa 

obteve quarenta e seis respostas, o Grupo Beta vinte e seis e o Grupo Gama vinte e 

quatro. Estas entrevistas foram a base de quase todas as análises, pois somente no 

momento da análise lexical esse valor foi diferente; vinte e quatro entrevistas foram 

aleatoriamente sorteadas do grupo Alfa e do grupo Beta, para garantir que a visão 

consolidada contemplasse um mesmo número de respostas de cada grupo (vinte e 

quatro em cada e setenta e duas respostas no total). 

 

O estudo apresentou uma representatividade equilibrada entre homens e 

mulheres. A análise não discriminou os resultados por gênero, mas a visão 

consolidada apresentou um equilíbrio nas respostas masculinas e femininas nos três 

grupos avaliados (“Alfa”, “Beta” e “Gama). No total, foram quarenta e nove respostas 

masculinas e quarenta e sete respostas feminina. 
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 6.6 A População Amostral 

A amostra foi composta por noventa e seis indivíduos adultos residentes na 

região metropolitana de São Paulo: setenta e seis moradores da cidade de São 

Paulo, treze de São Bernardo do Campo, quatro de Santo André, dois de São 

Caetano do Sul e um de Ribeirão Pires.  

 

A maioria dos entrevistados é composta por funcionários empregados: 

sessenta e oito indivíduos. Apenas quinze indivíduos atuam como profissional liberal 

e treze são empresários. As profissões foram as mais variadas possíveis, sendo 

composta por indivíduos com formação superior na área de ciências humanas 

(administrador, advogado, arquiteto, artista plástico, designer industrial, economista, 

pedagogo, psicólogo, publicitário, secretária executiva e tradutora), ciências exatas 

(engenheiro e analista de sistema), ciências biológicas (nutricionista e dentista) e até 

mesmo com formação técnica (chefe de custos, estilista, fotógrafo e técnico em 

contabilidade).  

 

No grupo Alfa, a maioria dos entrevistados tinha entre vinte e trinta e cinco 

anos, pois estes indivíduos responderam por cerca de 75% do grupo.  Já no grupo 

Beta, a grande concentração dos respondentes ficou entre as idades de 30 e 39 

anos, respondendo por cerca de 70% do grupo. Já no grupo Gama, a faixa etária 

predominante foi entre 40 e 60 anos, com estes indivíduos respondendo por cerca 

de 90% do total do grupo.  

 

6.7 O Recrutamento e Seleção da Amostra 

Conforme anteriormente mencionado, uma das principais restrições 

apontadas por diversos pesquisadores acadêmicos do lazer é conduzir uma 

pesquisa qualitativa composto por sujeitos completamente estranhos. A adoção de 

um recrutamento aleatório acaba, em muitos casos, convergindo indivíduos com 

pouca disposição para refletir profundamente sobre as questões propostas. A isso se 

soma o fato de que quando os assuntos são gerais e comuns a todos os seres 

humanos, torna-se difícil a um estranho entender a importância de uma pesquisa 

sobre um tema com o qual não criou identificação (LIMA, 1992; MAGNANI, 1984). 

 

Uma alternativa que vêm se mostrando eficaz para resolver este ponto nas 

pesquisas qualitativas é a entrevista de sujeitos estranhos, porém indicados por 
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amigos – um laço capaz de acrescentar envolvimento, comprometimento e 

qualidade de informação. Os pesquisadores acabam coletando indicações de 

amigos e conhecidos do círculo de contatos pessoais e incorporando à amostra, 

desde que preencham os requisitos do filtro. Esta é uma amostra classificada por 

conveniência do tipo “bola de neve” (DAMOUS, 2006; POLIT & HUNGLER, 1995).  

 
Esta abordagem mostra-se pertinente para a presente dissertação, em função 

do baixo custo monetário para o levantamento de um significativo número de 

entrevistas, de maneira que o principal viés da metodologia não se aplicar a este 

caso (FREITAS, OLIVEIRA, SACCOL & MOSCAROLA, 2000).  

 

A principal crítica deste sistema de amostragem é um viés socioeconômico da 

amostra. No entanto, o círculo de conhecidos do pesquisador está alinhado à 

população alvo da pesquisa, sendo que o filtro da amostra garantiu a inexistência de 

discrepância quanto à amostra recrutada.  

 

Assim, o recrutamento da amostra foi baseado neste critério, que é aplicado 

por diversos pesquisadores e validado pela comunidade científica. Há uma série de 

recentes estudos que contam com esta técnica de amostragem publicados em 

periódicos de marketing, como Journal of Consumer Marketing, Qualitative Marketing 

Research, International Journal of Bank Marketing, entre outros (PIRON, 2006; 

SCARDAVILLE, 2005; FREDERICKS, 2005; PIRES, STANTON & CHEEK, 2003; 

ANCHETA, 2000; HARR, 1999; FILE & PRINCE, 1994).  

 

Um primeiro e-mail foi enviado a quarenta pessoas do círculo de conhecidos 

do pesquisador, solicitando que visitassem um website que continha o formulário de 

pesquisa para preenchimento na Internet. O e-mail também solicitou que os 

indivíduos encaminhassem o link para seus amigos e colegas residentes na região 

metropolitana de São Paulo. Um segundo email foi enviado uma semana depois 

para as mesmas quarenta pessoas, reforçando o pedido de envio do link para os 

respectivos amigos e colegas.  Os detalhes da aplicação do questionário encontram-

se no item 6.10. 
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 6.8 As Restrições da Amostra 

Desta maneira, há algumas restrições da amostragem, que são basicamente 

as seguintes:  a) Foco Regional: Uma vez que a amostra foi coletada na região 

metropolitana de São Paulo, muito do conhecimento produzido está sujeito à 

dinâmica da própria localidade (ex: não há praias, altos índices de violência e custo 

de vida elevado); b) Foco Classe Social: A amostra também focou os indivíduos de 

maior poder aquisitivo (classe social A e B). O contexto de consumidores de menor 

poder aquisitivo não foi abordada na presente pesquisa; c) Foco Idade: A amostra, 

sendo exclusivamente composta por adultos, não contém informações de crianças, 

adolescentes e jovens. d) A Generalização para População não Aplicável: não é 

possível generalizar os aprendizados com a amostra para a população. 

 

No entanto, mesmo com tais restrições, os objetivos da pesquisa foram 

atendidos, pois: a) Caráter Exploratório: o objetivo da pesquisa não é generalizar 

conhecimento da amostra para a população, uma vez que o foco será o de levantar 

hipóteses que orientem futuras pesquisas; b) Escopo: o objetivo da pesquisa tem 

justamente um foco em indivíduos adultos da classe A e B residentes na região 

metropolitana de São Paulo; c) Tamanho e Custo: Apesar do tamanho da amostra 

ser alto, ela se enquadrou dentro de um orçamento não muito elevado, inclusive pela 

baixa complexidade de coleta de dados – fato que será comentado no próximo item.  

 

6.9 O Questionário  

O questionário foi composto por três partes distintas, uma vez que eram três 

os objetivos desta etapa da pesquisa.  Um primeiro objetivo foi o de aprofundar o 

conhecimento obtido na etapa exploratória, avaliando o hedonismo dentro do 

domicílio. Nesta etapa, o questionário contou com seis perguntas abertas, 

formuladas com o objetivo de estimular o entrevistado a responder sobre os 

momentos de descanso e diversão dentro de casa. 

 

Em uma segunda etapa, o objetivo foi o de avaliar a aderência e pertinência 

dos sete tipos e das vinte e três manifestações de experiências identificadas nas 

entrevistas em profundidade. Nesta etapa, o questionário contou com sete questões 

fechadas em escala de cinco pontos e vinte e três com escala de três pontos.  
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Em uma terceira e última etapa o objetivo foi o de continuar o caráter 

exploratório referente às experiências hedônicas, uma vez que a base maior de 

entrevistados viabilizaria a identificação de novas modalidades de experiência, 

complementando o conhecimento obtido nas entrevistas em profundidade. Além de 

uma última questão aberta formulada com este objetivo específico, as seis perguntas 

iniciais do questionário também foram utilizadas neste momento. 

 

Um pré-teste foi conduzido com o objetivo de garantir a melhor formulação do 

questionário, praticamente idêntico ao processo definitivo, apresentado no item 6.7. 

Um e-mail foi enviado a cinco conhecidos do pesquisador e nove respostas foram 

obtidas. O principal aprendizado foi a redução do tamanho do questionário, 

principalmente nas perguntas finais, que ficaram mais fáceis de serem preenchidas 

ao contemplar apenas questões fechadas.  Um outro aprendizado foi a freqüência 

das respostas, onde apesar da coleta ter sido planejada para ocorrer ao longo de 

duas semanas, todas respostas foram obtidas nos quatro primeiros dias. Este 

aprendizado ajudou na decisão  de envio de um segundo e-mail de reforço no 

pedido para as respostas das perguntas. 

 

6.10 A Aplicação do Questionário 

A aplicação do questionário, assim como a sua construção, foi concebida de 

maneira a garantir condições que o entrevistado pudesse fazer uma profunda 

reflexão antes de responder. Por este motivo, mostra-se pertinente que o sujeito não 

seja abordado em um momento não conveniente e tampouco força-lo a responder 

num certo momento determinado. Desta maneira, a melhor alternativa é dar a 

chance ao indivíduo escolher o momento que ele se sinta mais a vontade em 

responder ao questionário. 

 

A Internet é uma ferramenta poderosa, inclusive pela amostra privilegiar 

indivíduos com acesso a computadores e conexão a Internet. O sujeito pôde optar 

não apenas pelo melhor local (domicílio ou trabalho) como também pelo melhor 

horário ao longo do dia. Isso sem mencionar uma vantagem de custo, fator crítico 

num estudo que contempla uma elevada base numérica de entrevistados. 
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Há diversos estudos acadêmicos que defendem o fortalecimento da Internet 

como ferramenta de coleta de dados para pesquisas. Os dados coletados tendem a 

ser rico pois, em questões abertas, as respostas são mais abundantes via enquête 

Internet do que via enquête tradicional.  Há também uma maior riqueza em função 

da maior confidencialidade das respostas, uma vez que não há um contato humano 

com o entrevistador e o anonimato dos respondentes é assegurado –  algo crítico 

em pesquisas como esta quando o tema abordando envolve questões muitas vezes 

íntimas (FREITAS, JANISSEK-MUNIZ & MOSCAROLA. 2004, MALHOTRA, 2001). 

 

Assim, o questionário foi hospedado em um website específico 

(www.surveymonkey.com), em que as informações foram coletadas durante quinze 

dias. O questionário aplicado encontra-se no apêndice B. Conforme anteriormente 

exposto no item 6.5, das cento e quarenta e uma respostas obtidas, quarenta e 

cinco não se adequaram às premissas do filtro, sendo que o tamanho final da 

amostra foi de noventa e seis indivíduos.  

 

6.11 Análise dos Resultados 

A análise foi dividida em três principais momentos, uma vez que os objetivos 

desta etapa da pesquisa foram o de obter uma descrição mais rica sobre o 

hedonismo dentro do domicílio, avaliar a aderência das sete experiências e vinte e 

três manifestações identificadas na etapa inicial da entrevista e continuar a fase 

exploratória numa base maior de entrevistados. 

 

Os resultados foram assim desdobrados nos seguintes tópicos: a) Hedonismo 

no domicílio; b) As Experiências Hedônicas em momentos distintos do Ciclo de Vida 

Familiar; c) Novas Experiências Hedônicas.  

 

6.11.1 O Hedonismo no Domicílio 

Assim como identificado nas entrevistas em profundidade, foi possível 

observar que as duas naturezas do hedonismo manifestam-se no domicílio: 

descanso e diversão. No entanto, nesta etapa da pesquisa o objetivo foi o de 

explorar um pouco melhor a natureza de cada um destes momentos, inclusive pela 

possibilidade de abordar o tema numa base numericamente maior de entrevistados.  
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A primeira pergunta aberta do questionário foi a seguinte: “Em sua opinião, 

qual a melhor maneira de descansar dentro de casa?”; que foi comparada com a 

quarta pergunta, que foi a seguinte: “Em sua opinião, qual a melhor maneira de se 

divertir dentro de casa?”. As respostas foram agrupadas e submetidas a uma análise 

lexical, sendo todas processadas num software de redes neurais.  As figuras 01 e 02 

contêm os mapas tridimensionais e as vinte e cinco palavras mais utilizadas nas 

respostas dos entrevistados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 01 – MAPA PERCEPTUAL DESCANSO 

FONTE: Elaboração Própria,  
NOTA: Dados trabalho pelo autor no software CATPAC® 
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Uma primeira constatação da análise dos dois mapas deixa claro que 

enquanto que o descanso é predominantemente marcado por experiências de 

introspecção, a diversão é predominantemente caracterizada por experiências de 

socialização.  

 

O descanso foi predominantemente associado a momentos de execução de 

certas tarefas muitas vezes introspectivas (LER + LIVRO, ASSISTINDO + FILMES + 

DVD, COZINHANDO), sensação de estímulos agradáveis (OUVINDO + MUSICA) ou 

até mesmo ao ócio (DEITAR + SOFÁ, DORMIR, DORMINDO). 

 

Já a diversão foi associada predominantemente a pessoas (AMIGOS, 

FILHOS e FAMILIA), reforçado por atividades de natureza coletiva e de socialização 

(JANTAR, CHURRASCO, BRINCANDO, JOGAR, CONVERSAR, REUNIR) que 

também podem ser suportada por certos estímulos sensoriais (MUSICA e FILMES). 

 

Uma segunda pergunta foi elaborada para servir de apoio a estas duas 

questões anteriores, que foi: “Quais palavras você associa a este acontecimento 

específico?”. Um novo mapa foi elaborado para as duas questões, ilustrados na 

figura 03 e 04. 

 
 

FIGURA 02 – MAPA PERCEPTUAL DIVERSÃO 

FONTE: Elaboração Própria,  
NOTA: Dados trabalho pelo autor no software CATPAC® 
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FIGURA 03 – MAPA PERCEPTUAL PALAVRAS ASSOCIADAS A DESCANSO 

FIGURA 04 – MAPA PERCEPTUAL PALAVRAS ASSOCIADAS A DIVERSÃO 

FONTE: Elaboração Própria,  
NOTA: Dados trabalho pelo autor no software CATPAC® 

FONTE: Elaboração Própria,  
NOTA: Dados trabalho pelo autor no software CATPAC® 
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Uma análise destes mapas indica que o descanso é predominantemente 

atingido por sensações de “tranqüilidade”, “paz” e “relaxamento”: estado emocional e 

físico viabilizado pela introspecção, seja em função de uma completa ou parcial 

desconexão do mundo e das interações com outras pessoas. 

 

As relações humanas, em contrapartida, são a base da diversão, ao prover 

sensações de “alegria”, “felicidade” e “risadas”: estado emocional e físico viabilizado 

pela socialização com outras pessoas. 

 

Por este motivo é que o domicílio é predominantemente um local de 

descanso: após um dia de trabalho cansativo e repleto de obrigações e 

representações, nada mais natural do que a busca de momentos de tranqüilidade e 

paz consigo mesmo.  

 

A existência de momentos de introspecção e isolamento, mesmo para 

indivíduos que moram com o cônjuge ou filho, mostra-se importante para garantir um 

correto relaxamento do indivíduo. Este comportamento seria como o “Cocooning do 

Cocooning”, pois não basta estar em casa; importante também ter o seu momento 

de isolamento. Algumas das frases coletadas reforçam este ponto: 

 
“Eu acredito que a melhor maneira de se relacionar com o mundo é estando em paz 

consigo mesmo. (FEMININO, GRUPO ALFA)” 
 
“Eu acho que todas as pessoas precisam, necessitam de um momento individual, próprio, 

em que não haja nenhum tipo de interrupção. (FEMININO, GRUPO BETA)” 
 
“... é importante manter uma certa individualidade, mesmo vivendo em família. 

(MASCULINO, GRUPO BETA).” 
 
“... um momento só meu, sem interferência de terceiros (MASCULINO, GRUPO GAMA).” 

 

Não é de estranhar também o fato do final de semana ser o momento de 

diversão dentro de casa, pois são dias em que não havendo o desgaste do trabalho,  

as pessoas estão dispostas a receber amigos e familiares para experimentar certas 

sensações obtidas apenas como fruto da interação com outros indivíduos. 

 

Em relação à literatura, nota-se uma realidade alinhada à obra “A Casa e a 

Rua”, de Roberto da Matta. O autor defende um claro antagonismo das esferas 
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públicas e privadas, sendo a “rua” predominantemente um ambiente hostil e 

ameaçador enquanto que a “casa” configura-se como um local acolhedor e protetor.  

 

No entanto, vale ressaltar que não só de descanso é feito a “casa”. Os 

momentos de diversão no domicílio, marcados pela socialização com amigos e 

familiares, são importantes, mesmo não sendo tão freqüentes. O lazer na esfera 

privada pode quebrar um pouco o antagonismo entre a “casa” e a “rua”, inclusive 

porque a “rua” também não é feita só de hostilidade. Há momentos de lazer e 

diversão na esfera pública, que podem ser reproduzidas dentro do domicílio.   

 

Alguns exemplos identificados de modalidades de descanso ou diversão que 

até então existiam “fora de casa” e passaram a ser feito também “dentro de casa” 

foram a Lan-House, com jogos eletrônicos coletivos (Masculino, Grupo Alfa),  a 

massagem com equipamentos eletrônicos (Masculino, Grupo Alfa), e até mesmo o 

trabalho em casa, que mesmo não sendo lazer, também aparece com associações 

positiva de diversos entrevistados. 

 

Na obra “‘I’ seek pleasure and ‘We” avoid pain”, os autores defendem que a 

visão que o indivíduos tem de si mesmo influencia a natureza predominante do seu 

próprio hedonismo. Enquanto que pessoas independentes que valorizam a 

diferenciação frente ao coletivo privilegiam a busca por prazer, os sujeitos 

interdependentes que valorizam a integração frente coletivo privilegiam a 

minimização da dor. Por isso o nome do artigo ser “Eu procuro prazer e Nós 

evitamos dor” (AAKER & LEE, 2001).   

 

O presente estudo nos ajuda a limitar a extrapolação do conceito para além 

da visão que o indivíduo estabelece de si mesmo – pelo menos dentro do universo 

de experiências hedônicas. No caso dos momentos introspectivos, percebemos que 

os indivíduos estão predominantemente empenhados na busca pelo descanso, 

enquanto que nos momentos de socialização, eles valorizam a diversão. Em relação 

ao presente objeto de estudo, temos uma constatação mais próxima ao “ ‘I’ avoid 

pain and ‘We’ seek pleasure. “ 
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6.11.2 Os Tipos de Experiências Hedônicas 

Nesta segunda etapa da pesquisa, uma série de trinta questões fechadas, 

divididas em dois grupos, foi elaborada. O primeiro grupo de perguntas foi composto 

por sete perguntas, em que o objetivo foi o de compreender a aderência dos sete 

tipos de experiências identificados nas entrevistas em profundidade.  

 

As respostas foram classificadas numa escala de cinco pontos, cujas opções 

eram as seguintes: “Discordo Totalmente”, “Discordo Parcialmente”, “Não Concordo 

e Não Discordo”, “Concordo Parcialmente” e “Concordo Totalmente”. 

 

A análise dos dados contemplou a proporção dos respondentes que 

escolheram as opções “Concordo Totalmente” e “Concordo Parcialmente” (Top Two 

Boxes). Um valor percentual foi obtido e comparado entre os grupos (Alfa, Beta e 

Gama), assim como entre o gênero dos respondentes (Masculino e Feminino).  

 

Mais uma vez, vale ressaltar que o objetivo desta análise não foi o de obter 

uma generalização da amostra para a população, principalmente pelas restrições da 

técnica de amostragem apresentadas no presente estudo. O objetivo maior foi o de 

aproveitar a elevada base numérica para dar seqüência ao caráter exploratório da 

pesquisa com vista à formulação de hipóteses para futuras pesquisas, sendo que 

nesta etapa alguns instrumentos de análise quantitativa de dados foram utilizados 

para garantir uma maior objetividade na análise. A tabela 03 contém as respostas 

obtidas dentro do critério apresentado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TABELA 03 – TIPOS DE EXPERIÊNCIAS HEDÔNICAS POR GRUPO (P) 

FONTE: Elaboração Própria,  
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Uma primeira constatação é a de que todos os sete tipos de experiências 

foram considerados como importante por mais da metade dos entrevistados – 

mesmo no caso do companheirismo com filhos e animais de estimação, em que 

muitos respondentes nem sequer têm a chance de experimentar tais experiências. 

 

Assim, a classificação proposta baseada nos dados coletados na entrevistas 

em profundidade mostrou-se pertinente e adequada com a maioria dos 

respondentes. Em etapa posterior do presente estudo, será abordada as 

oportunidades de aprimoramento na classificação dos tipos e manifestações de 

experiências, baseado nas novas descobertas das entrevistas por questionário. 

 

Uma outra exploração interessante destes dados foi o cálculo de diferença 

entre proporções de duas populações (ANDERSON, SWEENEY & WILLIAMS 2002). 

Neste momento de análise, as respostas de Alfa foram comparadas com Beta e 

Gama, as de Beta comparadas com Gama e as dos Homens comparadas com as 

das mulheres. O cálculo seguiu as seguintes fórmulas, assumindo um intervalo de 

confiança de 90%:  

 

a) Estatística de Teste para Teste de Hipóteses sobre a Diferença entre 

Proporções de Duas Populações 

 

 

 

b) Estimador Acumulado da Proporção de População 

 

 

 

c) Estatística pontual de σ p1-p2 : 
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Assim, temos os seguintes valores de “z” na tabela abaixo referentes aos 

tipos de experiência, respectivamente na seguinte ordem: a) Grupo Alfa � Grupo 

Beta; b) Grupo Alfa � Grupo Gama; c) Grupo Beta � Grupo Gama; d) Grupo 

Masculino � Grupo Feminino. Estes valores são apresentados na tabela 04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em linhas gerais, foi possível observar poucas mudanças entre os grupos 

estudados no aspecto de tipos de experiências hedônicas vividas dentro do 

domicílio. Apenas as experiências de companheirismo com animais de estimação e 

filhos mostraram diferenças significativas em diferentes momentos do ciclo de vida. 

 

Uma constatação já esperada era a de que o grupo Alfa (Solteiros e Casados 

sem Filhos) não valorizasse e nem sequer experimentasse o companheirismo junto 

aos filhos – por eles não existirem. No entanto, além desta constatação, não foi 

possível observar que a importância atribuída aos momentos com os filhos 

declinasse entre o grupo Beta e Gama. De acordo com a literatura (CARTER & 

MCGOLDRICK, 1995), quando os filhos crescem (Adolescentes e Adultos), os pais 

tendem a dedicar menos tempo a eles e mais a si mesmos. No entanto, a 

importância atribuída pelo grupo Beta e grupo Gama aos momentos com filhos 

dentro de casa foram igualmente elevada. 

 

 

TABELA 04 – TIPOS DE EXPERIÊNCIAS HEDÔNICAS POR GRUPO (Z) 

FONTE: Elaboração Própria,  
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A segunda constatação foi uma significativa alteração do nível de importância 

atribuída às experiências de companheirismo junto a animais de estimação. A 

amostra indicou um comportamento em que o interesse no grupo Alfa mostrou-se 

médio, no grupo Beta baixo e no grupo Gama elevado. De acordo com a literatura 

(CARTER & MCGOLDRICK, 1995), esta constatação mostra-se coerente. Em 

primeiro lugar, porque crianças pequenas tendem a demandar uma excessiva 

atenção e cuidados dos pais. Neste caso, o casal tem pouco tempo para também 

cuidar de um animal de estimação. Já, no momento que os filhos crescem e 

demandam menos atenção dos pais, muitos casais acabam migrando os cuidados a 

um animal de estimação. Já os solteiros e casados sem filhos não demonstram um 

comportamento muito definido, pois há tanto os que buscam companhia e os 

cuidados com os animais quanto aquelas que dispensam este tipo de experiência.  

 

No mais, a comparação entre os grupos Alfa, Beta e Gama não indica 

nenhuma outra significativa variação em relação aos tipos de experiências. Apenas 

quando comparamos as respostas entre os gêneros é que percebemos uma outra 

diferença significativa, uma vez que as mulheres tendem a valorizar mais do que os 

homens as experiências de celebração, ao receber amigos e familiares em casa. 

Esta constatação está de acordo com a literatura, que afirma que a amizade constitui 

um recurso extremamente importante para as mulheres durante toda a vida. O fato 

de as amizades femininas tenderem a ser mais íntimas do que as masculinas reforça 

a constatação do presente estudo, pois somente os amigos mais próximos é que são 

recebidos no domicílio (CARTER & MCGOLDRICK, 1995). 

 

6.11.3 As Manifestações de Experiências Hedônicas 

Nesta etapa da pesquisa, o segundo grupo de questões fechadas foi 

abordado, composto por vinte e três perguntas. O objetivo foi o de compreender a 

aderência das manifestações de experiências identificadas nas entrevistas em 

profundidade, alinhadas aos sete tipos previamente abordado e validado.  

 

As respostas foram classificadas numa escala de três pontos, cujas opções 

eram as seguintes: “Baixa Importância”, “Média Importância” e “Elevada 

Importância”. 
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A análise dos dados contemplou a proporção dos respondentes que 

escolheram a opção “Elevada Importância”. Um valor percentual foi obtido e  

novamente comparado entre os grupos (Alfa, Beta e Gama), assim como entre o 

gênero dos respondentes (Masculino e Feminino).  A tabela 05 contém as respostas 

obtidas dentro do critério apresentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As manifestações de experiências, ao contrário dos tipos de experiências, 

apresentaram uma grande diferença: tanto na comparação da importância da 

manifestação entre os grupos quanto na comparação da média geral entre 

manifestações.  

 

Apenas doze das vinte e três manifestações foram consideradas de elevada 

importância por mais da metade dos entrevistados. As três principais manifestações 

identificadas, considerada importante por mais de 80% de todos os entrevistados, 

foram: tomar banho (89%), conversar com minha esposa(o) ou namorada(o) (83%) e 

namorar e trocar carinhos com minha parceira(o) (81%). Estas experiências 

mostraram-se universais, sendo que o contato com o cônjuge aparece com grande 

destaque, tanto no aspecto emocional de companheirismo e conversa quanto no 

aspecto afetivo de namoro e carícias.  

 

Já, do outro lado, as experiências que foram menos consideradas como de 

elevada importância, com menos de 20% de todos os entrevistados, foram: curtir a 

 

TABELA 05 – MANIFESTAÇÕES DE EXPERIÊNCIAS HEDÔNICAS POR GRUPO (P) 

FONTE: Elaboração Própria,  
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fragrância de aromas e incenso (16%), relaxar com uma reduzida iluminação à base 

de velas  (14%) e criar obras de arte, como pintura ou escultura (4%). Vale destacar 

que as experiências de atmosfera aconchegante com velas e incenso, no grupo Alfa, 

tiveram uma média superior, pois foram consideradas de elevada importância por 

cerca de 25% dos entrevistados.  

 

Ao explorarmos estes dados avaliando a diferença entre as proporções de 

duas populações (ANDERSON, SWEENEY & WILLIAMS 2002), assumindo um 

intervalo de confiança de 90%, temos o seguinte cenário, ilustrado na tabela 06.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao invés de analisarmos os dados isoladamente, mostrou-se pertinente a 

compreensão holística das diferenças de maneira a garantir uma visão mais 

completa de cada perfil.  Dessa maneira, cada grupo recebeu uma análise própria, 

baseada justamente nas peculiaridades de manifestações de experiências.  

 

O grupo Alfa recebeu o nome de “Antenado”, pois os indivíduos que 

pertencem a este grupo demonstraram estar  mais predispostos do que os demais 

em realizar uma grande diversidade de atividades dentro de casa. As únicas 

experiências que eles demonstraram ter menor importância do que os outros dois 

 

TABELA 06 – MANIFESTAÇÕES DE EXPERIÊNCIAS HEDÔNICAS POR GRUPO (Z) 

FONTE: Elaboração Própria,  



73 

grupos foram os momentos com filhos; nas demais experiências, eles valorizam 

mais ou tanto quanto os outros grupos.  

 

A impressão é que pelo fato deles não terem filhos, há mais tempo disponível 

para ser dedicado a si mesmo, ao cônjuge e aos amigos. Uma primeira constatação 

a esta interpretação é que estes sujeitos nitidamente valorizam mais os momentos 

com amigos dentro do domicílio do que os membros do grupo Alfa e Beta. Uma vez 

que a visita de amigos e familiares em casa mostrou ser a principal experiência de 

diversão no domicílio, isso nos mostra que estes indivíduos tendem a valorizar mais 

os momentos de descontração e alegria do que os grupos de indivíduos que 

possuem filho em casa, que tendem a se concentrar um pouco mais nas 

experiências de descanso e repouso.     

 

Os indivíduos do grupo Alfa também demonstraram uma maior diversidade 

nas manifestações das experiências de descanso. Em relação ao grupo Beta, por 

exemplo, eles valorizam mais momentos de escutar música em casa. Já em relação 

ao grupo Gama, eles valorizam mais ambientes iluminados à base de velas e assistir 

filmes.  

 

O grupo Beta recebeu o nome de “Ocupado”, pois os indivíduos que 

pertencem a este grupo, mesmo com todos os esforços e tempo dedicado ao 

cuidado dos filhos pequenos, não deixam de valorizar uma grande diversidade de 

atividades. A grande mudança aparente não é relação à tarefas e atmosfera 

doméstica, mas em relação aos tempo dedicado aos outros atores, como Amigos e 

Animais de Estimação. Os filhos praticamente monopolizam a atenção dos pais, que 

se voltam para dentro de casa, sem abandonar tarefas como assistir filme e ler livros 

e, mais importante, sem perder o romantismo com o cônjuge. Estes indivíduos 

valorizam as experiências de namoro e carícias tanto quanto os mais jovens do 

grupo Alfa, porém com mais destaque do que os indivíduos do grupo Gama.  

 

O grupo Gama justamente recebeu o nome de “Pragmático”, por ser 

composto de sujeitos que predominantemente parecer ter perdido o romantismo em 

suas vidas. O relacionamento conjugal mostra-se mais sereno, pois a confidência e 
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conversa com o cônjuge permanece sendo importante; porém, a questão sexual e 

física não se mostrou tão relevante quanto nos outros grupos. 

 

Uma outra constatação próxima a esta é que estes indivíduos não valorizam 

tanto os momentos de receber os amigos em seu domicílio – momento de diversão e 

aprendizado. O grupo Beta também demostrou valorizar menos esta experiência do 

que o grupo Alfa, provavelmente pelo fato dos filhos pequenos roubarem muito do 

tempo e disposição destes sujeitos.  Já o grupo Gama, mesmo com filhos mais 

velhos que demandam menos cuidado, demonstrou um interesse geral por esta 

experiência menor do que o grupo Alfa e Beta, principalmente nas atividades de 

comer, beber e assistir televisão com outros. Em contrapartida, há um maior 

interesse de ocupar seu tempo no domicílio com animais de estimação. 

 

A impressão que fica deste grupo é a de ser composta por sujeitos mais 

preocupados com que as experiências dentro do domicílio sejam 

predominantemente de descanso e, ainda assim, com uma menor diversidade de 

manifestações do que os outros grupos. Este grupo pareceu ser composto por 

indivíduos mais serenos e cautelosos com a vida, inclusive pela aparente maior 

preocupação com a própria saúde – pelo menos foi o grupo que se destacou por dar 

menor importância para o consumo de bebidas alcoólicas. 

 

6.11.4 Novas Experiências Hedônicas 

Nesta última etapa da pesquisa, o objetivo foi o de explorar novos tipos e 

manifestações de experiências, não identificados durante as entrevistas em 

profundidade. As entrevistas por questionário ajudaram a complementar a lista de 

sete tipos e vinte e três manifestações por dois principais motivos. O primeiro deles é 

o fato de haver uma base numérica de entrevistados superior, o que garantiu uma 

maior diversidade de sujeitos respondentes. O segundo motivo é que como o 

questionário foi preenchido eletronicamente, pela internet, não houve nenhum 

contato humano durante a coleta dos dados – fato que inibe muitas respostas, ainda 

mais quando o tema envolve momentos de intimidade no domicílio. 

 

Uma nova classificação foi obtida, sendo que os sete tipos de experiência 

passaram a ser nove: quatro novos foram incluídos e três foram fundidos em apenas 
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um (“companheirismo”). Já as manifestações foram de vinte e três para quarenta e 

três.  A figura 05  ilustra os novos tipos de experiências.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As novas experiências identificadas serão melhor exploradas, com a análise 

feita tendo como base as informações coletadas tanto nas seis primeiras questões 

abertas quanto na última questão aberta, em que o entrevistado pode escrever qual 

experiência dentro do domicílio não havia aparecido nas questões fechadas. 

 

I. DESCONEXÃO 

A desconexão foi incluída como um terceiro tipo de experiência de descanso 

dentro de casa. As duas experiências até então identificadas, a atmosfera 

aconchegante e as atividades envolventes, são predominantemente momentos de 

descompressão; o indivíduo consegue relaxar aos poucos, num processo gradual de 

descanso.  

 

A desconexão, por sua vez, engloba momentos com uma ruptura maior, em 

que não há tal processo gradual de descanso.  O sujeito efetivamente desconecta-

se do mundo. Um exemplo disso é a sua manifestação mais clara, que é dormir; 

momento de grande ruptura em que o foco é justamente “recarregar as baterias para 

o dia seguinte”.  

 

“(prefiro descansar) dormindo no meu quarto com o ar condicionado ligado e um cobertor.” 

(Feminino, Grupo Alfa) 

 “ dormindo, na cama”. (Feminino, Grupo Alfa) 

 

FIGURA 05 – ATUALIZAÇÃO DOS TIPOS DE EXPERIÊNCIAS HEDÔNICAS  

FONTE: Elaboração Própria.  
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Uma outra manifestação desta experiência é o ócio, em que o sujeito 

consegue descansar sem nenhum estímulo sensorial e sem precisar executar uma 

atividade capaz de distraí-lo. Uma desconexão do mundo é atingida, com o sujeito 

sentido-se livre de qualquer obrigação ou responsabilidade. 

 

“Gosto de vestir uma bermuda, uma camiseta, ficar descalço e deitar no sofá”. (Masculino, 

Grupo Gama). 

“(prefiro descansar) ficando a vontade, sem ter que cumprir com alguma obrigação doméstica 

da casa” (Feminino, Grupo Alfa). 

“Deitar na rede” (Feminino, Grupo Alfa). 

“Deitar no sofá e abrir a janela para entrar um vento gostoso”. (Feminino, Grupo Beta). 

 

II. SEDUÇÃO 

A sedução é uma experiência que não foi abertamente discutida e debatida. 

No entanto, apareceu na resposta de dois entrevistados: um solteiro e um casado 

com filho pequeno. 

 

Este tipo de experiência parece se manifestar de duas maneiras distintas, 

tanto do lado emocional quanto fisiológica. As próprias palavras de um entrevistado 

foram: 

 

“Fazendo sexo, por questões emocionais e fisiológicas” (Masculino, Grupo Alfa). 

 

 Esta perspectiva nos leva a uma interpretação de que se mostra importante 

tanto a questão do envolvimento e conquista do parceiro sexual, que responde mais 

pela questão emocional, quanto a questão do prazer físico em si, responsável pela 

questão fisiológica. 

 

 O sexo, nas palavras do outro entrevistado, mostra-se uma experiência capaz 

de conciliar o hedonismo do descanso e diversão. Nas palavras do segundo 

entrevistado: 

 

“Fazer amor, por se tratar de uma intimidade que traz prazer e relaxa” (Masculino, Grupo 

Beta).  
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Vale ressaltar que apesar do sexo ter aparecido pouco espontaneamente nas 

questões abertas, ele se mostra uma das principais experiências quando exposto de 

maneira um pouco mais sutil nas questões fechadas. A manifestação “namorando e 

trocando caricias com o conjugue” foi apontada como a terceira mais importante, 

com 81% de aceitação do total da amostra. No grupo Alfa, esta foi a manifestação 

mais importante, com 94% de aceitação. Os homens também mostraram valorizar 

esta experiência mais do que as mulheres:  90% do público masculino contra 76% 

do público feminino.  

 

III. TRANSCENDÊNCIA 

Um outro tipo de experiência identificada foi a transcendência, em que as 

manifestações tendem a não ser claramente associadas a descanso e nem diversão. 

No entanto, são momentos agradáveis e valorizados pelos indivíduos.  

 

Há uma grande diversidade de manifestações neste grupo de experiência, em 

que se destacaram a religiosidade, a meditação e a filosofia. O que parece ser 

comum nestes momentos é uma inquietude e questionamento da realidade e de si 

mesmo, com destaque para uma busca metafísica, experiências místicas e o 

conhecimento e transformação de si mesmo. 

 

A religiosidade apareceu como uma experiência coletiva, tanto nos relatos 

dos entrevistados espírita quanto o do católico. Os momentos são basicamente de 

estudo e discussão do evangelho cristão para os espíritas e de oração para os 

católicos. A religião parece desempenhar um forte papel de união entre os membros 

da família, além de estimular a motivação e auto conhecimento dos indivíduos.  

 

“Reunimos-nos em família, uma vez por semana, para estudar o Evangelho segundo o 

Espiritismo. Trata-se de uma reunião muito esperada ao longo da semana, após a qual conversamos 

animadamente sobre a reunião e tratamos de assuntos edificantes”. (Masculino, Grupo Gama) 

 

“Momentos de oração, recolhimento em família. Reunião familiar para rezar o rosário (1 x 

mês), e orações diárias em agradecimento pela harmonia, paz em família”. (Feminino, Grupo Gama) 
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Um pouco diferente da religião é a experiência mística, de contato com Deus. 

Nestes momentos, o indivíduo parece ser mais reflexivo e introspectivo. 

 

“... meu momento para conversar com Deus”. (Feminino, Grupo Gama)    

 

Uma alternativa a este estado místico é a meditação, em que sem as 

influências da religião o indivíduo se liberta da realidade do dia-a-dia e aprofunda-se 

em uma solitária jornada metafísica.  

 

“... mentalização e meditação”(Feminino, Grupo Gama). 

 

Um pouco diferente destas experiências é a filosofia, em que a inquietude do 

ser humano manifesta-se sem as influências metafísicas. O sujeito parece viver 

certos momentos de questionamentos, porém mais associados às próprias 

referências de vida: não há crenças e tão pouco um estado mental alternativo, como 

no caso da meditação e da religião. 

 

“... na varanda, tomando cerveja e filosofando, porque consigo sair da coisa bitolada do dia 

normal”. (Masculino, Grupo Alfa). 

 

IV. CRIAÇÃO ARTÍSTICA 

Este tipo de experiência está relacionado a momentos em que os indivíduos 

exercem sua criatividade para uma concepção artística. A manifestação que parece 

ser mais comum é uma que não demanda nenhuma habilidade técnica, como pintura 

ou escrita; o que se mostrou mais citado foi a decoração da casa, em que o sujeito 

consegue se expressar de maneira criativa desde a configuração dos móveis até a 

própria decoração da casa, com objetivos de menor porte. 

 

“ Gosto de decorar a casa”. (Feminino, Grupo Alfa) 

“... arrumar os móveis...”.  (Masculino, Grupo Alfa) 

 

No entanto, também foi possível observar experiências artísticas que 

requerem técnicas, como pintura, instrumentos musicais e poesia.  

 

“... tocar instrumentos musicais”. (Masculino, Grupo Gama) 
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“... tocar instrumentos musicais, no meu caso o sax”. (Masculino, Grupo Alfa) 

“... escrever e ler poesias! Poesia = a mãe de todas as artes”(Masculino, Grupo Alfa) 

 

Vale destacar que a criação artística foi identificada durante as entrevistas em 

profundidade e classificada como uma manifestação de atividades envolventes. No 

entanto, após as entrevistas por questionário, mostrou-se mais pertinente classificar 

a criação artística como um tipo diferenciado de experiência. A criação é um fim por 

si mesmo, não sendo apenas um caminho para o descanso.  

 

Desta maneira, os tipos e manifestações de experiências evoluíram 

significativamente nesta segunda etapa do presente estudo. A tabela 07 ilustra a 

classificação após as entrevistas em profundidade e a tabela 08 a classificação após 

as entrevistas por questionário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TABELA 07 – TIPOS E MANIFESTAÇÕES DE EXPERIÊNCIAS HEDÔNICAS 
(PRIMEIRA VERSÃO)  

FONTE: Elaboração Própria.  
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TABELA 08 – TIPOS E MANIFESTAÇÕES DE EXPERIÊNCIAS HEDÔNICAS 
(SEGUNDA VERSÃO)  

FONTE: Elaboração Própria.  
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Além dos novos tipos de experiências, novas manifestações também foram 

identificadas em relação a tipos de experiências já previamente identificadas.  Estas 

manifestações são brevemente descritas a seguir: 

 

V. DESCOMPRESSÃO VIA ATMOSFERA 

- Massagem: nesta manifestação, o entrevistado alegou vivenciar 

momentos de massagem corporal, em que com o auxílio de 

equipamentos, consegue relaxar o corpo pelo contato físico. 

 

VI. DESCOMPRESSÃO VIA ATIVIDADES 

- Assistir TV: nesta manifestação, os entrevistados alegam vivenciar 

momentos em que não assistem a nenhuma programação específica. Eles 

apenas ficam trocando de canal aleatoriamente, sem se prender a 

nenhuma programa. 

 

- Jogar Vídeo Game: nesta manifestação, os entrevistados alegam que os 

jogos eletrônicos propiciam o descanso pelo fato de prender a atenção do 

jogado que acaba se desligando de outras preocupações que 

eventualmente ocupam a sua mente. 

 

- Navegar na Internet: nesta manifestação, os entrevistads alegam utilizar a 

Internet seja navegando aleatoriamente por páginas de diversos 

conteúdos diversos ou pela comunicação com amigos, colegas e parentes. 

 

- Ginástica: nesta manifestação, o entrevistado alegou o exercício de 

atividades físicas dentro de casa, igualmente prendendo a concentração e 

desligando a mente de outras preocupações. 

 

- Contemplação do Ambiente: nesta manifestação, o entrevistado alegou 

que eventualmente despende parte do seu tempo contemplando a 

decoração da casa, curtindo a beleza do local e lembrando da história 

associada aos objetos. 
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- Atividades Manuais: nesta manifestação, o entrevistado alegou valorizar 

momentos que dedica ao bordado – atividade manual capaz de prender a 

atenção do sujeito. 

 

VII. ESCAPISMO 

- Fantasia: esta manifestação contém momentos em que o indivíduo 

transporta-se da realidade para um mundo dos sonhos, em que ele pode 

se ver livre de limitações e incômodos da vida real. Um entrevistado, que 

não consegue jogar futebol no mundo real por limitações físicas, consegue 

compensar esta vontade nos jogos eletrônicos do computador.  

 

VIII. COMPANHEIRISMO 

- Divertir-se Jogando com o Filho: nesta manifestação, tanto o pai quanto o 

filho divertem-se juntos com diversos tipos de jogos: eletrônicos, cartas ou 

tabuleiros. Esta atividade, além de propiciar momentos agradáveis, 

também parece servir para integrar a família. 

 

IX. CELEBRAÇÃO 

- Jogos com Amigos: esta é uma manifestação de socialização, em que os 

indivíduos conseguem compartilhar momentos sem necessariamente ter 

assunto para conversar.  

 

- Cantar e Dançar com Amigos: esta é uma manifestação que foi 

mencionada por dois entrevistados, pois engloba desde os momentos de 

cantoria no Karaoke até propriamente a dança.  
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7. Conclusão 

 

 7.1 Uma Avaliação frente à Teoria 

 

 Além dos comentários durante a interpretação dos dados referente à teoria do 

tema do presente estudo, vale um maior aprofundamento da análise frente aos 

principais artigos utilizados como referência neste estudo. Há três obras que 

receberam destaque, as quais tratam da natureza predominante do hedonismo 

(“Alívio de Dor” ou “Busca de Prazer”), a orientação predominante (“Mente” ou 

“Sentidos”) e freqüência predominante (“Ocasional” ou “Rotineiro”).  

 

 A tabela 09 contém um resumo dos noves tipos de experiência analisados 

sob a ótica destas três questões predominantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 09 – EXPERIÊNCIAS ANALISADAS FRENTE À TEORIA 

FONTE: Elaboração Própria.  
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O primeiro aspecto avaliado é em relação à natureza do hedonismo:  negativo 

(alívio de dor) versus positivo (busca do prazer). A base teórica  desta classificação 

é a obra “‘I’ Seek Pleasures and ‘We’ Avoid Pains: The Role of Self-Regulatory Goals 

In Information Processing and Persuasion”, de Jennifer Aaker e Angela Lee”. 

 

As entrevistas em profundidade e as entrevistas por questionário indicam que 

o domicílio é predominantemente um local associado ao descanso e ao alívio de dor. 

Esta constatação foi praticamente uma unanimidade, sendo observada junto a 

entrevistados que se encontram em diferentes estágios do ciclo de vida familiar.  

 

O domicílio é um local em que os indivíduos são soberanos, pois ao contrário 

das esferas públicas como o trabalho, não há obrigações e representações. As 

pessoas se libertam dentro de casa, podendo viver uma vida que elas mesmas 

escolhem.  

 

Evidentemente que esta constatação reflete a realidade da amostra: 

indivíduos adultos da classe AB que vivem na região metropolitana de São Paulo. As 

tarefas domésticas, obrigações da vida privada, não aparecem como empecilho ou 

obstáculo, provavelmente pelo fato da maioria dos entrevistados contar com o auxílio 

de empregados domésticos para as tarefas de limpeza e organização da casa. 

 

A única responsabilidade doméstica que apareceu mais claramente foi o 

cuidado com os filhos pequenos; uma tarefa que demanda sérios esforços dos pais, 

mas que acaba não sendo um incomodo, pois os indivíduos encaram mais como 

uma responsabilidade prazerosa do que como uma obrigação.  

 

O descanso apareceu como uma conquista predominantemente introspectiva, 

sendo valorizado alguns momentos de solidão dentro de casa, inclusive para 

indivíduos que vivem em família. Neste contexto, as alternativas de descanso na 

rotina cotidiana são as mais variadas possíveis, que vão desde os estímulos 

sensoriais até as atividades capazes de distrair a mente das preocupações que 

rondam os indivíduos ao longo do dia. 
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Em alguns momentos, a tensão adquirida ao longo do dia é bem elevada, 

mais forte do que o normal, principalmente como conseqüência do nervosismo em 

relação ao trabalho – principal fonte de preocupações manifestada pelos 

entrevistados. Neste caso extremo, a confidencia conjugal parece ser mais 

adequada do que a introspecção, pois o companheiro acaba desempenhando um 

papel importante para ouvir, aconselhar e acalmar o cônjuge.  

 

As experiências de diversão, apesar de menos freqüente, também existem e 

são valorizadas no domicílio.  Estes momentos são predominantemente baseados 

na interferência de terceiros – amigos e familiares que realizam uma visita.  Há uma 

grande diversidade de manifestações possíveis nestas ocasiões, em que pode existir 

desde uma natureza mais pessoal, baseada na conversa, até uma natureza mais 

impessoal, com os indivíduos utilizando alguns recursos para a comunhão entre as 

pessoas: assistir TV, jogos de carta, karaoke, entre outros.  

 

De acordo com a literatura, há casos em que os indivíduos buscam certas 

‘muletas’ capazes de estimular a comunhão e socialização das pessoas. Um estudo 

exploratório sobre os programas de “luta livre” nos Estados Unidos justamente 

destacou que um aspecto importante dos programas é que as pessoas conseguiam 

se integrar “sem precisar falar uma com as outras” (SCHMELZ & SOJKA, 2004).  

 

Esta integração despersonalizada acaba não sendo tão edificante como a 

comunhão personalizada, em que os amigos e familiares, externos ao núcleo 

familiar, contribuem para a troca de aprendizado, por sempre trazerem novas 

histórias e conhecimento a ser compartilhado.  

 

A busca pelo novo parece desempenhar um papel importante para quebrar a 

monotonia no domicílio, pois por se tratar de um local predominantemente de 

repouso, palco de experiências previsíveis e repetidas, há um risco de surgir uma 

sensação de tédio. Algumas famílias inclusive utilizam discussões religiosas e 

filosóficas periódicas, sendo estes momentos ‘edificantes’ e bastante ‘esperados ao 

longo da semana’. A Internet também parece desempenhar de certa maneira este 

papel, por ser a janela da casa para o mundo. 
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O segundo aspecto avaliado à luz da literatura é em relação à manifestação 

da experiência hedônica ser orientada pelos sentidos sensoriais ou pela imaginação. 

A base teórica desta classificação é a obra “Hedonic Consumption: Emerging 

Concepts, Methods and Propositions”, dos autores Elizabeth Hirschman e Morris 

Holbrook (1982). 

 

As entrevistas em profundidade e as entrevistas por questionário indicam que 

no domicílio há uma leve predominância das experiências que exploram os aspectos 

mentais e a imaginação sobre as sensoriais.  Há inclusive diversos casos em que 

uma mesma experiência explora uma mistura de ambas as orientações, abordando 

tanto os sentidos quanto a mente.  

 

A análise dos nove tipos de experiência revelou que apenas uma mostrou-se 

predominantemente sensorial, que foi a criação de uma atmosfera aconchegante. Os 

indivíduos, nesta modalidade, procuram estimular os cinco sentidos, seja pela 

iluminação à base de velas, o cheiro de incenso e o descanso de um banho. As 

experiências do grupo “Descompressão via Atmosfera” pareceram serem mais 

valorizadas pelos indivíduos do grupo Alfa, com exceção do banho que se mostrou 

universal em todos os grupos,.  

 

Uma possível explicação é que a ausência do filho permite que as pessoas 

gastem mais tempo com elas mesmos dentro de casa – e, como há pouca gente 

vivendo no mesmo lar, há uma maior liberdade para se criar uma ambientação 

diferente sem incomodar as demais pessoas.  

 

As experiências predominantemente mentais foram quatro: Desconexão, 

Descompressão via Atividades, Escapismo e Transcendência. Em linhas gerais, o 

que há de comum nestes quatro tipos de experiência é uma natureza libertadora das 

preocupações e tormentos que habitam a mente dos indivíduos. No momento em 

que os indivíduos vivenciam estas experiências, as preocupações e obstáculos 

deixam de ser o foco de atenção, com os sujeitos passando a vivenciar momentos 

de tranqüilidade ou diversão.  
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No entanto, há também quatro experiências em que não existe uma 

predominância dos aspectos sensoriais ou mentais; ambas as dimensões coexistem. 

Estas experiências são: Companheirismo, Celebração, Sedução e Criação Artística.  

 

Uma primeira constatação é que as experiências coletivas, que envolvem o 

contato com outros indivíduos ou animais de estimação, tendem a explorar tanto 

estímulos sensoriais quanto o mentais. Estes momentos de socialização, 

predominantemente mais associados a diversão do que a descanso, também se 

mostraram mais ricos ao simultaneamente despertar sentidos e imaginação.  

 

O relacionamento com o cônjuge, além das carícias (predominantemente 

físico), também contém a confidência (predominantemente mental). O 

relacionamento com o filho, além do carinho, também contém o aprendizado e 

ensino. O relacionamento com os amigos, além dos abraços, também explora as 

conversas. 

 

As experiências de criação artística também se  destacaram pela 

simultaneidade dos estímulos sensoriais e mentais. Há uma mistura no processo de 

se conceber plasticamente ou conceitualmente uma criação até a sua própria 

manifestação; uma atividade completa que envolve os estímulos mentais  e 

sensoriais.  

 

Desta maneira, o estudo identificou que os estímulos sensoriais e mentais em 

grande parte das vezes coexistem numa mesma experiência. Em algumas delas, 

percebe-se que pode haver uma predominância maior de uma destas duas 

orientações – geralmente os aspectos mentais. No entanto, importante destacar a 

ausência na maioria das vezes de uma fronteira clara destes estímulos, 

principalmente nas experiências de socialização, que envolve um contato e 

relacionamento com outros indivíduos ou até mesmo um animal de estimação.  

 

O terceiro aspecto avaliado é em relação ao estilo de experiência: “Core” 

(atividades cotidianas) ou “Balance” (atividades especiais e não comuns). A base 

teórica desta classificação é a obra “Parent and Child Perspectives of Family Leisure 
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Involvement and Satisfaction with Family Life”, dos autores Ramon Zabriskie e Bryan 

McCormick (2003). 

 

As entrevistas em profundidade e as entrevistas por questionário indicam que 

no domicílio estes dois estilos coexistem, pois enquanto as experiências de 

descanso são predominantemente cotidianas, as de diversão são 

predominantemente ocasiões especiais. 

 

O descanso, conforme já ilustrado e analisado, tende a ser o centro do 

domicílio. Por este motivo, mostra-se cotidiano a manifestação de experiências como 

a “Desconexão”, “Descompressão via Atmosfera” e “Descompressão via Atividades”. 

No entanto, mesmo com o domicílio assumindo esta forte natureza de descanso, 

estes momentos ainda parecem, em muitos casos, não ser suficientes para 

compensar todo o desgaste e preocupação enfrentada ao longo do dia na atividade 

profissional. Um significativo número de entrevistados alega que valorizam estes 

momentos inclusive por eles passarem muito rápido e serem raros no dia da pessoa.  

 

Esta constatação esta alinhada ao artigo de Russel Belk, Guliz Ger e Soren 

Askegaards, entitulado “The Fire of Desire: a multisited inquiry into consumer 

passion”. Os autores, nesta obra, ao estudar a paixão em ocasiões de consumo, 

identificam que um aspecto fundamental para o surgimento do desejo é a sensação 

de distância entre consumidor e objeto; as pessoas tendem a valorizar aquilo que 

elas não tem e que sentem ser impossível de possuir. Alguns exemplos são carros 

de luxo ou viagens extravagantes. Uma constatação similar foi observada na 

presente dissertação, em que alguns momentos são especiais em parte por não ser 

tão freqüente quanto o indivíduo gostaria que fosse – mesmo sendo uma ocasião 

cotidiana e em alguns casos diária. 

 

Conforme a literatura (ZABRISKIE & MCCORMICK, 2003), as atividades 

cotidianas são importantes para garantir a união da família, pois insere uma certa 

estabilidade e previsibilidade na rotina de todos os membros. Desta maneira, o 

domicílio aparece como palco para ocasiões de união entre os indivíduos, sendo que 

as atividades de descanso – seja coletiva ou até mesmo introspectiva – ajudam na 

coesão justamente por se tratar de momentos cotidianos de estabilidade. 
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Já as experiências de diversão aparecem predominantemente como 

esporádicas. Estas ocasiões são igualmente importantes pois, se os momentos 

cotidianos ajudam ao trazer estabilidade aos indivíduos, as ocasiões especiais 

potencializam o desenvolvimento, evitando o tédio ou apatia de uma vida muito 

previsível. Este equilíbrio entre momentos cotidianos e momentos especiais mostra-

se de grande importância para um lazer sustentável; e o domicílio mostrou ser um 

local propicio para a coexistência de ambas as modalidades de experiência.  

 

A diversão parece ser cotidiana apenas em dois casos, quando envolve 

basicamente os membros da família: “Sedução” e “Companheirismo com filhos ou 

cônjuge”. Nestas situações, uma vez que os participantes encontram-se geralmente 

juntos, estas experiências acabam surgindo espontaneamente e naturalmente; não 

há necessariamente um planejamento formal. 

 

Já a grande parte da diversão aparece como momentos especiais, 

principalmente os que envolvem indivíduos externos, que são visitas de amigos. 

Estas experiências são: “Celebração”, “Escapismo”, “Transcendência” e “Criação 

Artística”. Em muitos destes casos há a necessidade de certa preparação, fato que 

dificulta o surgimento espontâneo e consequentemente a freqüência de tais 

acontecimentos. A região metropolitana de São Paulo também conta com um 

agravante que é a distância elevada, em muitos casos, entre os domicílios de 

amigos e familiares, sendo que o elevado trânsito acaba sendo mais uma dificuldade 

a ser enfrentada.  
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 7.2 Uma Perspectiva Crítica ao Hedonismo 

Come, pequena suja, come!  

Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade 

com que comes! 

Fernando Pessoa (em “Tabacaria”) 

 

Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la 

E comer um fruto é saber-lhe o sentido.  

Por isso quando num dia de calor 

Me sinto triste de gozá-lo tanto. 

E me deito ao comprido na erva, 

E fecho os olhos quentes, 

Sinto todo o meu corpo deitado na realidade, 

Sei a verdade e sou feliz. 

Fernando Pessoa (em “O Guardador de 

Rebanhos”) 

 

 O consumo dos produtos de massa é alvo de diversas críticas, inclusive de 

acadêmicos, por se tratar de uma atividade muitas vezes alienante ao ser humano. 

Há diversos autores, como Jean Baudrillard, que destacam o consumo moderno 

como um processo nada engrandecedor na busca pela felicidade.  Os produtos e 

serviços tipicamente hedônicos são criticados justamente por esta função anestésica 

em ofertar uma felicidade artificial, predominantemente incapaz de estimular o 

desenvolvimento intelectual ou cultural dos consumidores. 

 

 A conseqüência da utilização do consumo para a satisfação de desejos 

hedônicos é o consumismo, em que produtos em condições adequadas de 

funcionamento são substituídos por outros mais modernos. Desta maneira, uma 

outra vítima de todo este processo seria o meio-ambiente, em função da extração 

desenfreada de recursos naturais, juntamente com o excessivo acúmulo de lixo 

industrial e residencial. 

 

 Esta perspectiva é coerente, porém requer uma cautelosa interpretação, de 

maneira a evitar com que o consumo seja rotulado como algo depreciativo tanto para 

os indivíduos quanto para o meio-ambiente.  

 



91 

 As duas citações no início deste tópico são trechos de diferentes poesias de 

Fernando Pessoa, respectivamente “Tabacaria” e “O Guardador de Rebanhos”.  O 

mais interessante é que cada uma destas passagens podem servir para ilustrar o 

consumo dentro de uma perspectiva diferente. 

 

Na primeira perspectiva, percebemos uma postura alienante do consumo; a 

menina demasiadamente preocupada com o consumo de chocolate na poesia, 

alienada dos questionamentos filosóficos da vida. A satisfação e o gozo aparecem 

como algo antagônico à inquietude; o consumo caracteriza-se como uma droga 

anestésica e alienante, pois, na lógica deste indivíduo, de que adianta viver a 

realidade se ela não é confortável ou aconchegante.  

 

Sem dúvida nenhuma, esta é uma postura que diversos consumidores 

assumem ao redor no mundo. O hedonismo, obtido como conseqüência do consumo  

de bens ou serviços, acaba sendo encarado como um grande aspiracional na vida. 

Em muitos casos, o indivíduo pode acabar desenvolvendo uma perspectiva de vida 

demasiadamente individualista e materialista, deixando de lado uma vida edificante, 

recheada de desenvolvimento intelectual, cultural ou espiritual. 

 

No entanto, a segunda citação de Fernando Pessoa nos leva a uma realidade 

oposta, em que podemos ver a exaltação da contemplação e dos sentidos. Na 

verdade, quando a inquietude nos leva a uma curiosidade capaz de explorar o 

mundo é que conseguimos obter o contato com a realidade que nos cerca e o 

conhecimento. 

 

O consumo hedônico também pode ser percebido dentro desta perspectiva, 

de maneira engrandecedora ao ser humano. Ao invés de um indivíduo em busca do 

puro prazer próprio, percebemos um consumidor contemplativo, capaz de conhecer 

o mundo pelo hedonismo, aproveitando o consumo de produtos sem utilizá-los como 

uma compensação ilusória de sua infelicidade.  

 

Assim, mostra-se que o consumo hedônico pode trazer conseqüências 

positivas ou negativos para o indivíduo; compete a cada um utilizá-lo de maneira 

sabia, e não como uma espécie de fuga alienante da realidade. 
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 7.3 Hipóteses e Futuras Pesquisas 

Uma primeira oportunidade identificada de pesquisa futura é a evolução da 

presente pesquisa com a aplicação em base quantitativa de um questionário 

alinhado aos nove tipos de experiências e quarenta e três manifestações 

identificadas. Este questionário poderia seguir um procedimento similar ao que foi 

aplicado na presente dissertação (sete tipos e vinte e três manifestações de 

experiências), no entanto com uma amostragem estatística capaz de permitir uma 

generalização dos dados para a população.  

 

Uma segunda oportunidade de evolução seria a de realizar esta mesma 

abordagem quantitativa em uma série de cidades diferentes. Essa abordagem 

permitiria, por exemplo, comparar as experiências hedônicas no domicílio em uma 

série de contextos distintos, como: a) comparação das principais metrópoles 

brasileiras (São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Recife e Salvador); b) 

comparação de grandes metrópoles com cidades pequenas (São Paulo com Bauru; 

Rio de Janeiro com Macaé); c) comparação internacional de cidades em países 

distintos (São Paulo, Chicago, Cidade do México, Buenos Aires, Santiago). 

 

Algumas hipóteses nesta pesquisa poderiam ser: a) O consumo de 

experiências hedônicas no domicílio está relacionado ao índice de criminalidade, 

trânsito ou custo de vida de uma cidade?; b) O consumo de experiências hedônicas 

no domicílio está relacionado à infra-estrutura de lazer coletivo de uma cidade?; c) o 

consumo de experiências hedônicas no domicílio está relacionado a existência de 

empregados domésticos, que liberam tempo e esforço das atividades de limpeza da 

casa?  

 

Uma terceira oportunidade de futura pesquisa seria a de compreender o 

consumo de experiências hedônicas fora do domicílio, privilegiando a mesma 

abordagem de segmentação por ciclo de vida familiar. Uma comparação do que os 

indivíduos dos grupos abordados (Alfa, Beta e Gama) valorizam como experiência 

dentro e fora de casa poderia contribuir com a evolução do conhecimento adquirido 

na presente dissertação. Esta pesquisa poderia ser exploratória, sem a formulação 

de um hipótese precisa.  
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Uma quarta oportunidade de futura pesquisa seria a de pesquisar os mesmos 

indivíduos que compuseram esta amostra daqui a dez anos, repetindo as mesmas 

questões abertas e fechadas. Uma comparação da evolução do comportamento e 

preferência neste tempo pode trazer novos conhecimentos alinhado ao tema. A 

hipótese principal seria: Há alterações significativas no consumo de experiências 

hedônicas dentro do domicílio ao longo da vida de um mesmo indivíduo? 

 

Uma quinta oportunidade de futura pesquisa seria a de aprofundar as quebras 

dos grupos considerados na presente dissertação. No caso do grupo Alfa, realizar 

uma pesquisa que identifique as diferenças entre os solteiros dos casados sem filho; 

No caso do grupo Gama, uma abordagem que capture as distinções entre casados 

com filhos adolescentes e filhos adultos.  

 

Uma sexta oportunidade de futura pesquisa seria a de aprofundar o caráter 

exploratório nos tipos de experiências que demonstraram diferenças significativas 

capturadas na comparação entre os grupos: companheirismo com filho, 

companheirismo com animal de estimação e celebração. Uma vez que a visita 

etnográfica mostra-se difícil em função do domicílio ser um local de intimidade, esta 

exploração poderia ser feita com grupos focais. 

 

Uma sétima oportunidade de futura pesquisa seria a de adotar um foco capaz 

de contemplar não apenas os indivíduos adultos do domicílio, mas todos os 

membros da família. A perspectiva dos filhos pode trazer conhecimento 

complementares, capazes de contemplar a visão da família como um todo. A 

hipótese principal desta pesquisa poderia ser: O consumo de experiências 

hedônicas no domicílio apresenta difere significativamente entre pais e filhos? 

 

Uma oitava oportunidade de futura pesquisa seria a de expandir a presente 

pesquisa para consumidores de classe C. A questão do hedonismo, assim como as 

experiências hedônicas, pode apresentar significativas diferenças em relação ao 

conhecimento obtido nesta presente pesquisa. Esta pesquisa poderia ser 

exploratória, sem nenhuma hipótese muito específica formulada.  
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Uma nona oportunidade de futura pesquisa seria a de replicar uma pesquisa 

semelhante ao presente estudo em grupos notadamente com um claro estilo de vida 

diferente da maioria da população: vegetarianos, esportistas, imigrantes, religiosos, 

entre outros. 

 

Uma décima oportunidade de futura pesquisa seria a de contemplar o 

consumo de experiências hedônicas junto a indivíduos de elevadíssimo poder 

aquisitivo: apenas indivíduos com patrimônio superior a R$ 1 milhão.   

 

Uma décima primeira oportunidade de futura pesquisa seria a de considerar 

as experi6encias que também ocorrem na área de lazer dos apartamentos lançados 

recentemente no Brasil, em que já se é possível perceber uma série de serviços e 

espaços diferenciados, tornando o condomínio quase um clube de lazer e 

entretenimento. A hipótese central seria: o consumo de experiências hedônicas no 

domicílio é diferente entre residentes de apartamentos novos e antigos? 

 

Uma décima segunda oportunidade de futura pesquisa seria uma exploratória 

em relação a experiências hedônicas que foram pouco exploradas no presente 

estudo, principalmente em função da baixa quantidade de informações disponível. A 

primeira experiência seria de sedução, em que poucos respondentes falaram 

abertamente sobre o assunto, provavelmente pela vergonha em se abrir questões 

íntimas. Outras experiências que ainda podem ser melhor exploradas são o 

Escapismo e a Transcendência.  
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 7.4 Aplicação Prática 

O presente estudo forneceu claros indícios de que o consumo de experiências 

hedônicas dentro do domicílio é significativo, muito valorizado pelos indivíduos e 

capaz de se manifestar de maneiras diferentes em distintos momentos do ciclo de 

vida familiar. 

 

As empresas envolvidas com a venda de produtos e serviços para domicílios 

de classe AB na região metropolitana de São Paulo devem ponderar que soluções 

capazes de potencializar as experiências de descanso e comodidade provavelmente 

serão bem vindas por todos os grupos avaliados. Aparentemente, há uma maior 

propensão nos domicílios mais novos, de solteiros e casados sem filhos, em 

aceitarem melhor as novidades: como o caso de velas e incensos. Este foi o grupo 

aparentemente mais inclinado a realização de uma maior diversidade de atividades 

dentro do domicílio.  

 

Vale ressaltar, no entanto, que o tema descanso mostrou um apelo universal 

em todos os grupos, principalmente na experiência em se tomar um banho –   

principal manifestação de experiência avaliada entre todas. 

 

Os filhos pequenos despertam muita atenção e cuidado dos pais, sendo que 

parece haver uma grande oportunidade nestas famílias em se colocar o bem estar 

da criança no centro de inovação e comunicação. A oportunidade de negócio parece 

ser tanto para os produtos capazes de poupar o tempo dos pais nas atividades de 

cuidado com os filhos (como preparação de alimentos e troca de fraldas) ou 

soluções capazes de apresentar um desempenho superior nos cuidados com os 

filhos (uma fralda que não irrite a pele ou comida para criança mais saborosa e 

nutrititva). 

 

Em relação aos animais de estimação, mostra-se clara a oportunidade junto a 

consumidores mais velhos, com filhos adolescente e adultos. Estas pessoas 

demonstraram uma clara tendência em valorizar a companhia junto a animais, como 

cães e gatos. A comunicação dirigida a este consumidor, assim como inovações que 

facilitem os cuidados com animais tendo o foco este público (como melhor 

ergonomia na limpeza do animal e dejetos), provavelmente serão bem sucedidas. 
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Ao mesmo tempo, há uma grande oportunidade de uma empresa estimular a 

socialização destes indivíduos mais velhos, principalmente os homens. Eles tendem 

a ter pouco relacionamento com amigos e canalizam uma grande parte de sua 

interação social aos filhos e animais de estimação. Há uma oportunidade para sites 

de relacionamento como o Orkut explorar este consumidor, que provavelmente ainda 

não é tão familiar ao computador e internet como os mais jovens – mas que 

aparentemente valorizaria solução similar. 

 

Há também uma possível grande oportunidade em evitar com que o domicílio 

se torne um local tedioso, estimulando experiências de diversão e conhecimento 

dentro de casa. As visitas de amigo hoje são as principais ocasiões onde os 

indivíduos não apenas se divertem como também aprendem coisas novas.  Os 

produtos e serviços podem tanto potencializar estes momentos de celebração 

coletiva quanto propiciar tais sensações sem a necessidade de outros indivíduos 

dentro de casa. Este parece ser uma grande oportunidade para a Internet, atual 

janela da casa com o mundo.  A evolução na dinâmica de sites de relacionamentos, 

assim como sites que tragam conhecimento de forma divertida e interativa, podem 

se configurar em novas oportunidades de negócio. 
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ANEXO A – DOMICÍLIOS POR REGIÃO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B – POPULAÇÃO POR ESTADO (REGIÃO SUDESTE) 



 

10. Apêndices 

 

 

 

 

 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE  

 

 
Objetivo: Auxiliar a construção do questionário que será aplicado junto a cerca de 

60 indivíduos e interpretado frente à Teoria dos Atos de Linguagem e análise lexical. 

A principal preocupação destas entrevistas será garantir que o questionário seja 

corretamente formulado, de maneira que o objetivo geral e os objetivos específicos 

da pesquisa sejam atendidos. 

 

Entrevista: A entrevista será de natureza semi-estruturada, em função da natureza 

exploratória da pesquisa. Há uma série de questões previamente definidas, que 

serão expostas em um contexto semelhante a uma conversa informal.  

 

 

Amostra: A literatura sugere que entrevistas desta natureza sejam conduzidas com 

pessoas já conhecidas pelo pesquisador ou apresentadas a ele por outras pessoas 

da relação da investigada. Desta maneira, a presente amostra atenderá este critério, 

inicialmente contemplando seis indivíduos. 

 

A amostra será composta por tres grupos:  

 

a) Solteiros e Casados sem Filho 

b) Casados com Filhos Pequenos 

c) Casados com Filhos Adolescentes e Adultos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE A – ROTEIRO DA ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE 



 

Roteiro: O roteiro da pesquisa foi estruturado da seguinte maneira: (em caixa alta, 

texto que deve ser abordado junto ao entrevistado; demais textos são apenas apoio 

ao entrevistador). 

 

 
1. Apresentação e Aquecimento 
 
ANTES DE TUDO, GOSTARIA DE AGRADECER A SUA DISPONIBILIDADE EM PARTICIPAR 

DESTA ENTREVISTA. A PROPOSTA É TERMOS UMA CONVERSA BEM INFORMAL SOBRE ALGUNS 

ASPECTOS DO SEU DIA-A-DIA. VALE LEMBRAR QUE NÃO HÁ RESPOSTA CERTA OU ERRADA; O 

MAIS IMPORTANTE É VOCÊ RESPONDER DA MANEIRA MAIS SINCERA E TRANSPARENTE 

POSSÍVEL. VOCÊ PODE FICAR TRANQUILO QUANTO À CONFIDENCIALIDADE DAS 

INFORMAÇÕES, POIS ELAS SERÃO UTILIZADAS APENAS NA MINHA DISSERTAÇÃO DE 

MESTRADO, DE MANEIRA QUE EM NENHUM MOMENTO ELAS SERÃO IDENTIFICADAS À SUA 

PESSOA.  
 
2. Objetivo Geral: identificar as principais experiências, compreendendo a 

percepção da vida e entretenimento dentro e fora do domicílio. 
 

a. Questão Pesquisa 
-  Como o Consumo de Experiências Hedônicas no Domicílio 

manifesta-se em Diferentes Momentos do Ciclo de Vida Familiar? 
 
b. QUESTÃO ENTREVISTA 

- VOCÊ PODE ME FALAR UM POUCO SOBRE SUA CASA? O QUE ELA SIGNIFICA 

PARA VOCÊ? 
- COMO A SUA VIDA DENTRO DE CASA É DIFERENTE DA FORA DE CASA? 
- QUAIS SÃO OS BONS MOMENTOS QUE VOCÊ VIVE EM SUA CASA?  
- COMO ESTES MOMENTOS DE DIVERSÃO DENTRO DE CASA SÃO DIFERENTES 

DO MOMENTOS DE DIVERSÃO QUE VOCÊ VIVE FORA DE CASA? 
- VOCÊ PODE ME FALAR UM POUCO SOBRE CADA UM DESTES BONS MOMENTOS 

QUE VOCÊ VIVE DENTRO DE CASA? 
 

3. Objetivo Específico I : baseado nas principais experiências mencionadas 
(selecionar 3 ou 4 principais), detalhar cada uma delas dentro dos 
obejtivos específicos. 

 
a. Questão Pesquisa 

- As Experiências Hedônicas dentro do domicílio apresentam uma 
natureza predominantemente negativa (alivio de uma sensação ruim) 
ou positivo (sentir algo de bom)? 
 

b. QUESTÃO ENTREVISTA 
- EM RELAÇÃO A ESTA EXPERIÊNCIA, COMO VOCÊ SE SENTE ENQUANTO ELA 

ESTA ACONTECENDO?  
- AS SENSAÇÕES ENVOLVIDAS SÃO SEMPRE AS MESMAS? 
- E COMO AS OUTRAS PESSOAS DA SUA CASA REAGEM A ESTE MESMO 

ACONTECIMENTO? 
- E OS CONVIDADOS? 



 

 
 
 
 

4. Obejtivo Específico II 
 

a. Questão Pesquisa 
- As Experiências Hedônicas dentro do domicílio manifestam-se 
predominantemente em termos sensoriais (estímulos físicos) ou 
imaginários (simbolismo ou imaginação)? 

 
b. QUESTÃO ENTREVISTA 

- EM RELAÇÃO A ESTA EXPERIÊNCIA, O QUE VOCÊ MAIS GOSTA NELA? 
- QUAIS OS PRAZERES ASSOCIADOS A ESTE ACONTECIMENTO?  
- QUAIS DOS SEUS SENTIDOS FÍSICO SÃO ESTIMULADOS? 
- COMO A SUA IMAGINAÇÃO É ESTIMULADA? 

 
 
5. Objetivo Específico III 

 
a. Questão Pesquisa 

- As Experiências Hedônicas dentro do domicílio apresentam-se 
predominantemente como parte do cotidiano ou como acontecimentos 
esporádicos? 
  
 

b. QUESTÃO ENTREVISTA 
- COM QUE FREQÜENCIA ESTA EXPERIÊNCIA OCORRE? 
- VOCÊ ACREDITA QUE ESTES ACONTECIMENTOS SÃO ESPORÁDICOS OU 

CORRIQUEIROS? 
- VOCÊ GOSTARIA QUE A FREQUENCIA DESTES MOMENTOS FOSSE DIFERENTE? 

 
 

6. Encerramento 
 

EU GOSTARIA DE AGRADECE-LO NOVAMENTE PELO TEMPO E DISPOSIÇÃO EM ME 

AJUDAR NESTA PESQUISA. ELA SERÁ MUITO ÚTIL NA CONCLUSÃO DA MINHA 

DISSERTAÇÃO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO FINAL 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


