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ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS FORMAIS, ESTÉTICAS E SIMBÓLICAS DE 
PRODUTOS NO CONTEXTO DO SEMIÁRIDO DA PARAÍBA 

 

1. RESUMO 

Este artigo apresenta os resultados obtidos durante pesquisa cujo objetivo é 

entender a relação que se estabelece entre a configuração de determinados objetos 

e a identidade cultural da região do Nordeste do Brasil. Primeiro, o artigo define os 

principais conceitos que fundamentam o estudo: cultura material, enquanto 

arcabouço teórico para a caracterização do contexto em que os artefatos foram 

investigados; semiótica, como fundamentação do método para o estudo do caráter 

simbólico; e caracterização do artefato como objeto de estudo para a exploração do 

que poderia ser identificado como representante da cultura do Nordeste.  A partir da 

análise das configurações dos artefatos produzidos e consumidos na região, e dos 

seus possíveis significados, a pesquisa coletou, organizou e classificou evidências 

visuais e de significados em produtos da Paraíba. Apesar do caráter teórico e 

qualitativo, os resultados deste estudo poderão contribuir para a caracterização e a 

crítica de produtos voltados para a representação da identidade cultural do 

Nordeste. 

2. INTRODUÇÃO 

Este estudo apresenta considerações sobre aspectos estéticos e simbólicos 

enquanto elementos para a identificação de artefatos como representações 

simbólicas da região Nordeste do Brasil. Conceitos da cultura material e da 

semiótica fundamentaram a investigação do que constitui traços identitários de uma 

determinada cultura construída nos artefatos, principalmente no que se refere à 

relação entre os aspectos físicos e históricos com o caráter simbólico projetado nos 

artefatos. O estudo busca entender a relação que se estabeleceu entre a 

configuração de determinados objetos e a identidade cultural da região do semiárido 

e outras regiões do Nordeste. 

O artigo procura identificar os principais conceitos que fundamentam a pesquisa: 

cultura material, enquanto arcabouço teórico para a caracterização do contexto em 

que os artefatos serão investigados; semiótica, como fundamentação do método 

para o estudo do caráter simbólico; caracterização do artefato como objeto de 

estudo para a exploração do que poderia ser identificado como representante da 

cultura do Nordeste. 

Este estudo se caracteriza como transdisciplinar, onde o design articula diversas 

áreas do saber para a compreensão da relação entre cultura, tecnologia e produção. 

Apesar do caráter teórico e qualitativo, os resultados poderão contribuir para a 
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caracterização e a crítica de produtos voltados para a representação da identidade 

cultural do Nordeste. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral desta pesquisa é investigar e caracterizar artefatos do semiárido 

e de outras regiões do Nordeste brasileiro, partindo da análise de seus atributos e 

configurações, onde a identidade cultural dá sustentação a particularidades de 

expressão e produção cultural, e cujos produtos são participes da cultura. 

A partir da análise das configurações dos produtos e dos seus possíveis 

significados, e da observação de processos interativos de usuários com produtos, a 

pesquisa objetiva coletar, organizar e classificar evidências visuais e de significados 

em produtos da região da Paraíba. Dessa forma, as informações coletadas poderão 

ser úteis para a identificação da diversidade de usos de um produto, além daquele 

para o qual ele foi projetado, favorecendo a compreensão do que comumente é 

identificado como cultura material do Nordeste do Brasil. A pesquisa explora a 

possibilidade de que os dados coletados a partir da observação e de entrevistas 

possam inspirar a caracterização do design para o semiárido, e consequentemente 

do design brasileiro.  

Objetivos específicos 
• Coletar imagens e registros audiovisuais de produtos consumidos na região 

da Paraíba. 
• Analisar as características desses produtos do ponto de vista dos seus 

atributos estéticos, materiais e simbólicos. 
• Observar, coletar e registrar informações e respostas espontâneas de 

usuários com os produtos. 
 

4. METODOLOGIA 

Neste estudo, o contexto onde os artefatos coexistem com os usuários 

determinou o processo de seleção das peças para análise, uma vez que o foco é o 

caráter simbólico. Ficou estabelecido que seriam definidos ambientes, ou contextos 

onde ocorre afluência de pessoas e exposição de artefatos, os quais referendam a 

construção simbólica dos artefatos. 

Foram definidos dois contextos: feira livre e museus. No primeiro, os artefatos 

são apresentados e consumidos como entidades ativas, onde são adquiridos para 

exercer plenamente sua função utilitária. Neste caso, o caráter simbólico se 

estabelece no fato de serem produtos que atendem necessidades típicas da 

população que os consome. No caso dos museus, o caráter simbólico é instaurado a 

partir da institucionalização do artefato exposto, enquanto ilustração de uma cultura 
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que muitas vezes permanece apenas na relação histórica que a cada objeto é 

associada.  Se no primeiro caso o aspecto simbólico está impregnado de vida, 

podendo até ser transformado; no segundo caso, o simbólico é permanente, 

podendo apenas ser questionado ou mesmo revisto, sem, no entanto, resultar 

necessariamente de uma constatação observada no cotidiano.  

Os dois contextos foram igualmente considerados no levantamento de dados do 

estudo, uma vez que estes ambientes inevitavelmente sugerem o caráter 

representacional dos artefatos com a cultura. Meneses (1998) legitima o 

entendimento do contexto como fator determinante para a análise simbólica do 

artefato, quando afirma:  

“Apesar dessa ambiguidade e flexibilidade de escala entre o pessoal e o 
público, é verdade que os contextos institucionais típicos – em particular a 
exposição museológica – ressemantizam o objeto profundamente, 
depositando crostas de significados que se cristalizam em estratos 
privilegiados, em detrimento dos demais.” (MENESES, 1998) 

 

Desta forma, foram realizadas quatro visitas técnicas: três a museus (Museu Vivo 

do Nordeste (Campina Grande – PB), Museu do Homem do Nordeste (Recife – PE), 

e Museu Histórico e Geográfico de Campina Grande (PB)) e uma à feira central de 

Campina Grande (PB). 

Inicialmente, os artefatos identificados para a pesquisa foram classificados a 

partir dos seguintes itens: tipo, origem, referência icônica, referência simbólica, 

referência histórica, processo de produção, material, cores, e texturas. 

Posteriormente, os itens foram classificados através do método de análise semiótica 

proposto por Santaella (2005), que sugere a classificação dos signos do ponto de 

vista qualitativo-icônico, singular-indicativo e convencional-simbólico.  

São classificados como qualitativo-icônico os aspectos que avaliam as 

qualidades da matéria de que o artefato (enquanto signo) é feito: suas cores, 

texturas, forma e design. Estes atributos apresentam grande poder de sugestão. Por 

exemplo, uma cor que lembra algo com a mesma cor. São sugestões que estimulam 

comparações por semelhança, identificadas como icônicas. Do ponto de vista 

singular-indicativo foram avaliados aspectos que indicam a identidade do artefato, 

através de índices que sugerem sua origem e sua finalidade. Por sua vez, o ponto 

de vista convencional-simbólico analisou o artefato pelo seu tipo, a quem ele é 

destinado e o que ele representa (SANTAELLA, 2005). A classificação dos artefatos 

nessas categorias possibilitou a análise qualitativa. O objetivo final foi identificar 
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elementos que se repetem nos artefatos estudados, contribuindo para a 

caracterização dos mesmos como representantes da cultura regional. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Nesta etapa foram identificados e selecionados os artefatos encontrados na Feira 

Central de Campina Grande, uma vez que a diversidade do material encontrado nos 

museus, que engloba artefatos de produção local e estrangeira, não atendia ao 

escopo da pesquisa, apesar da contribuição histórica que estas visitas 

proporcionaram. Porém, no ambiente da feira foi possível identificar o artefato, o 

artífice e o usuário habitando o mesmo espaço e tempo, permitindo o acesso a 

dados que não seria possível através da análise dos artefatos encontrados apenas 

nos museus.  

A finalidade desta categorização foi identificar semelhanças e contrastes na 

produção material local, a fim de encontrar as características materiais mais 

evidentes entre os artefatos. Portanto, os artefatos identificados foram analisados de 

acordo com seus materiais, processos de fabricação, função, acabamento e forma, 

como vemos a seguir. 

1. Identificação dos artefatos de acordo com os materiais. 

 

MATERIAL LISTA DE ARTEFATOS 

BARRO 
Vasos, jarras, filtros, panelas, moringas, travessas, fogareiro, 

cofrinhos, caqueiras e animais decorativos. 

MADEIRA 
Colheres, cabos (vassouras, facas e panelas), estruturas (raladores, 
escovas de engraxate, pegas e tampa), pilões, cabideiros, vasos, 

bebedouro para pássaros, brinquedos e banquinhos. 

PALHA 
(Piaçava, Carnaúba, 
Bananeira e Vimem) 

Vassouras, cestos, bonecas, chapéus e elementos decorativos 
(bicicletas, carroças). 

COURO Maletas, chapéus, cintos, bainha e bolsas. 

BORRACHA Lixeiros e tambores. 

MATERIAS 
METÁLICOS 

(Ferro, Zinco e Latão) 

Fogareiros, fruteiras, suporte para plantas, churrasqueiras, 
paneleiro, panelas, lamparina, suporte para filtro, regadores, baldes, 

“mata-galinha”, funil, bebedouro de pássaros e raladores. 

  Tabela elaborada com base nos dados verificados na Feira Central de Campina Grande, no mês de Março de 

2013. 

A tabela 01 demonstra que há a predominância de utensílios domésticos 

confeccionados em madeira, barro e materiais metálicos reciclados. 

Tabela 01 Materiais e Artefatos 
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2. Quanto ao processo de fabricação foi identificada a predominância do 
artesanal e do semi-industrial. O processo semi-industrial é entendido 
como aquele que se utiliza de algum maquinário durante a produção, 
observado principalmente nos artefatos confeccionados em madeira e 
materiais metálicos, sobretudo o zinco.  

 

3. Quanto à função, os artefatos são em sua maioria utilitários ou 
estético/decorativos. Observa-se, porém a predominância da função 
utilitária. Em alguns casos, o artefato apresenta as duas funções.  

 

4. Quanto ao acabamento, foram considerados os seguintes critérios para a 
avaliação deste tópico: material, função, formas, elementos extra-
utilitários, pintura, verniz, textura e encaixes. De acordo com essa 
classificação, foi possível identificar os artefatos como: bom, razoável, 
ruim e péssimo, como mostra a tabela abaixo. 

ACABAMENTO DESCRIÇÃO 

BOM 

- Predominância em produtos confeccionados em material metálico e de 
barro; 

- Valor atribuído aos artefatos que apresentam preocupação com a 
pintura, possuem superfícies lisas e envernizadas e elementos extra-utilitários. 

RAZOÁVEL 

- Predominância em artefatos confeccionados em barro; 
- Possuem pintura ou verniz, porém sem cuidado na execução; 
- Possuem acabamento formal bom, mas não finalizam os detalhes, 

encaixes e acabamento da superfície. 

RUIM 

- Não se verifica preocupação com o estado do material; 
- Confeccionado com material reutilizado; 
- Impressão de “sujo” e “usado”; 
- Quando apresenta pintura, é mal executada e tem a função de esconder 

imperfeições do material. 

PÉSSIMO 

- Apenas verificado em artefatos confeccionados em latão; 
- Péssima qualidade do material; 
- Não possuem preocupação estética e formal; 
- Estritamente utilitários; 
- Não apresentam condições de uso devido à grande possibilidade de 

acarretar risco ao usuário. 
  Tabela elaborada com base nos dados verificados na Feira Central de Campina Grande, no mês de Março de 
2013. 

5. Quanto à forma, foi observado a predominância de formas orgânicas, 
devido aos materiais naturais e o processo artesanal. A forma geométrica 
é mais evidente nos artefatos de materiais metálicos e de madeira. 

 

Análise Semântica, formal, estética e simbólica dos artefatos 

Uma vez estabelecida a caracterização tangível dos artefatos, o segundo 

momento da análise aborda o nível dos significados, ou seja, como fazer a leitura 

simbólica a partir do que é percebido nos produtos. Desta forma, os artefatos 

selecionados são avaliados em suas dimensões semântica, estética, formal e 

simbólica, a fim de desvelar os níveis de significação que lhes foram atribuídos.   

Tabela 2 Classificação dos artefatos quanto ao acabamento 
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Análise Semântica 

Quanto aos aspectos semânticos, as funções dos artefatos são evidentes por 

decorrência de seu caráter essencialmente utilitário. São artefatos claros e óbvios do 

ponto de vista da comunicação da sua função e de sua usabilidade. Não apresentam 

grau de originalidade alto que comprometa a identificação de sua tipologia por parte 

do usuário, já que os elementos que compõem sua forma são restritos ao 

essencialmente necessário para desempenhar sua função. Em sua maioria, os 

produtos identificados possui uma única função. A informação nestes artefatos se 

apresenta, principalmente, através da utilização de affordances ou índices para 

induzir as ações de uso (alças, pegas,etc.), e da cor natural do material que denota 

seu processo de fabricação e indica o ambiente para o qual foi gerado.   

Análise Estética 

Os artefatos encontrados no ambiente da Feira Central de Campina Grande são, 

em sua maioria, essencialmente utilitários, como pode ser identificado nos registros 

fotográficos. Entretanto, uma análise mais profunda revela a existência de elementos 

considerados extra-utilitários, quando apresentam atributos sem função utilitária, 

colocados apenas na tentativa de torná-lo mais agradável aos sentidos, o que 

caracteriza qualidade estética. Nos registros levantados, foram observados poucos 

casos onde havia a presença de elementos formais de função extra-utilitária, 

caracterizando a dimensão estética, como nos moldes ornamentais dos fogareiros 

confeccionados em barro. Também foi observado que as características estéticas 

destes artefatos estão principalmente na pintura, utilizada em duas situações. A 

primeira, quando ela é colocada sem uma função clara, a não ser como decoração. 

Isso foi verificado principalmente nos artefatos que obtiveram as melhores 

avaliações no quesito acabamento e entre os artigos confeccionados em barro e 

material metálico.  Outro fator relevante é o uso do verniz, utilizado para ressaltar a 

cor natural do material e finalizar a confecção, dando acabamento brilhoso em busca 

de um resultado visual agradável. 

Na outra situação, a pintura também tem um caráter decorativo, porém em 

decorrência de uma função utilitária, onde é utilizada para encobrir imperfeições do 

material, e reforçar as qualidades superficiais do produto. Neste caso, observamos 

que este arranjo é comum entre os artefatos confeccionados em material metálico, 

principalmente o ferro e o latão, que muitas vezes advém de reutilizações, e são 

pintados na cor cinza para representar o estado superficial ideal do material 

metálico, encobrindo as imperfeições decorrentes da oxidação. 

Análise da Forma 

No que diz respeito à forma, é evidente a predominância de composições 

orgânicas e circulares. Fato este que pode ser explicado pela maleabilidade e a 
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imprecisão dos materiais naturais no processo artesanal. As formas geométricas 

podem ser observadas entre os artefatos confeccionados em material metálico, já 

que o mesmo não permite a mesma maleabilidade. Consequentemente, estes 

também são os produtos que apresentam melhor acabamento. Podemos concluir 

que as formas geométricas geralmente são indicativas de artefatos com melhor 

acabamento, pois seu material e seu processo de fabricação é menos passível de 

erro, já que não são tão afetados pela imprecisão natural do fazer artesanal. Por 

outro lado, as formas orgânicas são decorrentes da espontaneidade do fazer 

artesanal, e é um dos fatores que caracterizam o valor dos produtos simbólicos da 

região.  

Análise Simbólica 

A dimensão simbólica dos artefatos analisados, como já comentado 

anteriormente, está legitimada pelo contexto onde foram encontrados, no caso 

museus e feira, devido ao caráter representativo da cultura confiado a estes locais. 

Percebemos nestes contextos que o caráter simbólico é resultante de uma ação de 

deslocamento da função utilitária para a função de representação da cultura 

(portanto, simbólica), dos mitos e das crenças, estabelecido a partir do momento em 

que são atribuídos a estes artefatos outros significados para além daqueles que sua 

forma e função comunicam enquanto tipo de produto. Também contribui 

decisivamente a transferência entre contextos diferentes, como no caso do mesmo 

artefato estar sendo comercializado na feira pela sua função prática e exposto no 

museu como símbolo da cultura regional.  

A utilização recorrente de um determinado produto por um grupo em um 

determinado contexto pode resultar em sua transformação para elemento simbólico 

de uma cultura. É o que parece ocorrer com os artefatos analisados nesta pesquisa. 

O foco deste estudo é a verificação de elementos materiais que sejam comuns aos 

artefatos, constituindo certa identidade. Nas análises, procuramos similaridades a 

partir da forma, do uso e da estética. Foi constatado que a utilização, em sua 

maioria, de materiais naturais, o acabamento rústico e até mesmo a falta de 

acabamento, a racionalidade das formas e a escassez de elementos extra-utilitários, 

além da pintura executada de modo arbitrário e do processo de fabricação artesanal, 

são aspectos comuns a todos. Entretanto, estas características não foram 

consideradas suficientes para a delimitação de um estilo, de uma característica 

particular que permita a associação desta produção material com a região do 

semiárido da Paraíba.  

A dimensão simbólica estaria, portanto, inevitavelmente associada a significados 

arbitrariamente projetados sobre os artefatos, revestidos de historicidade e de 
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função estética e propagandística. Desse modo, classificar um produto como 

símbolo da cultura do Nordeste requer reconhecer certa arbitrariedade, o que afinal 

é pressuposto do objeto enquanto signo simbólico. Deste modo, os artefatos seriam 

representações de uma condição sócio-econômica-cultural aceita apenas enquanto 

qualidade simbólica dos artefatos, nunca como condição real de quem consome os 

artefatos como símbolos de uma cultura. 

6. RESULTADOS 

O estudo dos artefatos com o objetivo de entender e caracterizar a dimensão 

estética e simbólica, de acordo com a cultura do Nordeste, expressa nos atributos e 

configurações, resultou em percepção inesperada sobre a possibilidade de elencar 

informações visuais para a utilização em projetos de design com o objetivo de criar 

produtos com conexão simbólica com o Nordeste. Pensar essa questão demanda 

considerar que existe mais de uma visão de Nordeste, e que os artefatos adquirem 

dimensão simbólica quando representam uma realidade rural e arcaica, que ainda 

existe para parte da população. Os artefatos com características precária, artesanal, 

de materiais baratos e pouca qualidade extra-utilitária coexistem em dois contextos 

distintos: um rural e precário, onde desempenham função utilitária; e outro urbano e 

sofisticado, onde desempenham função simbólica e afetiva.  Essas duas situações 

se manifestam nos ambientes onde tanto a função utilitária quanto a simbólica se 

instauram: nas feiras onde são comercializados e consumidos em sua dimensão 

prática, e em museus, onde são objetos ilustrativos de realidades construídas 

historicamente. 

O fato é que estes artefatos compõem o cenário imagético criado para a região, e 

as características citadas acima se assemelham aos atributos historicamente 

conferidos ao Nordeste. Existe uma relação com o passado, com o artesanal, com o 

tradicional, que provocam interação afetiva entre os usuários e os artefatos, os quais 

surgem impregnados de história e memória. Estes atributos intangíveis instauram 

um “meio de os sujeitos do presente se reconhecer nos fatos do passado, de 

reconhecerem uma região já presente no passado, precisando apenas ser 

anunciada”. (MUNIZ, 1999, p. 79). Essas relações afetivas nos levam a especular 

acerca do caráter simbólico nos produtos, o qual seria mais uma projeção sobre os 

mesmos que uma qualidade intrínseca. Ou seja, aquele que adquire um artefato tem 

a certeza de que irá possuir um objeto que representa a região, sem ter consciência 

de que pode na verdade estar adquirindo um valor arbitrariamente projetado. A 

apropriação e construção arbitrária dos valores simbólicos das formas visuais e dos 

artefatos podem ser verificadas durante as festas de São João, consideradas a 

maior manifestação cultural da região Nordeste, e onde boa parte desses artefatos, 
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que são retirados do contexto das feiras livres locais, viram peças decorativas, a fim 

de representar o ambiente imaginário do interior rural e arcaico do Nordeste. Nesta 

época, observamos a decoração de hotéis, restaurantes, lojas, instituições, entre 

outras, que reproduzem um ambiente rural, rústico e artesanal idealizado, utilizando 

artefatos como elementos cenográficos. Ou seja, estes artefatos fazem parte do 

contexto do festejo junino, justificando a atribuição de valores simbólicos 

representativos de cultura do Nordeste. Uma vez terminadas as festividades, pouco 

irá restar dos traços da cultura festejada nos eventos juninos nas casas e no 

cotidiano da população.  

Os artefatos estarão revestidos de sua função simbólica na medida em que se 

distanciam de sua função prático-utilitária. Essa transferência de função ocorre no 

confronto entre a camada social que utiliza os artefatos para suas necessidades 

práticas cotidianas e a camada social que se deleita com a função decorativa e 

simbólica. Podemos concluir que estes artefatos apresentam dupla função, que de 

certa forma, reflete a estratificação econômica e social do Nordeste.   

Desta forma, o simbólico estará consignado por uma parte da sociedade que não 

depende destes artefatos para as atividades diárias. Para alguns, os artefatos serão 

objetos de memória que remetem a um passado saudoso, mas não de desejo. 

Aqueles que interagem com o objeto-simbólico do Nordeste o fazem sem a 

pretensão de viver aquilo que ele representa. Assim, os objetos-simbólicos do 

Nordeste serão consignados na representação do arcaico e do precário ainda 

vigente no ambiente rural, pendurados em paredes ou reproduzidos em objetos de 

design de alto valor comercial. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento da pesquisa demonstrou que, apesar da metodologia e da 

sistemática do estudo, o perfil qualitativo e de fundamento subjetivo das questões 

abordadas resultou em informações de complexa tradução, de acordo com o escopo 

da pesquisa. 

O resultado se apresenta em duas dimensões. Por um lado, foi possível 

constatar reincidências de atributos em produtos tanto utilitários, quanto de função 

estético-simbólica, tanto em locais de comercialização de utilitários quanto em 

museus. Formas orgânicas decorrentes da produção artesanal, predominância de 

materiais naturais, uso intuitivo e funcional da cor, acabamento irregular, tecnologia 

arcaica e tradicional, e referência ao universo rural, são informações que podem ser 

aplicadas no design de produtos. 
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Por outro lado, a fundamentação teórica demonstrou a complexidade na 

definição do caráter simbólico referente ao que pode representar o Nordeste. Por 

definição, o simbólico é construído e incorporado ao objeto que se coloca enquanto 

signo. Essa definição nunca é simples, e no caso deste estudo, a condição de estar 

em desenvolvimento empresta ao Brasil, e em particular ao Nordeste, uma situação 

de mudança de paradigmas culturais e de comportamento. Neste sentido, o 

Nordeste se coloca em um paradoxo entre o imaginário simbólico construído 

também por seus intelectuais e alimentado pela mídia, e os anseios e 

comportamento da população urbana. O arcaico, antigo, tradicional e rural convive 

com o moderno e o tecnológico. Isso configura a definição dos elementos simbólicos 

culturais dessa região em árdua tarefa, correndo ainda o risco de ser restritiva.  

Este estudo é parte integrante de pesquisa maior, e alcançou seus objetivos. Mas 

também lançou luz sobre questões relevantes sobre a relação 

design/cultura/símbolos, que precisam ser aprofundadas e discutidas para que 

projetos em design de produto possam ser definidos de forma que contemplem 

aspectos importantes e verdadeiros, porém nunca restritivos, da apropriação de 

atributos ditos representativos do Nordeste. 
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