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RESUMO 

 

PERRONE, C. C. Design para mudança de comportamento: emoções negativas 

no descarte de resíduos recicláveis em lixeiras. 2021. 196 f. Dissertação (Mestrado 

em Design) – Escola de Engenharia / Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2021. 

 

O primeiro ponto de contato do usuário com o sistema de coleta seletiva acontece por 

meio da interação com o produto lixeira. Nessa interação, o descarte incorreto de 

resíduos recicláveis acarreta menores taxas de reciclagem, bem como, o acúmulo de 

resíduos em aterros. Ou seja, o comportamento equivocado de usuários na interação 

com produtos tem influência direta no ambiente. Nesse sentido, o design de produtos 

pode contribuir para a persuasão de usuários visando comportamentos sustentáveis. 

Na interação com produtos, o comportamento do usuário é influenciado pelas 

emoções, que atuam na tomada de decisão. Neste contexto, o objetivo geral deste 

estudo é propor uma estratégia metodológica, por meio do uso de emoções negativas, 

para mudança de comportamento no descarte de resíduos recicláveis em lixeiras.. 

Esta é uma pesquisa exploratória aplicada, de caráter qualitativo, que tem como 

estudo de caso o descarte de resíduos na Escola de Engenharia da UFRGS, cujo 

método foi conduzido a partir das seguintes etapas: (i) caracterização do estudo de 

caso; (ii) procedimentos de coleta e análise de dados; (iii) geração de alternativas; e, 

(iv) avaliação dos resultados. A coleta de dados contou com questionário online e 

grupo focal com usuários acerca das suas principais atitudes, crenças, expectativas 

sociais e afetos, servindo de substrato para a geração de alternativas junto a 

especialistas. Em sequência, novas ferramentas exploratórias foram utilizadas para 

prototipação de alternativas com usuários. Os resultados sugerem que a principal 

emoção negativa relacionada à autoavaliação de um comportamento incorreto é a 

culpa. Identificou-se que a vergonha está associada a situações que envolvem o 

julgamento de terceiros sobre comportamentos inadequados. Dentre as estratégias 

para mudança de comportamento avaliadas, foram apontadas pelos entrevistados 

como mais impactantes aquelas que evocaram alguma emoção negativa. Além disso, 

verificou-se que o uso da transparência em lixeiras aproxima do usuário o problema 

do descarte incorreto e suas consequências para o ambiente (ao invés de escondê-



lo), contribuindo para um maior senso de responsabilidade por um descarte correto. 

Além disso, a visibilidade – característica intrínseca à transparência – foi apontada 

como possível causadora de culpa e vergonha.  

 
Palavras-chave: Design de produto; Design para mudança de comportamento; 

Design para o Comportamento Sustentável; Emoção; Persuasão; Reciclagem; Lixeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

PERRONE, C. C. Design for behavior change: negative emotions on the disposal 

of recyclable waste in trash bins. 2021. 196 f. Dissertação (Mestrado em Design) – 

Escola de Engenharia / Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, Porto Alegre, 2021. 

 

The user's first point of contact with the waste disposal system is through interaction 

with the waste bin. In this interaction, incorrect disposal of recyclable waste leads to 

lower recycling rates, as well as waste accumulation in landfills. Inadequate user 

behavior when interacting with products has a direct influence on the environmental 

impact. In this sense, product design can contribute to user persuasion towards 

sustainable behaviors. When interacting with products, the user's behavior is 

influenced by emotions, which act in decision making. In this context, the general 

objective of this study is to propose a methodological strategy, through the use of 

negative emotions, to change behavior in the disposal of recyclable waste in trash bins. 

This is an exploratory applied research, of qualitative character, whose case study is 

the disposal of waste at the UFRGS School of Engineering. The method will be 

conducted from the following steps: (i) characterization of the case study; (ii) data 

collection and analysis procedures; (iii) generation of alternatives; and, (iv) evaluation 

of the results. Data collection included an online questionnaire and a focus group with 

users about their main attitudes, beliefs, social expectations and emotions, serving as 

a substrate for the generation of alternatives with specialists. In sequence, new 

exploratory methodologies were used for prototyping alternatives with users. The 

results suggest that the main negative emotion related to self-assessment of incorrect 

behavior is guilt. It was identified that shame is associated with situations that involve 

the judgment of others about inappropriate behavior. Among the strategies for behavior 

change evaluated, the interviewees pointed out as the most impactful those that 

evoked some negative emotion. In addition, it was found that the use of transparency 

in trash bins explicit the problem of incorrect disposal and its consequences to the 

user, rather than hiding it, which increases their sense of responsibility for correct 

disposal. In addition, visibility - a characteristic intrinsic to transparency - was identified 

as a possible cause of guilt and shame. 



Palavras-chave: Product design; Design for Behaviour Change; Design for 

Sustainable Behaviour; Emotion; Persuasion; Recycling; Waste bin. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Há algumas décadas, Papanek (1985) afirmou que o desenvolvimento de 

produtos impactaria diretamente a sociedade e o meio ambiente, salientando que os 

designers podem ser perigosos na medida que projetam produtos capazes de 

persuadir as pessoas a comprar o que não precisam. As preocupações com relação 

as consequências da industrialização começaram a ser manifestadas quando esta já 

estava madura, na década de 1970, com a Conferência de Estocolmo e culminando 

com a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente – a ECO 92, realizada 

em 1992 no Brasil. Entre a década de 1970 e a de 1990, alguns relatórios – resultados 

de comissões formadas para tratar do assunto – foram divulgados mundialmente, 

alertando para o risco de catástrofes, caso medidas paliativas e de prevenção não 

fossem introduzidas. Nesse período, surge o conceito de desenvolvimento 

sustentável, que além da preocupação com o atual estado do planeta, propõe a 

manutenção do mesmo para garantir as possibilidades de sobrevivência das futuras 

gerações (KREMER, 2007). 

 
Em 2010, foi implementada no Brasil a Lei nº 12.305/10, referente à Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que trata da prevenção e redução da geração 

de resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável e um 

conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização de 

resíduos sólidos. Dentro do contexto do desenvolvimento sustentável, faz-se presente 

a coleta seletiva, uma maneira encontrada pelos centros urbanos de reinserir os 

resíduos recicláveis na cadeia de consumo. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, 

o setor de reciclagem no Brasil movimenta quase R$ 12 bilhões por ano. Porém, R$ 

8 bilhões que poderiam ser reciclados acabam sendo perdidos. Além do impacto 

ambiental, isso também deixa de gerar empregos no setor (CONAMA, 2019). Porto 

Alegre foi a segunda capital brasileira a implantar a coleta seletiva, em 1990. 

Atualmente, a coleta é realizada em 100% das ruas que comportam a entrada de 

caminhões pelo menos duas vezes por semana. Porém, ainda é grande a massa de 

recicláveis encaminhada de forma irresponsável (resíduo que não é separado na fonte 

e é descartado junto com os orgânicos e rejeito) para a coleta domiciliar e (DMLU, 

2019). 

 



` 19 

Problemas sociais envolvem comportamentos que tem papel importante em 

despertar mudanças desejadas, sendo o design um poderoso meio para mudanças 

de comportamento. Esse é um tema de interesse comum ao campo do design e da 

sustentabilidade (TROMP; HEKKERT; VERBEEK, 2011). A abordagem do ecodesign 

pode fornecer aos designers um conjunto de estratégias de projeto para reduzir o 

impacto ambiental de um produto ao longo de todo o seu ciclo de vida (PIGOSSO et 

al., 2015). No entanto, essa abordagem não dedica atenção à influência que o 

comportamento dos usuários pode ter no impacto geral de um produto, uma vez que 

a maneira como os consumidores interagem com os produtos pode produzir impactos 

ambientais (SHERWIN; BHAMRA, 1998). Por essa razão, pesquisadores de design 

começaram a explorar o papel do design em influenciar o comportamento do usuário 

(e.g. LILLEY, 2007; WEVER et al., 2008; TUKKER et al., 2008) e, posteriormente, 

desenvolver abordagens, ferramentas e diretrizes que se concentram explicitamente 

no design para o comportamento sustentável, ou Design for Sustainable Behaviour 

(DfSB) (e.g. LOCKTON et al., 2008; LILLEY, 2009; BHAMRA et al., 2011).  

 
O comportamento do usuário está associado à interação emocional com 

produtos e é fortemente afetado pela forma como os produtos são projetados 

(NORMAN, 1988). Emoções dominam a tomada de decisões, porque desencadeiam 

e motivam o comportamento (DAMASIO, 2000; DESMET; HEKKERT, 2007). A 

aproximação do design à psicologia, a fim de projetar para provocar emoções, 

possibilitou o desenvolvimento de metodologias que auxiliam projetos a obter sucesso 

nesse aspecto. Por meio de pesquisas com usuários, antes de dar início a um projeto, 

o designer se aproxima deles, entendendo-os melhor. Assumindo que emoções 

podem ser previsíveis e controláveis, um produto pode agir como modelador de 

experiências emocionais (TONETTO; XAVIER DA COSTA, 2011). O design pode 

contribuir para ativar, estimular e inspirar o engajamento em atividades significativas, 

estimular a inspiração e empoderar os usuários (DESMET; POHLMEYER, 2013). 

 
As emoções mudam a maneira como a mente humana resolve os problemas. 

Os sistemas emocionais e afetivos afetam o sistema cognitivo. Afetos positivos e 

negativos desempenham seu papel na alteração de nossa percepção em relação a 

um produto (NORMAN, 2005). Segundo Bao et al. (2019), a motivação das pessoas 

para a economia de recursos pode estar associada a emoções negativas, como culpa 
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e vergonha, por exemplo, vinculadas ao ato do desperdício. Isso sugere que elicitar 

emoções negativas nos usuários pode ser uma estratégia eficaz para estimular 

comportamentos sustentáveis imediatos (BAO et al., 2019).  

 

As emoções fazem parte de nossas ações dentro de um ambiente 

(COLOMBETTI; KRUEGER, 2015). Elas são intencionalmente orientadas para 

eventos ou objetos no mundo, que são avaliados como atraentes ou pouco atraentes, 

bons ou ruins, e assim por diante. Nesta visão, elas não devem ser vistas apenas 

como "estados mentais" internos, mas como parte de esforços ativos e orientação de 

comportamento no mundo (STEPHAN et al., 2013). Assim, o ambiente é percebido 

como um espaço de ação e os usuários são envolvidos em um círculo dinâmico de 

percepção-ação, saturado de cognição e emoção (JENSEN; PEDERSEN, 2016).  

 

Teorias distintas são relacionadas neste estudo para que se possa entender 

como o uso de emoções negativas no processo de projeto pode auxiliar em estratégias 

de influência no campo de Design for Sustainable Behaviour, mais especificamente, 

no comportamento de descarte de resíduos sólidos recicláveis. Dada a relevância do 

tema no cenário atual, este estudo se concentra no descarte de resíduos recicláveis, 

tendo como estudo de caso o descarte de resíduos na Escola de Engenharia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

 

1.1 Justificativa do tema 

 
No escopo da pesquisa em desenvolvimento sustentável, a eficiência de 

recursos tem sido um dos principais tópicos. Para alcançar um alto nível de eficiência 

de recursos, o gerenciamento estratégico de resíduos é considerado indispensável 

(KOLLIKKATHARA et al., 2009). Na hierarquia de gerenciamento de resíduos, a 

abordagem da redução geralmente é colocada no topo, seguida pela reutilização e 

pela reciclagem (WILSON, 1996). Preferencialmente, a reciclagem ou recuperação de 

resíduos deve ser feita somente depois que todo o esforço para a redução da 

quantidade de resíduos na fonte seja realizado (HERNÀNDEZ; MARTIN-CEJAS, 

2005). No entanto, a redução de resíduos, se não um ideal remoto, é difícil de ser 

promovida, pois sua realização requer um ajuste significativo no estilo de vida das 

pessoas (PRICE; JOSEPH, 2000). Dada a urgência criada pelo espaço limitado nos 
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aterros e pela poluição do ar resultante da incineração, a reciclagem de resíduos foi 

tomada como uma medida intermediária para enfrentar o problema dos resíduos. Com 

o objetivo principal de diminuir os danos ambientais e alcançar a sustentabilidade 

ambiental, a reciclagem de resíduos pode economizar energia, contribuir para a 

redução de recursos, reduzir as emissões de incineradores e prolongar a vida útil dos 

aterros (EKINS et al., 2003; TINMAZ; DEMIR, 2006; TSAI, 2008). 

 
A eficácia da reciclagem de resíduos é um dos principais determinantes da 

sustentabilidade ambiental de uma cidade e, como outras atividades pró-ambientais, 

a reciclagem de resíduos não pode ser realizada com sucesso por apenas uma ou 

duas pessoas, mas apenas por um esforço conjunto da comunidade. O dilema da 

ação coletiva cria uma dificuldade subjacente comum na formulação de soluções 

viáveis para muitos problemas ambientais (YAU, 2010).  

 
O último relatório do SNIS-RS, de 2017, apurou um montante de 73,3 milhões 

de toneladas de resíduos coletados nesse ano, incluindo todo tipo de resíduo: 

domiciliares e públicos, entulhos, podas, entre outros.  As unidades de triagem – 

responsáveis pela reciclagem de resíduos – receberam um montante de 3,3 milhões 

de toneladas de resíduos, o que equivale a pouco mais de 5,4% do total de 60,6 

milhões de RDO+RPU (resíduos sólidos domiciliares e resíduos sólidos públicos) 

estimado como coletado no país (SNIS, 2017). Para Feldmann (2012), o Brasil tem 

um grave problema em relação aos resíduos sólidos urbanos. Isso se deve à imagem 

que as pessoas têm do patrimônio público em comparação ao privado, acreditando 

que não existe problema em descartar incorretamente o lixo pois não é de sua 

responsabilidade. 

 
Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea) e do MMA, 

publicado em abril de 2010, analisou cinco das principais cadeias produtivas e 

apontou o quanto desperdiçamos. Trata-se de 8 bilhões de reais por ano que são 

desperdiçados, ou seja, materiais que não são reaproveitados, mas levados aos 

aterros ou lixões. Muitos resíduos não são reaproveitados como insumos que 

poderiam voltar às cadeias produtivas. Isso se refere a economia, dinheiro, trabalho, 

renda e inserção social, aspectos esses que foram trazidos fortemente pela PNRS, 

além das questões ambientais que também são fundamentais (GONÇALVES, 2012). 
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A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) é umas das maiores 

instituições públicas de ensino superior do Brasil e conta com 5 Campi e diversas 

unidades isoladas, nos quais circulam aproximadamente 40 mil pessoas por dia. 

Considerando o seu grande porte e papel sócio educacional, a Universidade tem se 

preocupado de forma crescente com a gestão adequada dos resíduos sólidos gerados 

pelas suas atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração. Segundo 

Minotto et al. (2018), as principais dificuldades encontradas para a realização das 

ações de gerenciamento e gestão de resíduos sólidos na UFRGS são: (i) falhas na 

segregação dos resíduos pelos geradores; (ii) falta de informação e treinamento dos 

geradores; (iii) dificuldade na contratação de empresas especializadas para o 

gerenciamento externo dos resíduos; e (iv) falta de recursos para investimento em 

tecnologia e treinamento das equipes. 

 

As lixeiras são um produto de uso coletivo e o primeiro ponto de contato do 

usuário com o sistema de coleta seletiva. Apesar de serem consideradas um fator 

secundário em programas de reciclagem (LANE; WAGNER, 2013), podem ser 

protagonistas na influência de comportamentos sustentáveis no descarte de resíduos 

sólidos (DE SOUZA et al., 2010). O modo como usuários interagem com produtos tem 

influência direta no impacto ambiental. Nesse sentido, designers podem influenciar 

comportamentos a partir da maneira que projetam esses produtos (NORMAN, 2005; 

WEVER et al., 2008). 

 
A maioria das questões sociais está relacionada ao comportamento humano; 

assim, é possível alterar deliberadamente um comportamento para estimular 

implicações sociais especificas, o que requer uma redefinição do papel do designer 

(TROMP; HEKKERT; VERBEEK, 2011). Os produtos têm relações diretas e indiretas 

com os usuários, e a intensidade destas relações deve ser considerada no processo 

de desenvolvimento do produto: “quanto mais distante estiver um usuário de possuir 

ou utilizar um produto, maior é a sua indiferença em relação ao mesmo” (LÖBACH, 

2001, p. 46). Assim, produtos de uso público e coletivo apresentam maior 

predisposição ao mau uso, como vandalismo e/ou despreocupação com as 

consequências da incorreta separação de resíduos. Estudos (DESMET; HEKKERT, 

2007; PIZZATO; GUIMARÃES; 2014) apontam uma tendência entre publicações 

sobre design e emoção em tirar partido da emoção quanto à atratividade de produtos 
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específicos de uso individual, visando ao incremento do consumo, em detrimento de 

produtos de uso público e coletivo.  

 
Uma abordagem comum para iniciar um projeto de mudança de 

comportamento sustentável envolve a seleção de um comportamento-alvo. De acordo 

com Lockton et al. (2008), a maioria dos estudos de campo que investigam o 

comportamento do usuário tem como foco o consumo de energia elétrica, seguido 

pelo consumo de água, em ambientes domésticos. Alguns analisaram os ambientes 

de trabalho e, ainda em menor quantidade, os espaços públicos (LOCKTON et al., 

2008). Identificam-se lacunas no contexto de DfSB, incluindo: a falta de detalhes sobre 

como os designers selecionam comportamentos, usuários e oportunidades de destino; 

a pesquisa sobre outros tópicos, além do consumo de eletricidade e o contexto 

doméstico; a pesquisa que integre estratégias de mudança de comportamento além 

do feedback; e, avaliações longitudinais que demonstram uma mudança duradoura 

de comportamento (COSKUN et al., 2015).  

 

Dado o exposto, o presente trabalho visa uma contribuição (i) teórica, visto que 

foi identificada uma lacuna na literatura quanto à abordagem de produtos de uso 

coletivo público em estudos de DfSB, sendo a maior parte dos trabalhos sobre a 

economia de água e energia no contexto doméstico; e (ii) aplicada, uma vez que lida 

com a busca de soluções para um problema de comportamento que acarreta um 

prejuízo ambiental, provocado pelo descarte incorreto de resíduos. 

 

1.2 Formulação do problema 

 

O descarte incorreto de resíduos recicláveis acarreta menores taxas de 

reciclagem, bem como o acúmulo de resíduos inapropriados em aterros. Isso se deve 

ao comportamento inadequado dos geradores de resíduos no momento do descarte, 

seja por desconhecimento, ou descaso. Os produtos podem ser projetados com a 

finalidade de influenciar ou persuadir o usuário a comportamentos pretendidos 

(WEVER et al., 2008; TROMP; HEKKERT; VERBEEK, 2011).  
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Mediante este contexto, esta pesquisa busca responder ao seguinte 

questionamento: Como o DfSB pode auxiliar na mudança do comportamento 
inadequado de descarte de resíduos recicláveis?  
 

1.3 Hipótese 

 

Na interação com produtos, o comportamento do usuário é influenciado pelas 

emoções, que atuam na tomada de decisão (DAMÁSIO, 2000; DESMET; HEKKERT, 

2007). As emoções fazem parte de nossas ações dentro de um ambiente 

(COLOMBETTI; KRUEGER, 2015) e podem ser compreendidas como um senso 

complexo de possibilidade: revelam o que uma situação oferece em termos de ações 

em potencial (STEPHAN et al., 2013). Uma intenção comportamental é indiretamente 

afetada por emoções positivas e negativas (CHENG et al., 2014), sendo que a 

elicitação de emoções negativas é apontada como sendo mais persuasiva para a 

conservação de recursos (BAO et al., 2019). Assim, este trabalho tem como base a 

seguinte hipótese: A intenção explícita de elicitar emoções negativas no uso de 
lixeiras pode influenciar o comportamento do usuário para o descarte correto 
de resíduos recicláveis. 
 
1.4 Objetivos  

 
Os objetivos da pesquisa estão divididos em geral e específicos e são descritos 

a seguir: 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Propor uma estratégia metodológica, por meio do uso de emoções negativas, 

que possa contribuir para mudança de comportamento no descarte de resíduos 

recicláveis em lixeiras. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 
 

Para atender ao objetivo geral desta pesquisa foram estabelecidos os seguintes 

objetivos específicos: 
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a. Identificar as contribuições dos distintos campos de estudo do Design 

associados ao tema da persuasão para a mudança de comportamento do usuário; 

b. Investigar a percepção de usuários quanto ao descarte de resíduos 

recicláveis na Escola de Engenharia da UFRGS; 

c. Explorar as emoções negativas dos usuários associadas ao descarte 

incorreto de resíduos recicláveis na Escola de Engenharia da UFRGS; 

d. Gerar conceitos de cenários de descarte de resíduos recicláveis a partir das 

contribuições teóricas e da coleta de dados com usuários, realizadas nas etapas 

anteriores;  

e. Testar e avaliar junto aos usuários os conceitos de cenários de descarte de 

resíduos gerados; bem como verificar o impacto das diferentes emoções abordadas. 

 

1.5 Delimitações do trabalho 

 
O presente trabalho visa medir os impactos do artefato lixeira no sistema de 

separação de lixo, contribuindo para o aprimoramento da atuação humana. Desta 

forma, esta pesquisa não está focada no rigor técnico de projeto de produtos, mas, 

sim, em produzir conhecimento sobre o processo de desenvolvimento de produto e 

sobre os efeitos que os artefatos causarão no comportamento do usuário, a partir da 

prototipagem de soluções. 

 
A realização da pesquisa em forma de estudo de caso não considera possíveis 

variáveis que venham a existir em outros locais. Assim, esta pesquisa pode auxiliar 

na discussão do tema, mas não permite que haja uma generalização das 

recomendações aqui propostas. Isso ocorre porque as variáveis que influenciam as 

avaliações (necessidades dos usuários, fatores ambientais, características do 

ambiente etc.) dizem respeito somente aos estudos de caso.  

 
Sabe-se que, mesmo que as pessoas demonstrem preocupação em relação ao meio 

ambiente e ao impacto de suas atividades, suas atitudes podem não refletir suas 

preocupações (BHAMRA; LILLEY; TANG, 2011). Entretanto, não será possível 

realizar observações in loco, testes de usabilidade, protótipos físicos e nem 

entrevistas ao vivo em função da pandemia do SARS-COV2. Além disso, o público-

alvo envolvido nesta pesquisa refere-se a frequentadores de uma universidade 
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federal, esperando-se, assim, maior instrução dos participantes do experimento em 

relação ao objeto de estudo.  

 

1.6 Estrutura do trabalho 

 

Este trabalho de pesquisa foi estruturado, até o momento, em quatro capítulos, 

organizados da forma a seguir. No primeiro, consta uma introdução que aborda o 

contexto em que se encaixa o tema proposto desta dissertação, a justificativa, a 

definição do problema, os objetivos, as limitações e a estrutura do trabalho. O segundo 

capítulo contém as fundamentações teóricas que direcionam o trabalho. No capítulo 

três constam a caracterização e a estratégia da pesquisa, a descrição dos métodos 

empregados e o detalhamento dos estudos de caso. O capítulo quatro apresenta as 

considerações finais parciais, bem como as próximas etapas desta pesquisa e o 

cronograma deste estudo. Essa estrutura é apresentada na Figura 1. 

 
 

Figura 1 – Estrutura do trabalho 

 
Fonte: elaboração própria (2020). 
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1.7 Riscos e benefícios 

 
A participação nesta pesquisa não traz complicações legais de nenhuma ordem 

e os procedimentos utilizados obedecem aos critérios da ética na pesquisa com seres 

humanos, conforme a Resolução nº 510/16 do Conselho Nacional de Saúde. Os 

procedimentos adotados, dados sua natureza, seu respeito sua privacidade – e sua 

confidencialidade, através da anonimização de todo dado coletado – não apresentam 

riscos significativo maiores do que os existentes na vida cotidiana, sejam de ordem 

material ou imaterial, tanto aos participantes quanto aos pesquisadores. Todas as 

informações coletadas nesta investigação são estritamente confidenciais e 

anonimizadas. Nenhuma informação coletada será utilizada para prejuízo dos 

participantes. 

Salienta-se também que, ao participar desta pesquisa, os participantes não terão 

nenhum benefício direto imediato. Entretanto, espera-se que futuramente os 

resultados deste estudo sejam usados em benefício do estado da arte da pesquisa 

relacionada ao design para mudança de comportamento associado ao descarte 

correto de resíduos recicláveis. A participação no estudo não acarretará aos 

participantes qualquer tipo de despesa, bem como não resultará em nenhum tipo de 

pagamento por participação dele. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
Este capítulo apresenta o repertório teórico desta dissertação. A Figura 2 

apresenta os tópicos estudados na literatura junto aos principais autores. As 

subdivisões dos temas têm por objetivo aprofundar e delimitar a verificação teórica de 

cada assunto. 

 
Figura 2 – Estrutura da fundamentação teórica

 
Fonte: elaboração própria (2020). 

Temas e subtópicos Principais autores

2.1 Design para mudança 
de comportamento

2.1.1Persuasão como influência 
no design

WEVER, et al., 2008; LILLEY, 2009; 
HEKKERT et al., 2011; NIEDDERER et al.,2014;  

LOCKTON et al., 2008; 2010; 
CASH et al., 2017

2.2 Design for Sustainable
Behaviour

2.2.1 O escopo de pesquisa em DfSB

2.2.2 Modelo de intervenção de 
mudança de comportamento

WEVER et al., 2008; LOCKTON et al. 2010;
HEKKERT et al., 2011; COSKUN et al., 2015;  

BHAMRA et al., 2008; BHAMRA; LILLEY; 
TANG, 2011; COSKUN et al., 2015;

AJZEN,1991; TRIANDIS, 1977; JACKSON, 
2005; TANG, 2010; BICCHIERI, 2016; 

2.3 Normas sociais e 
mudança de comportamento

BICCHIERI, 2016; CIALDINI, 2007;  

2.4 Concerns individuais x
coletivos

2.3.1 Tipos de uso de produto e 
relação com usuário

OLSON, 1971; DESMET; HEKKERT, 2007; 
LÖBACH, 2001; HEKKERT et al., 2011

LÖBACH, 2001;

2.5 Emoção e comportamento

2.5.1 Produtos como meio de 
comunicação para a ação 
pela emoção e cognição

2.5.2 Uso de emoções negativas
no projeto de produto

2.5.1Emoção e comportamento
sustentável

NORMAN, 1988; 2005; DAMÁSIO, 2000; 
DESMET; HEKKERT, 2007; TONETTO; COSTA, 2011;

DESMET; POHLMEYER, 2013;
CHENG et al., 2014; BAO et al., 2019

BAO et al., 2019; FOKKINGA; DESMET, 2012;
FOKKINGA; DESMET, 2013;

2.6 O objeto de estudo:
O descarte correto de resíduos

2.6.1Comportamento e reciclagem

2.6.1.1 Brasil: normas e dados

2.6.2 O produto lixeira

2.6.2.1 Brasil: normas e dados

CHEN; TUNG, 2009; WAN; SHEN, 2017;

CHEN; TUNG, 2009; YAU, 2010; 

GONÇALVES, 2012; SNIS, 2017;

 DUFFY; VERGES, 2009; LANE; WAGNER, 2013;

VIDAL; MAIA, 2017; CONAMA,2019; 

NORMAN, 1999; OVERBEEKE; WENSVEEN, 2003; 
XENAKIS; ARNELLOS, 2013; SLABY et al., 2013; 
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2.1  Design para mudança de comportamento 

 

O design afeta a vida e o bem-estar dos usuários e da sociedade em geral, uma 

vez que produtos são destinados a satisfazer necessidades e desejos (NORMAN, 

1988; LOCKTON, 2008; TROMP; HEKKERT; VERBEEK, 2011). Implícita ou 

explicitamente, os produtos têm influência no comportamento, nas atitudes e nas 

necessidades das pessoas. Tais influências não são intencionais, mas os projetistas 

também podem deliberadamente tentar influenciar e orientar as atividades e o modo 

de vida dos usuários (DORRESTIJN; VERBEEK, 2013). O design de produtos é tão 

onipresente que frequentemente não se percebe que alguém provavelmente estudou 

muito sobre como um produto pode atender melhor os usuários. O design molda o 

comportamento, que é o resultado final das escolhas feitas pelos usuários do produto 

(LOCKTON, 2017). 

 
A otimização da tecnologia e a limitação de escolhas ao usuário há muito têm 

sido a base de abordagens técnicas para a mudança de comportamento do usuário 

como, por exemplo, um sistema de aquecimento que desliga automaticamente 

(GREENING; GREENE; DIFIGLIO, 2000; HERRING; ROY, 2007). Ainda assim, 

apenas alterações técnicas de produtos não são suficientes para a promoção de uma 

mudança de comportamento (LILLEY, 2009). Para projetar um produto, estudar o 

comportamento do usuário, suas características, necessidades e habilidades, bem 

como implementar soluções que atendam a isso, é essencial para sua utilização 

correta (DESMET; HEKKERT, 2007). 

 
As abordagens de design para mudança de comportamento usam estratégias 

motivacionais ou de persuasão para  incentivar o usuário à ação; ou, ainda, usam 

medidas de prescrição ou prevenção reprojetando o ambiente/artefato para permitir 

ou evitar um comportamento desejável ou indesejável, respectivamente (LOCKTON 

et al., 2010). Para Niedderer et al. (2014), modelos de influência de comportamento, 

de maneira geral, tem como objetivo influenciar as pessoas a fazerem algo ou às 

convencer de não fazerem, a partir de quatro abordagens básicas: (i) facilitar o 

comportamento-alvo para um usuário; (ii) dificultar um comportamento indesejado; (iii) 

influenciar os usuários a querer realizar um comportamento específico; (iv) diminuir a 
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inclinação dos usuários para executar um comportamento específico (NIEDDERER et 

al., 2014). 

 
Estratégias de intervenção de projeto, entretanto, só́ podem ser eficazes se as 

várias abordagens forem corretamente adaptadas às necessidades, compreensões e 

motivações dos usuários (HARATTY; BHAMRA; MITCHELL, 2012). A compreensão 

desse eixo de influência permite que o projetista posicione uma intervenção que 

equilibre as necessidades do usuário com a natureza do comportamento desejado. 

Apesar de as estratégias não serem uma garantia para um determinado resultado, a 

forma como o designer finalmente aplica a estratégia é de grande influência e, 

portanto, pode-se afirmar que certas estratégias aumentam ou diminuem as chances 

de exercer uma influência particular (TROMP; HEKKERT; VERBEEK, 2011). 

 
Existem maneiras distintas por meio das quais os designers podem tentar 

induzir um comportamento, como, por exemplo, uma abordagem de scripting (um 

roteiro orientado pelo layout), com feedback imediato após o uso, através de 

automação de certas funções ou mesmo estendendo o número de diferentes 

configurações de um produto. A melhor abordagem depende do produto específico e 

seu contexto. Quanto maior a intrusão do designer na interação usuário-produto, 

maior a extensão de influência (WEVER et al, 2008). 

 
De acordo com Tromp et al. (2011), um produto pode exercer influências que 

variam de fraca a forte e de implícito a explícito, criando quatro tipos de influência a 

partir do cruzamento das duas dimensões: coercitivas, persuasivas, sedutoras e 

decisivas. O design coercitivo (influência coercitiva) tem como característica ser forte 

e explícito em sua influência. Pessoas que estão sendo coagidas pelo design estão 

cientes da sua influência. Uma mudança no comportamento, portanto, será 

considerada uma reação à influência, ou seja, a motivação é externa. O design 

persuasivo (influência persuasiva) é fraco e explícito em sua influência, sendo a 

persuasão também uma motivação externa.  O design sedutor (influência sedutora) é 

fraco e implícito em sua influência. Pessoas seduzidas pelo design costumam não 

estar cientes desta influência e justificam o comportamento por uma motivação 

interna. O design decisivo (influência decisiva) é forte e implícito na sua influência. 

Pessoas que experenciam o design decisivo percebem seu comportamento como 
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regulado externamente, mas não reconhecem este regulamento como uma influência 

deliberada do designer (TROMP; HEKKERT; VERBEEK, 2011). 

 

2.1.1 Persuasão como influência no design 
 

A persuasão e a influência do comportamento humano através do design são 

temas cada vez mais importantes na pesquisa em design (LOCKTON et al., 2008; 

TROMP; HEKKERT; VERBEEK, 2011; CASH et al., 2017).  Há um interesse em 

influenciar o comportamento dos usuários por meio de intervenções projetadas no 

produto, a fim de promover um comportamento de uso correto (TANG; BHAMRA, 

2012). A tecnologia persuasiva como disciplina foi desenvolvida por Fogg (2002) e 

sua equipe, principalmente no contexto de usabilidade no design de sites e softwares. 

 

 Enquanto muitas técnicas baseadas em restrições objetivam forçar o 

comportamento do usuário a se adequar à intenção dos designers, persuadir (ou 

orientar) o usuário por meio de métodos menos coercivos oferece uma visão um pouco 

mais amigável sobre projetar para mudança de comportamento (LOCKTON et al., 

2010). As abordagens teóricas atuais para persuasão na mudança de comportamento 

ainda precisam ser operacionalizadas no suporte ao processo de design. 

Especificamente, existem poucos processos empiricamente fundamentados que dão 

suporte aos designers na realização de projetos de mudança de comportamento 

(CASH et al., 2017). Pesquisas sobre a influência persuasiva do design no 

comportamento ainda requerem maior investigação; existem apenas pesquisas 

limitadas que testam sua eficácia em contextos públicos, como para aumentar e 

aprimorar normas sociais, incluindo comportamentos ambientalmente amigáveis 

(WILSON; BHAMRA; LILLEY, 2015; NIEDDERER et al., 2016). Ainda, os modelos 

atuais mais comuns de design para mudança de comportamento parecem se 

concentrar principalmente na tomada de decisões individuais, sem considerar os 

aspectos sociais das decisões e as práticas sociais em evolução que afetam a maneira 

como as pessoas interagem com seu ambiente (NIEDDERER et al., 2014). 
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2.2  Design for Sustainable Behaviour 

 

Se o design de um produto faz com que os usuários reajam a ele de maneiras 

específicas (NORMAN, 2005), ele pode ser capaz de induzir os usuários a agir de 

maneira sustentável (RODRIGUEZ; BOKS, 2005). Na última década, a comunidade 

de pesquisa em design vem se tornando cada vez mais interessada em promover 

comportamentos mais sustentáveis por meio do design de novos produtos e serviços 

(COSKUN et al., 2015). Como muitas das questões sociais envolvem comportamentos 

que desempenham um papel fundamental no início de uma mudança desejada, o 

poder do design como um meio de mudar o comportamento tem atraído um interesse 

crescente. Esse interesse está atual e proeminentemente presente no campo do 

design sustentável (TROMP; HEKKERT; VERBEEK, 2011).   

 
Com o design de produtos sustentáveis tendo uma sólida tradição em 

disciplinas técnicas, pesquisas que abordam o lado do consumidor – ou o lado 

humano, e como isso pode contribuir para o uso eficiente do produto – são limitadas. 

Há amplo espaço para o cruzamento entre os domínios da sustentabilidade no design 

de produto e metodologias de projeto centradas no usuário (WEVER et al., 2008). O 

objetivo convencional do design sustentável, inicialmente, era projetar produtos que 

exigissem menos energia para serem produzidos e usados e que poderiam ser 

reciclados. Atualmente, cresce a ideia de que, para realmente efetuar mudanças, o 

design sustentável deve ser capaz de mudar o comportamento do usuário (TROMP; 

HEKKERT; VERBEEK, 2011). O design que se concentra nas ações das pessoas, 

seja no nível de produtos, serviços, ambientes ou sistemas maiores, desempenhará 

um papel importante na maneira como o futuro do planeta será construído 

(LOCKTON, 2017). Soluções sustentáveis centradas no usuário visam alterar a 

interação com produtos, elicitando um comportamento ambientalmente amigável 

(WEVER, et al., 2008). 

 
A maneira por meio da qual usuários interagem com produtos tem influência 

direta no impacto ambiental. Nesse sentido, designers podem influenciar 

comportamentos a partir da maneira por meio da qual projetam esses produtos 

(NORMAN, 2005; WEVER et al., 2008). No campo do ecodesign, a maior parte dos 

projetos tem como foco o lado do fornecedor, pensando em reduzir impactos através 
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de materiais ambientalmente conscientes ou projetos para desmontagem. Porém, é 

importante atentar também ao consumidor e ao modo como ele utiliza e descarta 

esses produtos, visto que isso também tem um grande impacto. Por exemplo, 

produtos com recursos de economia de energia só serão sustentáveis se tais recursos 

forem compreendidos e utilizados pelos consumidores (WEVER et al., 2008). Para 

Tromp et al. (2011), há pouco para ser otimizado no sistema de aquecimento de 

chaleiras elétricas. Entretanto, se o montante de água que repetidamente é aquecida 

desnecessariamente pudesse ser reduzido, haveria uma redução substancial na 

energia desperdiçada (TROMP; HEKKERT; VERBEEK, 2011). 

 

O Design for Sustainable Behaviour (DfSB) é uma área de pesquisa emergente 

preocupada com a aplicação de intervenções de design para influenciar o 

comportamento do usuário durante a fase de uso em direção a ações mais 

sustentáveis (LILLEY, 2009; WILSON; BHAMRA; LILLEY, 2016). Ele permite que os 

usuários realizem instintivamente funções e propósitos do produto por meio de 

estratégias e métodos de intervenção no projeto para alterar potencialmente 

comportamentos de uso não sustentáveis (LOCKTON et al. 2010). 

 
Em uma economia linear, um produto é fabricado e vendido a um cliente. Então, 

pouca preocupação é dada ao que o usuário realmente faz quando o possui. No 

entanto, em uma economia circular em que o objetivo é circular produtos em seu nível 

mais alto de valor, o comportamento do cliente pode se tornar uma parte importante 

do sistema. As estratégias de design circular tendem a se concentrar nos aspectos 

físicos de um produto (por exemplo, desmontagem, seleção de material), mas o 

design de produtos e serviços também pode influenciar o comportamento do usuário 

e, até o momento, esse aspecto do design circular não foi totalmente explorado 

(WASTLING et al., 2018). Compreender esse eixo de influência permite ao projetista 

posicionar uma intervenção no design de um artefato que equilibre as necessidades 

do usuário com a natureza do comportamento direcionado – por exemplo, uma 

interação mais sustentável (WILSON; BHAMRA; LILLEY, 2016).  

 
A pesquisa em DfSB está se expandindo, com as principais abordagens sendo: 

(i) o estudo dos modelos mentais dos usuários; (ii) a aplicabilidade do DfSB; (iii) a 

compreensão do comportamento do usuário; (iv) a tradução de percepções para uso 
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nas fases iniciais do projeto; e (v) as intervenções do DfSB e avaliação de sua eficácia 

(WEVER, 2012).   

 

2.2.1 O escopo de pesquisa em DfSB 

 

Foi dada atenção significativa ao entendimento de como o design pode afetar 

o comportamento. No entanto, a discussão ainda é limitada sobre quando estratégias 

diferentes são mais apropriadas para serem aplicadas. Algumas publicações 

(BHAMRA et al., 2008; TROMP et al., 2011; ZACHRISSON; BOKS, 2012) sugeriram 

que a escolha do princípio apropriado depende de quem é o usuário e em que situação 

o produto será usado. 

 
Uma abordagem comum para iniciar um projeto de mudança de 

comportamento sustentável envolve a seleção de um comportamento-alvo. De acordo 

com Lockton et al. (2008), a maioria dos estudos de campo formativos que investigam 

o comportamento do usuário foca no consumo de eletricidade em casa, seguido pelo 

consumo de água. Além disso, a maioria dos estudos explorou ambientes domésticos. 

Alguns analisaram os ambientes de trabalho e uma parcela ainda menor, os espaços 

públicos. Outro trabalho de revisão, realizado por  Coskun et al. (2015), concluiu que 

pesquisas futuras na área de DfSB devem expandir o escopo de comportamentos, 

grupos de usuários e focos de pesquisa de contexto, tendo identificado lacunas, que 

incluem: a falta de detalhes sobre como os designers selecionam comportamentos, 

usuários e oportunidades de destino; pesquisa sobre outros tópicos além do consumo 

de eletricidade e do contexto doméstico; pesquisa que integre estratégias de mudança 

de comportamento além do feedback; e avaliações longitudinais que demonstrem uma 

mudança duradoura de comportamento. 

 
Niedderer et al. (2014), em uma revisão de DfSB, identificaram alguns desafios-

chave da pesquisa a serem abordados. Eles incluem: o desenvolvimento de métricas 

e técnicas para uma análise sistemática e avaliação de exemplos; o teste da eficácia 

das estratégias de DfSB e o desenvolvimento de exemplos baseados em evidências 

e o desenvolvimento de uma linguagem mais acessível aos profissionais. Coskun et 

al. (2015) e Wever (2012) também apontaram a necessidade de identificar as 
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estratégias de DfSB com maior probabilidade de serem efetivas para abordar a 

sustentabilidade, dependendo de situações particulares. 

 
As estratégias de intervenção no design são ferramentas potencialmente úteis 

e inspiradoras, permitindo que os designers comecem a abordar questões de 

comportamento de uso. O design para o comportamento sustentável ainda é uma área 

de pesquisa relativamente subdesenvolvida e é necessário realizar mais trabalhos 

com uma ampla variedade de tipos de produto. Os dispositivos de DfSB precisam ser 

prototipados e testados pelo usuário para avaliar sua eficácia e as considerações 

éticas relacionadas à seleção e ao uso das estratégias de Design para comportamento 

sustentável exploradas em maior profundidade (BHAMRA; LILLEY; TANG, 2011). 

 

2.2.2 Modelo de intervenção para mudança de comportamento 

 

A Teoria do Comportamento Planejado (Theory of Planned Behaviour – TPB), 

proposta por Ajzen (1991), é uma teoria dominante usada para estudar a intenção da 

reciclagem, que compreende atitude, norma subjetiva e controle comportamental 

percebido. A TPB sugere que a intenção de um indivíduo de realizar um 

comportamento é motivada por uma avaliação positiva de tal comportamento (atitude), 

pressão social que incentiva o comportamento (norma subjetiva) e facilidade 

percebida de realizar esse comportamento (controle comportamental percebido). Para 

aumentar o poder preditivo do TPB, pesquisadores (ARMITAGE; CONNER, 2001) 

acrescentaram outros fatores determinantes ao TPB, como a norma moral (regras de 

convivência social ou guias de ação) e consciência das consequências (percebidas 

sobre um dado comportamento). 

 

Ainda que a TPB seja o modelo dominante das relações atitude-comportamento, 

a Teoria do comportamento interpessoal, proposta por Triandis (1977), é uma das 

primeiras teorias a oferecer um papel explícito para os afetos na intenção 

comportamental, e propõe um modelo integrado de comportamento interpessoal 

(Figura 3). As emoções têm uma contribuição inconsciente para a tomada de 

decisões, respostas comportamentais instintivas a situações particulares (JACKSON, 

2005). 
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Figura 3 – Teoria do comportamento interpessoal 

 
Fonte: elaboração própria, adaptado de Triandis, 1977; Jackson, 2005. 

 

Conforme ilustrado, a intenção de comportamento é afetada por fatores 

atitudinais, sociais e afetivos relacionados a conhecimento e habilidades, crenças e 

avaliação dos resultados, normas sociais, papéis pessoais, autoconceitos e respostas 

emocionais (JACKSON, 2005). Uma atitude é entendida como uma disposição 

avaliativa em relação a algum objeto, pessoa ou comportamento. Pode ser expresso 

por declarações como "eu gosto / não gosto", "eu acredito que alguém deve / não 

deve" ou "eu aprovo / desaprovo" (BICCHIERI, 2016). 

 

 As teorias psicossociais têm sido amplamente aplicadas em muitas áreas 

diferentes nas ciências humanas e sociais para explicar os determinantes da mudança 

comportamental. No entanto, poucas tentativas foram feitas para vincular as teorias 

psicossociais ao domínio do design sustentável. Na tentativa de abordar essa 

questão, Tang (2010) desenvolveu um modelo no qual a mudança comportamental 

no uso do produto, possibilitada pelas abordagens de design em três níveis, foi 

explicitamente expressa. A análise dos casos de projeto existentes identificou a escala 

de intervenções e resultou no desenvolvimento de sete abordagens para facilitar o 

projeto de comportamento sustentável (Figura 4). A discussão dos pontos fortes e 

fracos das diferentes abordagens permitiu ao pesquisador descobrir a aliança entre 
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as abordagens identificadas e a teoria do comportamento. Essas sete abordagens de 

intervenção comportamental foram classificadas em três níveis para corresponder aos 

três principais elementos de mudança comportamental: orientar, garantir e manter a 

mudança (TANG, 2010). 

 

Figura 4 – Modelo de intervenção para mudança de comportamento 

 
Fonte: elaboração própria, adaptado de Tang (2010). 

 

De acordo com o modelo de Tang (2010), as intervenções de design também são 

classificadas pelo grau de poder de tomada de decisão entre o usuário e as soluções 

designadas de três categorias de design:  

 

• Eco-information, Eco-choice e Eco-feedback são as abordagens 

persuasivas de design para induzir ou solicitar mudanças voluntárias de 

comportamento. Os produtos informativos que empregam essas 

abordagens provocam reflexão nos usuários e constroem as metas de 

conservação por meio de heurísticas, dicas simples ou sinais cognitivos; 
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• Eco-spur estimula a manutenção de novos comportamentos, fornecendo 

incentivos e punições. Eco-steer prescreve um comportamento desejado 

através do design das características físicas do produto. Essas duas 

abordagens para manter a mudança podem ser colocadas no centro do 

poder de tomada de decisão entre o usuário e o produto.  

 

• Eco-technical intervention e Clever design abordam as desvantagens das 

abordagens persuasivas de design. Essas abordagens coercitivas 

controlam o comportamento do usuário automaticamente ou erradicam os 

compromissos do usuário para garantir as ocorrências de mudanças pró-

ambientais. 

 

Usando esse modelo de intervenção do comportamento proposto por Tang 

(2010), os designers podem influenciar passivamente ou ativamente o comportamento 

do usuário com a tensão resultante entre escolha e controle, levantando 

considerações éticas e morais. Embora várias abordagens de intervenção 

comportamental tenham sido propostas, o critério para selecionar abordagens 

apropriadas não está definido. É importante desenvolver uma abordagem equilibrada 

e ética: ponderar as mudanças comportamentais e habituais e projetar o 

produto/serviço/sistema sustentável para limitar o impacto do uso (TANG, 2010). 

 

Quando os usuários se sentem no controle, eles podem ser altamente motivados 

a se comportarem de maneira mais apropriada. Os julgamentos das pessoas sobre 

sua capacidade de organizar e executar os cursos de ação exercem uma poderosa 

influência no engajamento. Portanto, é importante oferecer a eles os recursos 

(habilidades) e oportunidades necessários e adotar uma abordagem participativa para 

manter o equilíbrio certo de informações e escolhas oferecidas (DAWNAY; SHAH, 

2005).   

 

2.3  Normas sociais e mudança de comportamento 

 
Comportamentos coletivos podem ser independentes ou interdependentes.  

Hábitos, costumes sociais e injunções morais são independentes, no sentido de 

envolverem certas ações, independentemente do que os outros façam ou esperem 
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que façamos. Tais comportamentos são motivados por necessidades e crenças 

pessoais. Já os comportamentos interdependentes dependem das ações e opiniões 

de outras pessoas para uma escolha, e normas sociais são o principal exemplo de 

interdependência (BICCHIERI, 2016). O constructo do individualismo-coletivismo 

expressa a distinção entre orientações culturais predominantes que valorizam a 

importância de um indivíduo versus aquelas que valorizam a harmonia do grupo. 

Pessoas com valores individualistas tendem a se ver como independentes dos outros 

e geralmente se comportam de acordo com atitudes e preferências pessoais, 

enquanto pessoas com valores coletivistas se veem como interdependentes com os 

outros e geralmente se comportam de acordo com as normas sociais (TRIANDIS, 

1995 apud SIVADAS et al., 2008). 

 

As normas são produtos culturais que consistem em valores, costumes e 

tradições criadas coletivamente, moldando o comportamento dos indivíduos 

(MILIUTE-PLEPIENE, 2016). Nesse caso, os comportamentos individuais são 

profundamente guiados pelo que os outros ao nosso redor dizem e fazem (JACKSON, 

2005). Uma ampla variedade de pesquisas mostra que o comportamento de outras 

pessoas no ambiente social molda as interpretações e respostas das pessoas à 

situação (BEARDEN; ETZEL, 1982). As normas descritivas motivam as ações 

privadas e públicas, informando os indivíduos sobre o que é provável que seja um 

comportamento eficaz ou adaptável em cada situação (CIALDINI; KALLGREN; 

RENO,1991).  

 

Em dilemas sociais, os indivíduos são interdependentes, o que significa dizer 

que precisam escolher entre ações que impactam não apenas o bem-estar próprio, 

mas também o das outras pessoas (BICCHIERI, 2016). Nesse caso, as expectativas 

sociais desempenham um papel importante, já que é comum haver grande incerteza 

em tais cenários sobre as ações das outras pessoas. Dessa forma, a escolha do 

próprio comportamento é influenciada pelas expectativas de como o outro irá se 

comportar, ou seja, se cooperará ou não (PLETZER et al., 2018). Isso indica que as 

normas sociais podem orientar o comportamento, exercendo uma poderosa influência 

sobre a decisão de cooperar ou não cooperar, dado que emergem em um cenário no 

qual a ação de um indivíduo passa a ser de interesse das outras pessoas, devido à 
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possibilidade desse comportamento impactar o bem-estar de todos os membros do 

grupo (BICCHIERI, 2016). 

 

É importante entender as diferenças entre as expectativas sociais na 

identificação de normas: (i) expectativas empíricas – expectativas de como as outras 

pessoas se comportarão em situações específicas e (ii) expectativas normativas – 

expectativas sobre o que as outras pessoas acham que deve ser feito nessas 

situações. Quando ambas as expectativas estão presentes na escolha, tem-se uma 

norma social (BICCHIERI, 2016).  

 

Preferências são disposições para agir de uma maneira específica em uma 

situação específica e estão estritamente conectadas a escolhas. Conforme ilustrado 

na Figura 5, as preferências podem ser individuais ou sociais. As preferências sociais 

podem levar em consideração o comportamento, crenças e resultados de outras 

pessoas que, presumivelmente, são importantes para o tomador de decisão. Para 

descobrir as razões pelas quais um comportamento coletivo sobrevive, precisamos 

olhar além das atitudes, e avaliar as crenças e preferências condicionais daqueles que 

se envolvem nele (BICCHIERI, 2016).  

 

Figura 5 – Preferências socialmente incondicionais x condicionais

 
Fonte: elaboração própria, baseado em Bicchieri (2016). 
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Cialdini, Kallgren e Reno (1991) apontam três tipos distintos de normas sociais 

associadas ao comportamento: (i) normas sociais do tipo descritivo, que orientam o 

comportamento por meio da percepção de comportamento da maioria; (ii) normas 

sociais do tipo injuntivo, que orienta o comportamento por meio da percepção de como 

a maioria dos outros aprovaria/desaprovaria a conduta de uma pessoa; e, (iii) normas 

pessoais, que orientam o comportamento através da percepção de como uma pessoa 

aprovaria/desaprovaria sua própria conduta. 

 

As normas sociais podem afetar os indivíduos por várias razões: as pessoas 

podem desejar se encaixar, evitar a desaprovação social ou buscar estima social. Ao 

mesmo tempo, podem considerar o comportamento de outras como uma indicação do 

que é mais eficaz, ou podem esperar reciprocidade em troca de sua própria 

conformidade. Paradoxalmente, apesar das muitas razões pelas quais as normas 

sociais podem ser seguidas, também foi identificado que as pessoas tendem a 

subestimar a influência das normas em seu próprio comportamento (CIALDINI, 2007). 

Resultados como esses indicam que as normas sociais tendem a operar por meio de 

heurísticas rápidas, intuitivas e emocionais (FARROW et al., 2017).  

 

Visto que comportamentos que podemos querer mudar são interdependentes, 

na medida em que são movidos por expectativas sociais, pode ser um equívoco ter 

como alvo indivíduos isolados (BICCHIERI, 2016; FARROW et al., 2017). A 

identificação de expectativas sociais desempenha um papel crucial ao considerar 

esses obstáculos sociais. As pessoas não fazem escolhas isoladamente, e sim 

prestam atenção a atitudes e aprovações/desaprovações alheias. Para Bicchieri 

(2016), no que diz respeito a práticas públicas, mudar as expectativas empíricas é 

relativamente fácil, uma vez que as pessoas aprendem observando e se comunicando 

com outras pessoas.   
 
2.4 Concerns individuais x coletivos 

 

Os concerns correspondem às preferências do usuário; os principais objetivos, 

motivos ou disposições que as pessoas trazem para uma escolha (DESMET; 

HEKKERT, 2007). É possível distingui-los em três categorias: (i) atitudes ou 

tendências dos usuários a se aproximar ou ir contra objetos, pessoas ou eventos; (ii) 
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objetivos, referentes aqueles elementos que as pessoas querem alcançar ou ver 

acontecer, inclusive aqueles ativados ou mediados por produtos; e, (iii) padrões, 

referentes a crenças, normas ou convenções sociais sobre como as coisas deveriam 

ser (DESMET; HEKKERT, 2007).  

 
Produtos podem influenciar comportamentos e ter implicações em nível 

individual ou coletivo (LOBACH, 2001). Quando estamos abordando a questão da 

sustentabilidade, devemos tratar dessas influências em nível coletivo. Interesses 

individuais e coletivos podem colidir, podendo haver pouca motivação do usuário para 

alterar seu comportamento (TROMP; HEKKERT; VERBEEK, 2011). O uso de bens 

públicos, com o qual múltiplos usuários interagem, é uma das principais áreas em que 

o comportamento do usuário afeta o meio ambiente. Os usuários tendem a 

desperdiçar recursos públicos porque os resultados de seu consumo não são 

diretamente visíveis para eles (SOHN; NAM, 2015). 

 
Olson (1971) explicou as falhas dos grupos em trabalhar seu interesse coletivo 

para alcançar benefícios em grupo, com as ideias extraídas da teoria da escolha 

racional. O ponto crucial está no interesse próprio ou na racionalidade dos indivíduos. 

Dado que outras pessoas se envolvem em um comportamento necessário para 

alcançar um bem coletivo, um indivíduo racional que busca maximizar a utilidade ou 

a riqueza pode se libertar de seus esforços enquanto ainda obtém os benefícios de 

seu comportamento. Esse indivíduo racional também raciocina que, se ele ou ela age 

para alcançar o bem coletivo, os outros irão abrir mão de seus esforços. Portanto, ele 

ou ela não participará da provisão do bem público, e outros agirão da mesma maneira. 

Como resultado, não haverá cooperação e nenhum bem coletivo será realizado 

(OLSON, 1971). 

 
A falta de participação ativa da comunidade é uma das barreiras encontradas 

no desenvolvimento de iniciativas mais sustentáveis, seja por falta de informação ou 

de incentivo – os concerns individuais muitas vezes não vão ao encontro de concerns 

coletivos. É de enorme importância envolver a população e torná-la consciente quanto 

às suas práticas de consumo e hábitos diários (MACNAGHTEN et al., 1997). Produtos 

de uso compartilhado muitas vezes não despertam a consciência individual de 

copropriedade destes produtos; pode-se, assim, compreender a utilização 

irresponsável de instalações públicas que são intencionalmente destroçadas pelos 
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próprios usuários. O tipo de configuração de produtos desse tipo pode influenciar na 

conduta do usuário perante o objeto. Projetos de produto devem levar em 

consideração as relações e os desejos individuais que podem ser despertados, 

adaptando tais características para agradar aos múltiplos usuários (LÖBACH, 2001).  

 

2.4.1 Tipos de produto e a relação com o usuário 
 

Os produtos têm relações diretas e indiretas com os usuários, e a intensidade 

destas relações (Figura 6) deve ser considerada no processo de desenvolvimento do 

produto. “Quanto mais distante estiver um usuário de possuir ou utilizar um produto, 

maior é a sua indiferença em relação ao mesmo” (LÖBACH, 2001, p. 46). Produtos 

de uso público e coletivo, portanto, apresentam maior predisposição à depredação 

(LÖBACH, 2001). 

 
Figura 6 – Intensidade das relações de uso entre usuário e produto 

 

 
Fonte: elaboração própria, adaptado de Löbach (2001). 

 

 Produtos de uso individual englobam produtos industriais usados 

exclusivamente por uma determinada pessoa (e.g. telefone celular, vestuário) e 

provocam uma relação contínua e estreita entre usuário e produto. Produtos de uso 

coletivo doméstico são utilizados por um grupo de pessoas conhecidas (e.g. máquina 

de lavar, televisão). Produtos de uso coletivo público são utilizados por um grupo maior 

de usuários, que não se conhecem uns aos outros (e.g. mobiliário urbano, lixeiras 

Uso individual

(+) forte fraca (-)

Uso coletivo 
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Uso coletivo 
(público)
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públicas). Neste grupo, as relações entre usuário e produto não são tão intensas e 

esses produtos muitas vezes podem ser utilizados de forma irresponsável pois o 

usuário não tem consciência individual de copropriedade com o produto (LÖBACH, 

2001).  

 
Produtos de uso coletivo e público são dirigidos ao atendimento de 

necessidades muitas vezes indispensáveis de um número maior de pessoas, se 

comparados a produtos de uso individual, ou até mesmo de uso coletivo privado 

(LÖBACH, 2001). A emoção no uso de produtos individuais e de consumo tende a ser 

mais facilmente investigada, apesar dos produtos de uso coletivo público também 

poderem ser enriquecidos com respostas que traduzam reações afetivas e, portanto, 

emocionais dos usuários; o design de elementos urbanos, por exemplo, que são 

produtos de uso público coletivo, não difere do design de outros produtos (CREUS, 

1996), pois todos os tipos de produtos interferem na emoção de seus usuários, pelo 

fato de não existirem produtos emocionalmente neutros (DEMIR; DESMET; 

HEKKERT, 2009). 

 

2.5 Emoção e comportamento  

 
Emoção significa mover de dentro para fora, entrar em contato; é um programa 

de ações, um modo de comunicar os nossos mais importantes estados e 

necessidades internos – e são indispensáveis na expressão do comportamento 

(DAMÁSIO, 2000). As emoções constituem um papel crítico em nossas vidas no dia 

a dia, ajudando a avaliar situações como boas ou ruins, seguras ou perigosas. 

Emoções ajudam na tomada de decisão: emoções positivas auxiliam nesse processo, 

pois as pessoas têm maior clareza para avaliar e são mais críticas na solução, 

enquanto emoções negativas tendem a deixar as pessoas ansiosas, o que acaba 

limitando sua capacidade cognitiva (MASLOW, 1943). Emoções mudam a maneira 

como pensamos e servem constantemente de guia para comportamentos 

apropriados, afastando-nos do mal e nos guiando para o bem. Usualmente, reage-se 

emocionalmente a uma situação antes de acessar a cognição, visto que sobrevivência 

é mais importante que entendimento (NORMAN, 2005). Pode-se distinguir quatro 

funções no que concerne a fenômenos emocionais: prover informações de prazer e 

dor para construir preferências; habilitar escolhas rápidas sob pressão; focar atenção 
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em aspectos relevantes de um problema; e gerar comprometimento moral e 

socialmente em decisões significativas (BÖHM, 2008).  

 

A emoção é causada, na maior parte das vezes, por um estímulo externo, e 

pode ser tanto positiva quanto negativa (DAMÁSIO, 2000). Atualmente, existe um 

consenso na comunidade científica de que algumas emoções não são adquiridas, mas 

universais e inatas, sendo classificadas como emoções básicas, que têm um 

significado compartilhado, como expressões faciais em diferentes culturas 

(PLUTCHIK, 1980; EKMAN, 1993; EVANS, 2002). De modo geral, Plutchik (1980), 

Ekman (1993) e Evans (2002) discordam quanto ao número, mas a maioria inclui na 

sua lista as seguintes emoções básicas, compostas por emoções positivas e 

negativas: alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. Damásio (2000) classifica essas 

emoções como primárias e acrescenta outros dois níveis de emoção: as secundárias 

ou sociais (e.g. vergonha, ciúme, culpa, orgulho) e as emoções de fundo (e.g. tensão, 

irritação, desânimo, entusiasmo). 

 

Emoções dominam a tomada de decisões porque desencadeiam e motivam o 

comportamento (DESMET; HEKKERT, 2007). A aproximação do design e da 

psicologia, a fim de projetar para provocar emoções, possibilitou o desenvolvimento 

de metodologias que certificam que projetos obtenham sucesso nesse aspecto. 

Através de pesquisas com usuários, o designer se aproxima destes, entendendo-os 

melhor. Assumindo que emoções podem ser previsíveis e controláveis, um produto 

pode agir como modelador de experiências emocionais. Assim, o Design emocional 

poderia ser definido como projetar para as emoções: a partir de métodos, teorias e 

técnicas, despertam as emoções pretendidas (TONETTO; XAVIER DA COSTA, 

2011).  

 

O comportamento do usuário e sua interação com os produtos são fortemente 

afetados pela forma como os produtos são projetados (NORMAN, 1988). A interação 

de usuários com produtos produz um conjunto de efeitos que inclui uma experiência 

estética, uma de significado e outra emocional (HEKKERT, 2006). É uma área que 

tem como conceito a profissionalização do projetar com o intuito explícito de despertar 

ou evitar determinadas emoções (DEMIR et al., 2009). O design de produtos, 
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tecnologias, serviços e sistemas evoca emoções que devem ser consideradas no 

processo de design (DESMET, 2012). 

 
A emoção está ligada à cognição: ela contribui para a tomada de decisões e é 

fundamental para as relações do indivíduo consigo mesmo e com o mundo exterior 

(DAMÁSIO, 2000). Emoções positivas como alegria, contentamento, amor, interesse, 

diversão e orgulho melhoram o funcionamento individual e coletivo, o bem-estar 

psicológico e a saúde física (FREDRICKSON, 2008). Essas emoções são evocadas 

por diferentes fatores, e elas também variam em como influenciam o comportamento 

(ROSEMAN; SMITH, 2001). 

 
Usuários satisfazem-se ao saber que podem contar com um produto em seu 

pleno funcionamento e usufruir com prazer dele. Na utilização de produtos, prazer 

está relacionado a segurança, confiança e satisfação. As emoções interferem na 

maneira como o sistema cognitivo opera e soluciona problemas. Assim, embora a 

usabilidade seja um fator central no uso prazeroso de um produto, esse prazer ao 

utilizá-lo vai muito além disso. As emoções despertadas durante o uso são muito mais 

abarcantes do que apenas satisfatórias/insatisfatórias, sendo que os atributos do 

produto que contribuem para isso não dizem respeito a usabilidade (JORDAN, 1998). 

Um usuário que esteja de bom humor, relaxado e feliz poderá ignorar e lidar com 

pequenos problemas de um dispositivo sem reclamar. Por outro lado, os projetos de 

produtos a serem usados em situações estressantes exigem muita atenção aos 

detalhes (NORMAN, 2005). 

 
Norman (2005), sugere que somos resultado de três diferentes níveis de 

estruturas do cérebro: o nível visceral, que é responsável por fazer julgamentos 

rápidos, como o que é bom ou ruim, seguro ou perigoso; o nível comportamental, 

responsável pelos processos cerebrais que controlam a maior parte das nossas 

ações, como andar e dirigir; e o nível reflexivo, que se refere a compreensão, análises, 

raciocínio e interpretação. Esses três níveis operam em conjunto na nossa interação 

com os objetos que nos cercam. O design visceral se refere às qualidades perceptíveis 

do objeto e como elas fazem o usuário/observador se sentir. O design comportamental 

tem a ver com o prazer e a eficácia de uso. É mais conhecido como usabilidade, mas 

os dois termos se referem essencialmente aos aspectos práticos e funcionais de um 

produto ou qualquer coisa utilizável em nosso ambiente. Já o design reflexivo 
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considera a racionalização e intelectualização de um produto. Esse é o nível mais alto 

de design emocional, representando a camada de pensamento consciente. Tem a ver 

com a cultura, com a compreensão que o usuário tem de si mesmo e da sociedade 

em que vive (NORMAN, 2005). 

 

2.5.1 Produtos como meio de comunicação para a ação pela emoção e cognição 
 

Dependendo de sua configuração, os objetos provocam emoções positivas ou 

negativas na interação com o usuário, visto que o sistema emocional influencia o 

funcionamento do sistema cognitivo (NORMAN, 1999). A cognição é um tipo particular 

de ação: uma estratégia de resposta que envolve processos inconscientes e 

processos conscientes. A cognição e a emoção são parte de um sistema organismo-

ambiente, sendo, assim, vistas como uma característica da relação entre o organismo 

e o meio, e não como uma característica do indivíduo isolado (DAMÁSIO, 2000). Os 

usuários percebem diretamente as possibilidades de ação no e através do seu 

envolvimento afetivo na situação. Essa percepção direta não pode ser dividida em um 

domínio cognitivo e um domínio emocional. Se separado, o processo não poderá ser 

visto como direto (JENSEN; PEDERSEN, 2016). O funcionamento da cognição e da 

emoção é um processo complexo constituído por feedbacks de muitos componentes 

mutantes. A ação se baseia em uma avaliação que, em seguida, desencadeia uma 

resposta emocional (LAZARUS, 1991). 

 
Na interação com produtos, o usuário avalia as alternativas interativas que o 

ajudam a construir significados que tornarão mais claro o caminho (padrão de ação) 

para a consecução dos objetivos. Por outro lado, os designers influenciam a 

experiência, aprimorando seus artefatos com características que permitirão aos 

usuários construir aqueles significados que os aproximarão de seus objetivos 

(XENAKIS; ARNELLOS, 2013). O artefato é um meio de comunicação no processo 

de design (Figura 7) e sua interpretação depende em parte de convenções sociais, 

seja essa comunicação intencional ou não (NORMAN, 2005). 
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Figura 7 – O artefato como meio da interação usuário-designer 

 
Fonte: elaboração própria, adaptado de Overbeeke e Wensveen (2003). 

 

Todo artefato pode oferecer uma gama de interpretações que têm sua origem  

no comportamento orientado a objetivos. Seguindo em direção a esses objetivos, 

selecionam-se ações em potencial e traçam-se planos para realizar uma interação 

bem-sucedida com relação às condições ambientais, às nossas experiências 

passadas e às nossas capacidades mentais e corporais (XENAKIS; ARNELLOS, 

2013). O significado não pode ser separado da ação. O significado de uma experiência 

está em (inter) ação (OVERBEEKE; WENSVEEN, 2003). 

 

2.5.2 Emoções negativas no projeto de produto 
 

As emoções negativas enriquecem as experiências porque provocam uma 

transformação de percepção e de atitude em um indivíduo. A transformação subjetiva 

de percepção muda o que uma pessoa entende do mundo ao seu redor, como ela 

experimenta o tempo e o espaço, que significados ela deriva de eventos e o quão 

sensível ela é a determinadas informações. Analogamente, uma transformação de 

atitude muda a visão de uma pessoa sobre sua própria posição no mundo e sua 

tendência a agir de acordo com ela (FOKKINGA; DESMET, 2013). 
 
 A ferramenta de tipologia de emoções negativas, desenvolvida pelo Delft 

Institute of Positive Design, que faz parte da Delft University of Technology, visa 
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fornecer um banco de dados rico e variado sobre as nuances das emoções negativas. 

A Figura 8 apresenta 36 nuances de emoções negativas e suas classificações, de 

acordo com Delft (2020). 

 

Figura 8 – Emoções negativas 

 
Fonte: elaboração própria, adaptado de Delft (2020). 

 

De acordo com Fokkinga e Desmet (2012), experiências ricas com produtos, a 

partir de emoções negativas, são constituídas de três ingredientes: estímulo negativo, 

transformação subjetiva e estrutura protetora (Figura 9). O estímulo negativo é o 

elemento de um produto ou interação com o produto que evoca a emoção negativa. 

Toda emoção negativa produz uma transformação única de percepção e atitude; 

portanto, cada uma delas enriquece a experiência do usuário de maneira distinta. As 

transformações são essencialmente dois lados do mesmo efeito, pois são o resultado 

das mudanças corporais e mentais que ocorrem com uma emoção. A estrutura de 

proteção tira os aspectos desagradáveis das emoções negativas para permitir que o 

usuário desfrute de seus aspectos benéficos. 
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Figura 9 – Framework de experiências ricas 

 
Fonte: Fokkinga e Desmet (2012). 

 

Segundo estudo desenvolvido por Fokkinga e Desmet (2013), em um processo 

de design, os três ingredientes podem ser aplicados consecutivamente em três etapas 

(Figura 10).  

 

Figura 10 – Design approach para experiências ricas 

 

 
Fonte: Fokkinga e Desmet (2013). 

 

Na primeira etapa, o designer escolhe qual emoção negativa deve ser evocada 

na experiência do produto, com base no entendimento de qual transformação de 

percepção ou atitude pode ser desejável na situação do usuário. Se um designer 

estiver interessado principalmente em mudar o comportamento de um usuário, o foco 

na transformação de atitudes poderá ser mais eficiente. Na segunda etapa, o designer 

precisa encontrar uma maneira apropriada de evocar a emoção escolhida no usuário. 

O papel do produto nisso pode ser direto e indireto. No papel direto, o produto evoca 



` 51 

a emoção através da impressão sensorial ou através do uso. No papel indireto, o 

produto pode motivar o usuário a realizar determinado comportamento ou revelar uma 

certa qualidade no mundo, o que, por sua vez, evoca a emoção (FOKKINGA; 

DESMET, 2013). 

 

Na última etapa, o designer cria uma estrutura de proteção que inverte a 

emoção negativa para que possa ser agradável ao usuário. A estrutura protetora é 

uma construção mental que diminui os aspectos desagradáveis da experiência de um 

objeto ou evento negativo, enquanto mantém intactos os efeitos transformadores. 

Para entender as diferentes maneiras pelas quais as emoções negativas podem ser 

agradáveis na experiência do produto, foram propostas quatro estruturas de proteção 

que podem ser utilizadas em conjunto ou separadamente (FOKKINGA; DESMET, 

2012):  

 

§ Detachment frame: é construída alterando o estímulo da emoção 

negativa de tal maneira que os usuários são confrontados apenas com 

uma representação dela.  

§ Safety-zone frame: é construída pelo distanciamento físico dos usuários 

do estímulo negativo, de modo que eles estão literal ou figurativamente 

na “zona segura”.  

§ Control frame: é construída aumentando a quantidade de controle que 

um usuário tem sobre a interação com o estímulo negativo, levando em 

consideração quaisquer habilidades que o usuário já possua.  

§ Perspective frame: pode ser construído fornecendo uma perspectiva 

sobre as implicações mais amplas do estímulo negativo ou a reação do 

usuário em relação a ele. 

 

Uma boa maneira de abordar a criação de um perspective frame através do 

design é conectando a situação negativa a virtudes específicas. Virtudes são 

qualidades de caráter consideradas moralmente boas e socialmente benéficas, como 

o altruísmo (FOKKINGA; DESMET, 2012). 

 

No contexto do design para sustentabilidade, um estudo de Bao et al. (2019) 

concluiu que realizar ações de conservação de recursos, como desligar as luzes, está 
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correlacionado com emoções negativas quanto ao desperdício de recursos, como 

culpa, chateação, vergonha e aborrecimento. No geral, as emoções negativas com os 

valores médios mais elevados em cenários de desperdício foram culpa, seguida de 

tristeza, vergonha, irritação e preocupação. 
 

2.5.3 Emoção e comportamento sustentável 
 

Se os produtos funcionam como recursos que entregam significados, eles 

podem contribuir para a felicidade dos usuários: não são os produtos nem seu valor 

material, mas o que os usuários fazem com os produtos que pode torná-los felizes. O 

design pode ativar, estimular e inspirar engajamento em atividades significativas, 

estimular a inspiração e empoderar as pessoas, tornando possível projetar para a 

felicidade (DESMET; POHLMEYER, 2013).  

 
De acordo com Cheng et al. (2014), pesquisas indicaram que aumentar a 

emoção positiva pessoal e reduzir a emoção negativa foram as melhores estratégias 

para impulsionar a intenção sustentável. A pesquisa empírica sobre eletrodomésticos 

revelou que a intenção comportamental é diretamente afetada pelo desejo individual 

e indiretamente afetada por emoções antecipadas positivas e negativas (CHENG et 

al., 2014). 

 
Segundo Bao et al. (2019), um maior grau de certeza de usuários ao tomar 

atitudes para conservar recursos está ligado a fortes emoções negativas em relação 

ao desperdício, como culpa, aborrecimento e vergonha. No entanto, a percepção dos 

usuários sobre a estética, a utilidade e a qualidade geral dos projetos estão mais 

correlacionadas às emoções positivas, como satisfação, orgulho, interesse e alegria. 

Isso sugere que evocar emoções negativas nos usuários pode ser uma estratégia 

eficaz para estimular comportamentos imediatos e sustentáveis, ao mesmo tempo que 

estimular emoções positivas pode ser mais importante para envolver os usuários com 

produtos a longo prazo (BAO et al., 2019) 

 
A pesquisa de Sohn e Nam (2015) valeu-se do uso de metáforas para avaliar a 

percepção dos usuários no uso de produtos. Os resultados apontam que os 

participantes da pesquisa percebiam conteúdos que eram expressos com metáforas 

como intervenções mais fortes, porque as metáforas empáticas, como animais e 
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plantas, faziam com que se sentissem culpados e isso interferisse fortemente em seus 

comportamentos. Os participantes também mencionaram que as metáforas negativas 

eram mais intervenientes do que as metáforas positivas. Quando um produto evoca 

emoções positivas, como acontece com o humor, por exemplo, a intervenção é 

suportável para os usuários.  
 

2.6 O objeto de estudo: o descarte correto de resíduos 

 

A reciclagem é um esforço sustentável para reduzir os impactos humanos no 

meio ambiente que desempenha um papel crítico na hierarquia de gerenciamento de 

resíduos (CHEN; TUNG, 2010). 

 
As intervenções governamentais variam de legislações a programas 

voluntários, como, por exemplo: políticas de reciclagem obrigatórias, esquemas de 

cobrança de resíduos, fornecimento de coleta de reciclagem na calçada, criação de 

lixeiras de separação de resíduos nas comunidades e campanhas promocionais para 

práticas de reciclagem de marketing. Com o objetivo de aumentar a intenção de 

reciclagem e, assim, reciclar comportamentos, é crucial que acadêmicos e 

formuladores de políticas obtenham uma compreensão completa das intenções 

comportamentais dos indivíduos para reciclar (WAN; SHEN, 2017). 

 

2.6.1 Comportamento, cultura, normas sociais e reciclagem 
 

A reciclagem de resíduos é um problema de ação coletiva, que surge quando 

a contribuição de um indivíduo para a atividade é, no máximo, uma pequena parte de 

um todo muito maior, na qual outros não podem ser excluídos de apreciar o resultado 

favorável da ação de alguém. Portanto, as pessoas têm uma forte motivação de se 

aproveitar do esforço de outras pessoas, de forma que a ação ambiental coletiva não 

é iniciada nem mantida (YAU, 2010). Por se tratar de uma ação coletiva típica, a 

reciclagem de resíduos é certamente vulnerável ao problema do free-rider (ou 

aproveitador). Embora Garcés et al. (2002) tenham sugerido que a participação ativa 

em ações ambientais coletivas gera benefícios individuais, os benefícios ambientais 

da reciclagem de resíduos são universais para o coletivo e não produzem nenhum 

benefício substancial e imediato em nível individual (YAU, 2010). 
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Além da conscientização do indivíduo quanto aos benefícios ambientais ou 

sociais da reciclagem, Biel & Thøgersen (2007) argumentaram que comportamentos 

favoráveis ao meio ambiente não são apenas orientados pelo cálculo de custo e 

benefício, mas também por crenças morais. Portanto, os comportamentos de 

reciclagem por meio da intenção são o resultado de uma troca entre consequências 

ambientais e individuais (FOLLOWS; JOBBER, 2000). Os resultados de dois 

experimentos de campo de Goldstein, Cialdini e Griskevicius (2008) demonstraram o 

poder das normas sociais para motivar outras pessoas a se envolverem no importante 

domínio da conservação ambiental. 

 

Em estudos sobre reciclagem, as considerações morais dos indivíduos para 

reciclar (norma moral) e os benefícios percebidos da reciclagem (conscientização das 

consequências) provaram ser fatores significativos que influenciam a intenção de 

reciclagem (CHEN; TUNG, 2010). Comportamentos de reciclagem são atividades 

visíveis que exercem pressão social sobre os indivíduos para adotar um 

comportamento. A informação normativa é uma forma eficaz e poderosa de influência 

social que pode motivar uma mudança de comportamento (THOMAS; SHARP, 2013). 

Segundo Nigbur e Lyons (2010), normas sociais descritivas ou de grupo podem prever 

a intenção de reciclar e o comportamento de reciclagem. Um estudo dos autores 

utilizou feedback de comunidade para aumentar a participação da reciclagem e 

apontou que o feedback mais eficaz utilizou pressão social ao relatar que a 

participação naquele bairro era pior do que em outro bairro (NIGBUR; LYONS, 2010). 

As pessoas agem em resposta às normas sociais porque gostariam de obter 

aprovação de outras pessoas relevantes, evitando passar vergonha (WHITE et al., 

2009). 

 
Para que cientistas comportamentais ajudem líderes comunitários a moldar as 

políticas públicas, é necessário tratar a reciclagem como um padrão multifacetado de 

comportamentos. Reciclar não é simplesmente o ato de colocar uma lata ou garrafa 

em uma lixeira; envolve a realização de tais ações em uma base consistente através 

de todas as situações. Intervenções de mudança de comportamento destinadas a 

aumentar a eficácia dos programas de reciclagem precisam ir além das avaliações de 

reciclagem de uma única variável, para considerar as interações com o ambiente no 

qual o programa se baseia e a população com a qual a intervenção é conduzida 
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(SCHULTZ et al, 1995). A reciclagem envolve uma série de etapas, incluindo a 

separação do lixo em materiais recicláveis e não recicláveis e a remoção dos materiais 

recicláveis para instalações de separação de resíduos (por exemplo, centros de coleta 

ou triagem), atividade que nem sempre é remunerada (YAU, 2010). 

 

Diferentes contextos estruturais (como sistemas de reciclagem), bem como 

fatores culturais, influenciam a extensão em que as pessoas se envolvem em 

comportamentos pró-ambientais, como reciclagem e minimização de resíduos. Além 

disso, a influência das preferências individuais e das normas sociais no 

comportamento pró-ambiental, diferem no que diz respeito à cultura (MINTZ et al, 

2019). Uma das dimensões culturais que podem influenciar o comportamento 

ambiental é o individualismo-coletivismo. O individualismo se refere ao grau em que 

uma cultura prioriza objetivos pessoais sobre os objetivos do coletivo (TRIANDIS et 

al., 1988). Pesquisas indicam que nas culturas ocidentalistas individualistas a 

motivação para "boas" ações vem principalmente de preferências e valores internos, 

enquanto nas culturas coletivistas essa motivação vem de ser receptivo a outros e à 

norma culturalmente inscrita (MINTZ et al, 2019). 

 

Em culturas individualistas, há um valor maior na autoexpressão de atributos 

internos do que em culturas coletivistas, onde há um maior valor em se encaixar. 

Assim, as ações dos indivíduos devem resultar mais fortemente de suas crenças e 

atitudes em culturas individualistas. Para desenhar estratégias eficazes de 

sustentabilidade e campanhas pró-ambientais, é importante identificar e compreender 

a variação cultural nos fatores que impulsionam a ação pró-meio ambiente (EOM et 

al., 2016). No caso da gestão de resíduos domésticos, outro fator cultural que pode 

afetar o nível de emprego do comportamento de gestão de resíduos é a maturidade 

do sistema de reciclagem e regulamentação governamental em relação à gestão de 

resíduos (MINTZ et al, 2019). Verificou-se que as regulamentações governamentais 

que transmitem mensagens normativas podem levar a uma mudança nas normas 

sociais percebidas, bem como nas atitudes pessoais, e que, com o tempo, 

comportamentos relacionados a essas regulamentações tornam-se esperados em 

determinados contextos e, eventualmente, adotados no nível pessoal (BERTOLDO; 

CASTRO, 2018). 
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Estudos têm mostrado que a maioria da população mundial está ciente dos 

problemas ambientais e apoia a proteção ambiental; no entanto, é questionável se 

este alto nível de preocupação ambiental se traduz em comportamento pró-ambiental 

(TAM; CHAN, 2017). As estratégias informativas - educar as pessoas sobre a urgência 

dos problemas ambientais e os impactos ambientais de suas escolhas - teriam mais 

sucesso na mudança do comportamento relacionado à sustentabilidade em culturas 

individualistas do que em culturas coletivistas. Em sociedades mais coletivistas, 

destacar as ações pró-ambientais de outros indivíduos, reforçar a desejabilidade 

social do comportamento pró-meio ambiente e divulgar como isso é comum pode ser 

mais eficaz do que direcionar atitudes pessoais (EOM et al., 2016). 

 

De acordo com estudo publicado pelo Fórum Econômico Mundial (2017) a 

Alemanha possui a melhor taxa de reciclagem do mundo (56,1%). A Áustria vem em 

segundo lugar (53,8%), seguida pela Coréia do Sul (53,7%) e País de Gales (52,2%). 

A Suíça (49,7%), em quinto lugar, recicla quase metade de seus resíduos urbanos. 

Uma pesquisa realizada em 2019 pela Ipsos conduzida em 28 países, com um total 

de 19.515 adultos entrevistados, com idades entre 18-74, concluiu que os britânicos 

são os mais cientes dos limites da reciclagem, com apenas um quarto (24%) 

acreditando que qualquer plástico pode ser reciclado, em comparação com uma 

média global de 55% e mais de dois terços em Polônia (67%), Sérvia (69%) e Peru 

(74%). Uma variação semelhante pode ser vista quando se trata da clareza em relação 

às regras para a reciclagem doméstica local: avaliado particularmente bem por 

pessoas que vivem na Bélgica e na Alemanha (72% e 70%, respectivamente), assim 

como Suécia, Canadá e Holanda, com média de 68%. A média global é de 53%, e no 

Brasil o resultado foi de 46%. Os piores índices são na Sérvia e na Rússia (22% e 

21%). Ou seja, as pessoas em países emergentes têm menos probabilidade de 

considerar essas regras claras (IPSOS, 2019). 

 
O Brasil tem um grave problema em relação aos resíduos sólidos urbanos: a  

casa de qualquer brasileiro(a), seja de alta ou baixa renda, tende a ser limpíssima, 

mas, tanto brasileiro(a)s de baixa como de alta renda, do ponto de vista de atitude, de 

comportamento, não se sentem remotamente constrangido(a)s em jogar lixo na rua. 

Isso se deve à imagem que essas pessoas têm do público em comparação ao privado, 

acreditando que não existe problema em descartar incorretamente o lixo, por não 
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verem isso como uma questão de sua responsabilidade. Mas não há um tema que 

esteja mais no nosso cotidiano do que a questão dos resíduos, inclusive para se 

combater a emissão de metano (FELDMANN, 2012). 

 

2.6.1.1 Reciclagem e emoção 
 

Um estudo de Carrus e Bonnes (2008) testou a hipótese de que emoções 

podem ser drivers de comportamento para performar ações pró-ambientais em 

relação a reciclagem no ambiente doméstico, e concluiu que a antecipação de estados 

emocionais futuros pode ser um fator-chave na orientação de indivíduos para tais 

comportamentos, em particular emoções negativas. O medo de culpa de um indivíduo 

age como um impedimento para comportamentos que não estão de acordo com suas 

normas morais internas, ou seja, o indivíduo sente uma obrigação moral de se 

comportar de uma certa maneira (MILIUTE-PLEPIENE, 2016).  

 

Os resultados de um estudo de Huffman et al. (2014) mostraram que a 

influência social modera a relação entre atitudes de reciclagem e comportamento de 

reciclagem e pode servir como uma forma de controle das motivações, sendo 

associado a sentimentos de culpa, pressão e medo de uma avaliação negativa por 

outros, especialmente em indivíduos que têm atitudes mais fracas em relação à 

reciclagem. Assim, alguns indivíduos têm o desejo de parecer socialmente 

responsáveis, a fim de evitar constrangimentos ou outras consequências sociais. O 

estudo também demonstrou que a visão de mundo ecológica é uma variável 

importante na explicação da reciclagem, sendo que há uma interação significativa 

entre atitudes de reciclagem e antropocentrismo. Indivíduos que possuem visões 

antropocêntricas podem falhar em entender ou apreciar os benefícios da reciclagem 

para o meio ambiente. Os indivíduos que não mantêm essas crenças podem ter maior 

probabilidade de internalizar uma regulamentação comportamental para a reciclagem 

(HUFFMAN et al., 2014). 

 

2.6.1.2 Brasil: normas e dados da reciclagem de resíduos 
 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei Federal nº 

12.305/2010, foi regulamentada em dezembro de 2010 pelo decreto nº 7.404. Tendo 



` 58 

entre seus princípios o desenvolvimento sustentável, a eco-eficiência e o 

reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e 

de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania, a PNRS tem, 

entre seus objetivos: a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental; a não 

geração e o uso da política dos 3Rs – apresentada na Agenda 21 (1995), que segue 

a hierarquia Redução, Reutilização, e Reciclagem, como o ideal de prevenção e não 

geração de resíduos, visando poupar os recursos naturais e conter o desperdício, bem 

como a disposição final adequada –; o desenvolvimento de tecnologias limpas para 

minimizar os impactos ambientais; e o incentivo à indústria da reciclagem, 

considerando, dessa forma, as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, 

tecnológica e de saúde pública (BRASIL, 2010). 

 
O art. 1º da PNRS brasileira (12.305, de 02 de agosto de 2010) disciplina in 

verbis dispõe que:  
Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de 

direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela 

geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à 

gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos (BRASIL, 2010).  

 

Ou seja, A PNRS divide a responsabilidade da gestão dos resíduos entre os 

vários segmentos. A chamada responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos abrange o poder público, seus geradores (fabricantes, importadores, 

distribuidores) e consumidores finais, visando reduzir a geração, promover o melhor 

aproveitamento e incentivar boas práticas socioambientais. A Lei tem, portanto, um 

objetivo social importante que exige a responsabilidade de todos para não ser 

desvirtuada (GONÇALVES, 2012). 

 
O artigo 9º da PNRS é muito importante, pois é bastante claro na 

hierarquização da não geração, da redução, da reutilização, da reciclagem, do 

tratamento dos resíduos sólidos e da disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos. O referido artigo estabelece que devemos fazer todo o possível para evitar a 

geração de resíduos, mas, se sua geração for inevitável, passamos para o segundo 

nível: reduzir, porque existem incentivos para isso. Se reduzimos, mas ainda sobrarem 

resíduos, tentamos reutilizá-los. Caso ainda sobrem resíduos, passamos para a 
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reciclagem, fazendo todo o possível para executá-la. Depois, seguimos para o 

tratamento (GONÇALVES, 2012). 

 
Na PNRS, é considerado resíduo sólido: material, substância, objeto ou bem 

descartado resultante de atividades humanas cuja destinação final se procede, se 

propõe a proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólidos ou 

semissólidos, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 

particularidades tornem inviável seu lançamento na  rede pública de esgotos ou em 

corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis 

em face da melhor tecnologia possível. O termo “resíduos sólidos” não deve ser 

confundido com “rejeitos”, que são resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas 

as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis 

e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição 

final ambientalmente adequada (BRASIL, 2010). 

 
O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) é um sistema 

de informações do setor de saneamento no Brasil que reúne informações e 

indicadores sobre a prestação dos serviços de água, esgotos e manejo de resíduos 

sólidos. O SNIS é dividido em dois componentes: água e esgotos (SNIS-AE) e 

resíduos sólidos (SNIS-RS). A base de dados é totalmente pública e encontra-se 

disponível em http://www.snis.gov.br/. 

 
De acordo com o último relatório do SNIS-RS, em 2017, estima-se que a coleta 

de resíduos domiciliares e públicos nos municípios brasileiros deva ter atingido um 

montante anual aproximado de 60,6 milhões de toneladas, que, dividido por 365 dias 

aqui considerados, resulta um valor da ordem de 166 mil toneladas por dia (SNIS, 

2017). Constata-se que a coleta seletiva ainda não é uma realidade em grande parte 

dos municípios brasileiros. Dos 3.556 municípios participantes dessa edição, apura-

se que 1.256 – ou apenas 35,3% desse universo amostral – dispõem de alguma forma 

de coleta seletiva. Computando-se ainda a parcela dos “sem informação”, temos que 

esse percentual cai para 22,5% do total de municípios brasileiros. Há ainda 2.300 

municípios – ou 41,1% do total – que declaram não dispor desse serviço e mais 36,3% 

para os quais não se têm tal informação. A situação se mostra preocupante quando 

se observa as diretrizes da Lei nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos 

– que impõe a obrigatoriedade da coleta seletiva aos municípios. 
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Para avaliação da efetividade da recuperação de materiais, 

independentemente do fato de virem ou não de uma coleta seletiva, o SNIS-RS utiliza 

o indicador IN032 – massa recuperada per capita. Consiste na avaliação do conjunto 

das informações CS009 (massa total recuperada: papel, plástico, metal, vidro e 

outros) relacionada com a população urbana do município (POP_URB), calculada pelo 

SNIS/IBGE. Após os procedimentos para o estabelecimento do intervalo de confiança, 

o conjunto remanescente permite inferir que as atividades de triagem resultam nos 

1.497 municípios que tiveram informações consideradas consistentes (situadas dentro 

dos limites estatísticos) e o aproveitamento do montante de 851,8 mil toneladas de 

recicláveis, apropriadas por regiões e por faixas populacionais (SNIS, 2017). 

 
O SNIS-RS considera “unidade de processamento de resíduos sólidos” toda e 

qualquer instalação − dotada ou não de equipamentos eletromecânicos − em que 

quaisquer tipos de resíduos sólidos urbanos sejam submetidos a alguma modalidade 

de processamento. Assim, enquadram-se nessa designação de caráter geral as 

seguintes unidades: lixão, aterro controlado, aterro sanitário, vala específica para 

resíduos de saúde, aterro industrial, unidade de triagem, unidade de compostagem, 

incinerador, unidade de tratamento por micro-ondas ou autoclave, unidade de manejo 

de podas, unidade de transbordo, área de reciclagem de resíduos da construção civil, 

aterro de resíduos da construção civil, área de transbordo e triagem de resíduos da 

construção civil (SNIS, 2017). 

 
O relatório apurou um montante de 73,3 milhões de toneladas recebidas nessas 

unidades de processamento em 2017, incluindo todo tipo de resíduo: domiciliares e 

públicos, entulhos, podas e outros. Predomina o grupo de lixões e de aterros 

controlados e sanitários com 54,2 milhões de toneladas, ou seja, 74,0% do total 

recebido de que se tem informação. Mais especificamente, 9,8% em lixões, 8,1% em 

aterros controlados e 64,2% em aterros sanitários, sendo que de 18% não se tem 

informações. No caso das unidades de triagem – usinas e galpões de catadores – vale 

mencionar que, juntas, receberam, em 2017, um montante de 3,3 milhões de 

toneladas, o que equivale a pouco mais de 5,4% do total dos 60,6 milhões de 

RDO+RPU (resíduos sólidos domiciliares + resíduos sólidos públicos) estimado como 

coletado no país (SNIS, 2017). 
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Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea) e do MMA  

publicado em abril de 2010 analisou cinco das principais cadeias produtivas e apontou 

o quanto desperdiçamos. Trata-se de 8 bilhões de reais por ano que são 

desperdiçados, ou seja, materiais que não são reaproveitados, mas levados aos 

aterros ou lixões. Muitos resíduos não são reaproveitados como insumos que 

poderiam voltar para as cadeias produtivas. Estamos falando de economia, dinheiro, 

trabalho, renda e inserção social, aspectos esses que foram trazidos fortemente pela 

PNRS, além das questões ambientais que também são fundamentais (GONÇALVES, 

2012). 

Os resíduos sólidos são um componente significativo na movimentação total de 

materiais, na medida em que cada um de nós produz por dia aproximadamente 1 kg 

de resíduos, ou seja, uma fração que não é desprezível. Portanto, para se ter um 

desenvolvimento sustentável, deve-se reciclar os materiais e eliminar as perdas, e nos 

resíduos sólidos as perdas são evidentes, sobretudo no Brasil (GOLDEMBERG, 

2012). 

 

2.6.2 O produto lixeira 
 

Projetar um programa de reciclagem para atingir as melhores taxas de 

reciclagem não pode ser uma montagem aleatória de vários atributos de design. Os 

contêineres de reciclagem – um fator frequentemente considerado secundário – são 

uma variável mais facilmente controlada por gestores de resíduos sólidos, mas há 

uma infinidade de aspectos de projeto a serem considerados (LANE; WAGNER, 

2013). “A lixeira da coleta seletiva é onde pode ser dar o passo inicial para uma 

solução sustentável para os resíduos sólidos” (DE SOUZA et al., 2010, pag.1). De 

acordo com os autores, a lixeira não deve ser o recipiente para esconder e ignorar 

qual será o destino do lixo descartado e, sim, ser protagonista no comportamento de 

reciclagem.  

 
Quando os indivíduos têm o hábito de não reciclar, as instituições devem 

comprometer equipes para separar os materiais recicláveis. Portanto, um objetivo 

importante da pesquisa ambiental é projetar recipientes para resíduos que aumentem 

a conformidade da reciclagem em ambientes públicos. Muitos estudos descobriram 

maior conformidade no descarte correto quando os sinais apareceram mais perto dos 
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compartimentos e quando os compartimentos foram colocados mais próximos dos 

usuários. Surpreendentemente, no entanto, poucos estudos examinaram se as 

características físicas dos recipientes influenciam a conformidade da reciclagem. A 

compreensão desses elementos de design pode ajudar a melhorar os programas 

públicos de reciclagem (DUFFY; VERGES, 2009). O design de contêineres de coleta 

deve atender a várias demandas e desejos, incluindo saúde e segurança dos 

coletores, conveniência para o usuário, eficiência de coleta, 

acompanhamento/monitoramento, controle vetorial, mudança de tecnologias, 

necessidades de segregação, tipo de resíduos, estética, durabilidade e considerações 

futuras com relação ao volume e tipo de resíduos e recicláveis (LANE; WAGNER, 

2013).  

 
Recipientes de lixo e de reciclagem bem projetados devem permitir a 

reciclagem de duas maneiras. Primeiro, devem ser claramente distinguíveis para 

apoiar o descarte correto dos resíduos. Segundo, devem reduzir as demandas 

cognitivas e motoras de reciclagem (DUFFY; VERGES, 2009). Frequentemente, a 

única característica perceptiva que diferencia os recipientes de reciclagem e de lixo é 

uma etiqueta ou símbolo impresso indicando o material apropriado para o recipiente. 

Conforme Gigerenzer (2008), embora alguns estudos tenham constatado que a 

inserção de sinais acima das lixeiras de reciclagem aumentava a conformidade com 

a reciclagem, os rótulos por si só podem não fornecer recursos efetivos. 

Primeiramente, porque as pessoas podem simplesmente ignorar tais rótulos, 

especialmente se eles não forem exibidos de maneira destacada nos receptáculos. 

Em segundo lugar, as etiquetas podem desbotar ou rasgar com o tempo, 

principalmente em ambientes externos. Essas limitações podem resultar em menor 

conformidade com a reciclagem, pois o descarte de resíduos (lixo ou reciclável) em 

lixeiras pode ser considerado uma resposta padrão. 

 
Kelly et al. (2006) sugeriram que visibilidade, conveniência e informação são 

sinérgicas ao incentivar uma mentalidade de reciclagem entre as comunidades 

universitárias. Um estudo de Mozo-Reyes (2016) prototipou a lixeira WeRecycle, que 

tinha a capacidade de atrair usuários e envolvê-los em atividades de reciclagem, 

obtendo resultados estatisticamente mais significativos do que uma lixeira padrão em 

vários períodos e configurações sociais. Segundo o autor, o feedback promove uma 
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atitude positiva em relação à reciclagem, permitindo que ela seja percebida como uma 

atividade agradável e digna do tempo investido, algo que concorda com o pensamento 

de Katzev e Mishima (1992) e Kelly et al. (2006), para quem o fornecimento de 

informações ou feedback pode motivar comportamentos de reciclagem. 

 
Outro estudo, de De Souza et al. (2010, p. 4), ao avaliar o efeito de lixeiras 

transparentes na redução do desvio na coleta seletiva em relação às lixeiras opacas, 

visando promover a segregação correta dos resíduos no momento do descarte, 

concluiu que “as lixeiras opacas e transparentes apresentaram desvios médios 

estatisticamente diferentes, onde, as lixeiras transparentes tiveram desvio médio 

significativamente menor”. De acordo com Matsumura (2013), uma lixeira 

transparente não parece particularmente especial, mas incentiva as pessoas a 

separar garrafas e latas mais do que uma lixeira normal e não transparente. No caso 

da lixeira transparente, o que as pessoas descartam é visível para os outros, e isso 

provoca um comportamento pró-social, porque as pessoas não querem ferir sua 

reputação e, portanto, sua autoestima. Além disso, o lixo na lixeira transparente impõe 

uma norma social na medida em que evidencia que muitas pessoas o separaram 

corretamente, de maneira que a transparência de uma lixeira se torna um gatilho 

eficaz para conscientizar as pessoas sobre seu comportamento (MATSUMURA, 

2013). 

 
O design de um recipiente de reciclagem pode afetar o comportamento da 

reciclagem quando é altamente visível ou fornece avisos adicionais para reciclagem 

(e.g. usando uma tampa com um orifício redondo para garrafas ou uma pequena fenda 

para papel). As tampas especializadas para diferentes materiais não apenas 

aumentam ao índice de reciclagem, mas também diminuem a contaminação em 

ambientes internos. Recipientes altamente visíveis aumentarão a participação, agindo 

como um lembrete e exercendo pressão social. O fornecimento dos dois estilos de 

recipientes pode aumentar a conveniência da reciclagem e, portanto, as taxas de 

reciclagem. No entanto, algumas cores podem fazer com que as taxas de participação 

diminuam (LANE; WAGNER, 2013). A cor é um aspecto fundamental da percepção 

humana e tem efeitos na cognição e no comportamento humano. Azul e vermelho, por 

exemplo, ativam diferentes motivações e consequentemente elevam a performance 

em tipos diferentes de tarefas cognitivas. Dependendo da natureza da tarefa, 
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diferentes cores podem ser vantajosas (MEHTA; ZHU, 2009). Um gatilho físico 

funciona como uma ignição de um gatilho psicológico. Por exemplo, o design 

transparente da lixeira funciona como um gatilho físico para causar os sentidos de 

prova social e autoestima. Nesse caso, esses sentidos considerados gatilhos 

psicológicos são inflamados pelo gatilho físico (MATSUMURA, 2013).  

 
Um estudo de Duffy e Verges (2009) examinou se as tampas especializadas nos 

recipientes de lixo afetam a conformidade da reciclagem em ambientes públicos. Dez 

postos de lixo foram observados em um prédio acadêmico de cinco andares. Cada 

estação consistia em três tipos de contêineres: vidro / alumínio / plástico, papel e lixo. 

Foi testada a utilidade dessas tampas de recipientes em duas condições (Figura 11). 

Os resultados indicaram que a presença de tampas especializadas para recipientes 

de reciclagem aumentou a taxa de reciclagem de bebidas em 34% e reduziu a 

quantidade de contaminantes que entram no fluxo de reciclagem em 95%. Isso sugere 

que as affordances perceptivas de tampas especializadas para recipientes melhora a 

conformidade da reciclagem.  Uma possibilidade é que, embora a maioria das pessoas 

pretenda reciclar, elas não o fazem por causa do processamento cognitivo limitado 

durante o ato de disposição do lixo (DUFFY; VERGES, 2009). 

 
Figura 11 – Prototipagem de tampas de especializadas 

 
Fonte: Duffy e Verges (2009). 

 

O fato de o uso de uma affordance tão sutil do produto aumentar 

substancialmente a conformidade da reciclagem reforça o argumento de que os 

ambientes externos exercem tacitamente uma poderosa influência sobre o 

comportamento (DUFFY; VERGES, 2009). Não há um único recipiente de reciclagem 

(tamanho, cor e tipo) que tenha afetado positivamente de maneira universal as taxas 

de participação, disposição e/ou reciclagem. Há diversos exemplos em que os 
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atributos do contêiner tiveram um efeito positivo, porém os dados estatisticamente 

significativos são fracos ou inexistentes (LANE; WAGNER, 2013). Estudos futuros 

sobre a estrutura de ambientes que promovam comportamentos pró-ambientais 

podem ser um passo importante em direção a um futuro sustentável (DUFFY; 

VERGES, 2009). 

 

2.6.2.1 Brasil: normas e dados do produto lixeira 
 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), criado pela Lei Federal nº 

6.938/81, de 31 de agosto de 1981, é o órgão colegiado brasileiro responsável pela 

adoção de medidas de natureza consultiva e deliberativa acerca do Sistema Nacional 

do Meio Ambiente. No uso das atribuições que lhe conferem a lei e tendo em vista o 

disposto na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e no Decreto nº 3.179, de 21 de 

setembro de 1999, e: 

 
(i) Considerando que a reciclagem de resíduos deve ser incentivada, 

facilitada e expandida no país, para reduzir o consumo de matérias-primas, 

recursos naturais não-renováveis, energia e água; 
(ii) Considerando a necessidade de reduzir o crescente impacto ambiental 

associado à extração, geração, beneficiamento, transporte, tratamento e 

destinação final de matérias-primas, provocando o aumento de lixões e 

aterros sanitários; 

(iii) Considerando que as campanhas de educação ambiental, providas de um 

sistema de identificação de fácil visualização, de validade nacional e inspirado 

em formas de codificação já adotadas internacionalmente, sejam essenciais 

para efetivarem a coleta seletiva de resíduos, viabilizando a reciclagem de 
materiais, resolve: 

Art.1º Estabelecer o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a 

ser adotado na identificação de coletores e transportadores, bem como nas 

campanhas informativas para a coleta seletiva. 

Art. 2º Os programas de coleta seletiva, criados e mantidos no âmbito de 

órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, direta e 

indireta, e entidades paraestatais, devem seguir o padrão de cores 
estabelecido em Anexo. 

§ 1o Fica recomendada a adoção de referido código de cores para programas 

de coleta seletiva estabelecidos pela iniciativa privada, cooperativas, escolas, 

igrejas, organizações não-governamentais e demais entidades interessadas. 
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§ 2o As entidades constantes no caput deste artigo terão o prazo de até doze 

meses para se adaptarem aos termos desta Resolução. 

Art. 3º As inscrições com os nomes dos resíduos e instruções adicionais, 

quanto à segregação ou quanto ao tipo de material, não serão objeto de 

padronização, porém recomenda-se a adoção das cores preta ou branca, de 

acordo a necessidade de contraste com a cor base. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. (FONTE, 
p., ano) 

 

Neste sentido, a Resolução CONAMA nº 275, de 25 de abril de 2001, 

estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na 

identificação de coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas 

para a coleta seletiva: azul = papel/papelão; laranja = resíduos perigosos; vermelho = 

plástico; branco = resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde; verde = vidro; roxo 

= resíduos radioativos; amarelo = metal; marrom = resíduos orgânicos; preto = 

madeira; cinza = resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não 

passível de separação. 

 

Figura 12 – Código de cores para os diferentes tipos de resíduos 

 

 
Fonte: SOSMA (2019). 

 

 

Um estudo de Vidal e Maia (2017) teve como objetivo verificar a implantação da 

coleta seletiva na FAESO (Faculdade Estácio de Sá de Ourinhos). De acordo com os 

resultados da pesquisa, foi possível observar uma grande falta de informações dos 
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frequentadores da instituição; os alunos em geral sabem o significado das lixeiras e a 

importância da coleta seletiva, mas não compreendem o porquê de as lixeiras terem 

várias cores e não conhecem o projeto de implantação. Outro estudo de Vieira et. al 

(2017), também realizado no contexto universitário, ao avaliar o reconhecimento das 

cores dos coletores de recicláveis distribuídos pelo campus, identificou que apenas 

248 participantes (32,76% do total de respondentes) conheciam as cores, portanto 

67,23% da comunidade universitária não reconheceu as cores dos coletores. Tais 

resultados corroboram com a questão identificada por Minotto et al. (2018) para a 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul: a correta separação dos resíduos 

comuns só é possível com a informação e conscientização dos geradores de resíduos 

– toda a comunidade acadêmica. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo apresenta a caracterização da pesquisa e o detalhamento do 

estudo de caso, assim como, a descrição dos métodos empregados a fim de 

possibilitar a realização dos objetivos traçados.  

 

Esta é uma pesquisa aplicada, uma vez que está orientada à geração de 

conhecimentos dirigidos a soluções de problemas específicos, aqui relacionados ao 

descarte incorreto de resíduos sólidos. De abordagem qualitativa, apoiada na 

interpretação de fenômenos observados e no significado que carregam, considerando 

a realidade e particularidades do estudo, quanto ao contexto (Escola de Engenharia 

da UFRGS) e aos sujeitos (alunos).  É uma pesquisa exploratória, pois visa 

proporcionar maior familiaridade com o problema-objeto desta pesquisa, associado à 

influência das emoções negativas para descarte correto de resíduos recicláveis. 

Quanto aos procedimentos, é classificada como estudo de caso. 

 

Para contextualização e elucidação dos fenômenos pesquisados, foi realizada, 

inicialmente, uma coleta de dados por meio do levantamento bibliográfico apresentado 

na fundamentação teórica, o qual reuniu artigos científicos, teses e dissertações a 

respeito dos fenômenos observados. A pesquisa bibliográfica é considerada parte 

importante da pesquisa, uma vez que serve de referencial teórico para a 

problematização proposta (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

 

A partir do levantamento acima, a pesquisa avançou para o campo prático de 

aplicação. A problemática Como o DfSB pode auxiliar na mudança do 
comportamento inadequado de descarte de resíduos recicláveis? e os objetivos 

específicos previamente expostos,  guiaram as quatro etapas principais da pesquisa: 

(i) caracterização do estudo de caso, (ii) procedimentos de coleta e análise de dados, 

(iii) geração de alternativas, e (iv) avaliação dos resultados. A Figura 13 a seguir 

apresenta o fluxograma da realização de cada etapa, bem como suas inter-relações.  
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Figura 13 – Fluxograma do método 

 
Fonte: autoria própria (2021).  

 

Como pode ser observado, a pesquisa tem início com a caracterização do 

estudo de caso, que culmina em definições de amostragem. A partir disso, é 

conduzida a coleta de dados, que contou com um questionário online e um grupo 

focal, resultando em um relatório para ser apresentado aos especialistas na etapa de 

geração de alternativas. Tal etapa contou com um workshop de ideação e, 

posteriormente, a geração de modelos digitais provenientes das alternativas criadas 

que, por sua vez, foram apresentadas em formato de cenários (storyboards e vídeos) 

para serem prototipados na etapa de avaliação. Esta última etapa foi conduzida por 

meio de um grupo focal teste que serviu como piloto para a criação de dois 

questionários de avaliação (estratégias de DfSB e transparência x opacidade) que, 

após análise das relações entre resultados, levaram às conclusões da pesquisa. 

Ainda, os especialistas foram ouvidos a respeito da sua opinião do processo como um 

todo. 
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3.1 Caracterização do estudo de caso 

 

Conforme discorrido na fundamentação teórica deste trabalho, a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) estabelece a responsabilidade compartilhada 

do gerador, do transportador e do destino quanto ao gerenciamento ambientalmente 

adequado dos resíduos sólidos. Para tanto, a PNRS torna mandatório aos grandes 

geradores de resíduos sólidos a elaboração e a implementação do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), o qual deve abranger todas as etapas 

de gerenciamento dos diferentes tipos de resíduos gerados na instituição. A UFRGS, 

por gerar resíduos perigosos e não perigosos nas suas atividades de rotina, deve 

elaborar e implementar o PGRS que contemple a totalidade de resíduos gerados em 

todos os seus campi (MINOTTO et al., 2018). 

 
A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) é umas das maiores 

instituições públicas de ensino superior do Brasil e conta com cinco campi e diversas 

unidades isoladas, nos quais circulam aproximadamente 40 mil pessoas por dia. 

Considerando seu grande porte e papel socioeducacional, a Universidade tem se 

preocupado de forma crescente com a gestão adequada dos resíduos sólidos gerados 

pelas suas atividades. A Superintendência de Infraestrutura (SUINFRA) da 

universidade é responsável pela gestão e pelo gerenciamento interno dos resíduos 

sólidos gerados na UFRGS desde 2012. A SUINFRA conta com parceiros internos e 

externos, bem como com contratos específicos para a coleta, o transporte, o 

tratamento e a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos 

gerados nas atividades da universidade.  

 
Segundo a PNRS, o gerenciamento de resíduos sólidos envolve sete etapas: 

caracterização, segregação, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e 

disposição final. Na UFRGS, essas sete etapas podem ser reunidas em dois grupos: 

gerenciamento interno (caracterização, segregação e armazenamento) e 

gerenciamento externo (coleta, transporte, tratamento e disposição final). O 

gerenciamento interno dos resíduos sólidos é realizado de forma centralizada ou 

descentralizada dependendo do tipo e da natureza do resíduo gerado. Os resíduos 

comuns são gerados em todas as unidades e nas áreas externas em função das 

atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração, bem como pela simples 
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circulação de pessoas na universidade, e por isso são gerenciados de forma 

descentralizada (MINOTTO et al., 2018). 

 
A equipe de limpeza é responsável pela remoção dos entulhos de resíduos 

comuns dos prédios. Os agentes de limpeza trabalham em regime terceirizado, sendo 

contratados por uma empresa que realiza serviços de manutenção e limpeza dentro 

dessa universidade. Na descrição de atividades do cargo estão as seguintes tarefas: 

executar os serviços de limpeza dos prédios, pátios, escritórios, instalações, salas de 

aula etc; efetuar a remoção de entulhos de lixo; realizar todas as operações referentes 

à movimentação de móveis e equipamentos, fazendo-o sob orientação direta; 

proceder à lavagem de vidraças e persianas, ralos, caixa-de-gordura e esgotos, assim 

como desentupir pias e ralos; prover os sanitários com toalhas, sabão e papel 

higiênico, removendo os já servidos; informar ao chefe imediato das irregularidades 

encontradas nas instalações das dependências de trabalho; e, por fim, executar outras 

tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade (PROGESP UFRGS, 2019).  

 
A fim de possibilitar a correta separação dos resíduos comuns, a SUINFRA 

instalou novos coletores internos e externos nas cores azul (resíduos recicláveis) e 

preta (resíduos não recicláveis e orgânicos). Para tanto, foram adquiridos e instalados 

280 pares de coletores e aproximadamente 300 coletores azuis e pretos de diferentes 

volumes para as áreas internas durante os anos de 2015 e 2016. Esperou-se com 

essa ação o incremento na qualidade dos resíduos recicláveis gerados na 

universidade, a fim de aumentar o volume de materiais encaminhados para a 

reciclagem por meio das Unidades de Triagem municipais. No entanto, verificou-se 

que a correta separação dos resíduos comuns só é possível com a informação e 

conscientização dos geradores de resíduos: toda a comunidade acadêmica.  

 
Segundo Minotto et al. (2018), as principais dificuldades encontradas para a 

realização das ações de gerenciamento e gestão de resíduos sólidos na UFRGS são: 

(i) falhas na segregação dos resíduos pelos geradores; (ii) falta de informação e 

treinamento dos geradores; (iii) dificuldade na contratação de empresas 

especializadas para o gerenciamento externo dos resíduos; e (iv) falta de recursos 

para investimento em tecnologia e treinamento das equipes. 
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Visto isso, o estudo de caso dessa pesquisa se refere ao descarte de resíduos 

comuns, mais especificamente os sólidos recicláveis, gerados pelo grupo de alunos, 

servidores e professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 

mais especificamente os que frequentam o prédio 11105 –  Escola Engenharia Nova, 

no Campus Centro, logrado na Av. Osvaldo Aranha, 99. O funcionamento do prédio é 

de segunda a sexta das 7h às 23h. Ali circulam em média 3.000 pessoas diariamente, 

dentre elas alunos de graduação, alunos de pós-graduação, servidores, professores 

e outros membros da comunidade acadêmica.  

 
 O cenário ou contexto de uso do produto lixeira abordado no estudo de caso é 

o saguão ou hall de elevadores da Escola de Engenharia.  Em cada um dos sete 

andares da edificação existe um amplo saguão de acesso aos 3 elevadores, onde 

ficam localizadas as lixeiras do andar, para o descarte de resíduos recicláveis, não 

recicláveis e orgânicos. A Figura 14 apresenta imagens dos saguões dos sete andares 

do prédio, com os diferentes tipos de lixeiras existentes. Conforme pode ser 

observado, existem diferenças entre as lixeiras disponíveis (cor, forma e qualidade), 

além de eventualmente existir apenas uma unidade para o descarte de todos os tipos 

de lixo.  

 

Figura 14 – Cenário de uso das lixeiras – saguão da Escola de Engenharia 

 
Fonte: autoria própria (2020). 

 

Este é o cenário considerado neste estudo para a realização das etapas de 

coleta de dados e prototipagem realizadas com alunos de graduação e pós-

graduação, usuários da Escola de Engenharia. 

 

3.2 Procedimentos de coleta de dados 

 

O procedimento de coleta de dados tem como base o Design Behaviour 

Intervention Model (TANG, 2010), apresentado na seção 2.2.2 deste trabalho. Como 
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a finalidade da coleta de dados foi compreender as intenções dos usuários para 

mudanças de comportamento a partir de estratégias de persuasão, nas quais o 

controle para tomada de decisão está na mão do usuário, o modelo utilizado foi 

adaptado, conforme a Figura 15, a seguir. As estratégias do modelo em que o poder 

da tomada de decisão reside no produto ou no sistema foram desconsideradas. 

 
Figura 15 – Adaptação do modelo de Tang (2010) 

 

 
 

Fonte: elaboração própria, adaptado de Tang (2010). 
 

Para melhor compreensão da relação entre os três elementos de mudança de 

comportamento apresentados na Figura 15 (atitudes, fatores sociais e afetos, sendo 

que as emoções negativas presentes no comportamento de descarte de resíduos 

serão exploradas nesta etapa), foi utilizada a abordagem proposta por Bicchieri 

(2016), apresentada na Figura 16, visando distinguir comportamentos independentes 

e interdependentes e identificar se há  expectativas sociais envolvidas e se elas 

importam para determinar o comportamento. Tal abordagem faz-se importante para 

compreender a real motivação de comportamento do usuário e de que forma as 
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emoções estão envolvidas, visto que emoções relacionadas a comportamentos 

independentes diferem das relacionadas a comportamentos interdependentes 

(BICCHIERI, 2016). 

 

Figura 16 – Diagnóstico de expectativas e crenças 
 
 

 
 

 
Fonte: elaboração própria, adaptado de Bicchieri (2016). 

 
 

A etapa de coleta de dados com usuários ocorreu de forma online e foi realizada 

em dois momentos, onde os instrumentos metodológicos utilizados foram um 

questionário, para a identificação das crenças, normas sociais e emoções negativas 

associadas ao descarte incorreto de resíduos recicláveis; e, um posterior grupo focal, 

para validação dos resultados obtidos no questionário e exploração de temas que 

envolvem maior subjetividade, como as emoções negativas identificadas. 

  

3.2.1 Questionário online 

 

A partir de referências da literatura apresentadas  (Tang, 2010; Bicchieri, 2016), 

foi aplicado um questionário online a fim de verificar os vínculos existentes entre o 

conhecimento ambiental, crenças, consciência, fatores sociais e o comportamento de 

reciclagem. Para minimizar os vieses, as respostas ao questionário foram anônimas 

e foi utilizada uma escala Likert de 5 pontos. O roteiro é estruturado, com a maior 
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parte das perguntas fechadas – para fins de melhor ilustração dos dados na análise – 

acerca do comportamento de descarte de resíduos, bem como de crenças pessoais, 

fatores e normas sociais e afetos. 

 

A motivação para o comportamento sustentável, de acordo com Tang (2010), 

é pautada por três principais elementos: atitude (que depende de conhecimento prévio 

e crenças), fatores sociais (a partir de normas, regras e conceitos pessoais) e afetos 

(emoções positivas e negativas). O objetivo desta etapa é compreender como se 

relacionam esses três elementos no comportamento do descarte de resíduos por parte 

dos alunos frequentadores da Escola de Engenharia da UFRGS.  

 

 - Seleção de participantes e procedimentos da coleta de dados: Foi solicitado 

junto às COMGRAD e aos PPG de Design e Engenharias que enviassem um e-mail 

aos alunos com um link para o questionário online, apresentando o termo de 

consentimento no e-mail (Apêndice 2). O termo de também foi inserido como a 

pergunta inicial do questionário, seguido de ‘aceito’ e ‘não aceito’, sendo que quem 

assinalou ‘não aceito’ não teve acesso ao questionário. A amostra mínima calculada 

foi de 240 participantes, considerando uma população de aproximadamente 10 mil 

alunos entre graduação e pós-graduação das Engenharias e do Design, com margem 

de erro de 5% e confiabilidade de 95%, considerando uma população mais 

homogênea do que heterogênea (80/20). O nível de confiança de 95% indica alta 

probabilidade de se obter os mesmos resultados em uma nova pesquisa com a 

mesma população. A distribuição da população foi considerada homogênea por 

entender a similaridade dos entrevistados em aspectos como nível sociocultural e 

idade. O número total de respondentes foi 249. Cada participante só pode responder 

uma vez.  

 

O roteiro foi estruturado a partir de constructos extraídos do modelo proposto 

por Tang (2010) e do modelo proposto por Bicchieri (2016) apresentados nas figuras 

15 e 16, respectivamente. Cada etapa contém uma série de afirmações seguidas de 

uma escala tipo Likert de 5 pontos. Foram também incluídas questões de resposta 

aberta e de múltipla escolha. O roteiro completo do questionário está apresentado no 

Quadro 1, a seguir. 
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Quadro 1 – Estrutura do questionário online 
Constructo  Referência 
1. Comportamento   Tang (2010) 
    Questões / Afirmações (EL: Escala Likert / RA: Resposta Aberta)   

Eu não presto atenção sobre separação de lixo na universidade. (EL) 
Eu nunca prestei atenção às lixeiras da universidade. (EL) 
Eu separo corretamente meu lixo na UFRGS. (EL) 
Eu entendo como separar o lixo corretamente. (EL) 
Eu compreendo as normas de separação de resíduos. (EL) 
Eu tenho intenção de separar o lixo corretamente na UFRGS. (EL) 
Eu estou disposto a caminhar mais para encontrar um local para descartar o lixo corretamente na 
UFRGS. (EL) 
Eu estou disposto a sacrificar meu conforto em prol de comportamentos mais sustentáveis. (EL) 
Se eu quisesse, eu não teria problema algum em separar o lixo na UFRGS. (EL) 
As lixeiras da UFRGS oferecem informação suficiente sobre a separação de resíduos. (EL) 
Qual a maior dificuldade/obstáculo para separar corretamente o lixo na universidade? (RA) 

2. Atitude / Crenças Normativas Pessoais Tang (2010) / 
Bicchieri (2016) 

     Questões / Afirmações (EL: Escala Likert / RA: Resposta Aberta)  
Separar o lixo corretamente é importante. (EL) 
Separar o lixo corretamente é benéfico. (EL) 
Separar o lixo corretamente é responsável. (EL) 
Separar o lixo corretamente é recompensador. (EL) 
Separar corretamente o lixo melhora o meio ambiente. (EL) 
Separar o lixo corretamente é fácil. (EL) 
Eu tenho responsabilidade sobre a separação correta de resíduos. (EL) 
Eu me sinto responsável pela separação correta de resíduos. (EL) 
Quais são suas principais motivações para separar o lixo corretamente? (RA) 

3. Fatores Sociais / Expectativas Sociais Tang (2010) /  
Bicchieri (2016) 

    Questões / Afirmações (EL: Escala Likert / RA: Resposta Aberta))  
Pessoas que importam para mim separam o lixo corretamente. (EL) 
Pessoas que importam para mim esperam que eu separe o lixo corretamente. (EL) 
Acredito que os outros alunos da universidade separam o lixo corretamente. (EL) 
Se outras pessoas não separam o lixo corretamente, eu também não preciso separar. (EL) 
Qual você acredita serem os benefícios para a sociedade de separar corretamente o lixo? (RA) 

4. Afetos   Tang (2010) 
    Questões / Afirmações (ME: Múltipla Escolha / ELM: Escala Likert Múltipla)    

Como você se sente sabendo que ao descartar o lixo incorretamente você está 
prejudicando o meio ambiente: (ME) 
Como você se sente sabendo que outras pessoas na UFRGS não separam o lixo 
corretamente, prejudicando o meio ambiente: (ME) 
Como você se sentiria sabendo que outras pessoas notaram que você não separou o lixo 
corretamente, prejudicando o meio ambiente: (ME) 
Se eu souber que estou prejudicando o meio ambiente ao descartar o lixo incorretamente, 
eu me sentiria: (ELM) 
Se eu souber que outras pessoas na UFRGS estão prejudicando o meio ambiente ao 
descartarem o lixo incorretamente, eu me sentiria: (ELM) 
Se eu souber que outras pessoas notaram que estou prejudicando o meio ambiente ao 
descartar o lixo incorretamente, eu me sentiria: (ELM) 

   Emoções Negativas  BAO et al. (2019)  
   Emoções utilizadas nas questões do constructo 4   

Culpado(a) 
Triste 
Envergonhado(a) 
Preocupado(a) 
Irritado(a) 

Fonte: elaboração própria (2021). 
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O questionário contou com um total 31 questões e foi gerado no software 

Typeform, por sua interface amigável e disponibilidade de recursos. As figuras 17, 18, 

19, 20 e 21 apresentam algumas questões extraídas do roteiro que foi enviado aos 

participantes para ilustrar os diferentes formatos de pergunta utilizados, bem como a 

interface do software. A Figura 17, a seguir, ilustra a página de abertura do 

questionário, visualizada pelos alunos ao acessar o link. 

 

Figura 17 – Página abertura questionário 
 

 
Fonte: captura de tela do software Typeform 

 
 

Conforme demonstrado anteriormente, o questionário apresentou 22 questões 

ou afirmações do tipo escala Likert de 5 pontos, exemplificadas na Figura 18, a seguir, 
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sendo 1 para “discordo completamente” e 5 para “concordo completamente”. 

Considerou-se o 2 na escala como “discordo parcialmente”, o 3 como “neutro” e o 4 

como “concordo parcialmente”. 

 

Figura 18 – Exemplo de questões em escala Likert (EL) 
 

 
Fonte: captura de tela do software Typeform 

 

Além disso, o roteiro contou com 3 perguntas do tipo resposta aberta, conforme 

ilustrado na Figura 19, a seguir. Esse tipo de questão possibilita que o entrevistado 

discorra sobre suas opiniões, resultando em dados qualitativos que demonstrem em 

maior profundidade o tema em questão. 

 

Figura 19 – Exemplo de questão com resposta aberta (RA) 
 

 
Fonte: captura de tela do software Typeform 
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As emoções são abordadas no questionário por meio de 3 questões de múltipla 

escolha, para que o resultado permita identificar um ranking de emoções negativas 

para cada situação apresentada, conforme ilustra a Figura 20 abaixo: 

 

Figura 20 – Exemplo de questão de múltipla escolha (ME) 
 

 
Fonte: captura de tela do software Typeform 
 

 
Por fim, foram criadas três questões de escala Likert múltipla, sendo que cada 

questão continha uma escala de 5 pontos para cada uma das 5 emoções negativas 

investigadas. Uma dessas questões está ilustrada na Figura 21: 
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Figura 21 – Exemplo de questão de escala Likert múltipla (ELM) 

 
Fonte: captura de tela do software Typeform 

 

 - Análise dos dados: O software utilizado para o formulário faz uma tabulação 

automática dos dados coletados, que posteriormente foram exportados para o 

software de planilhas Excel a fim de melhor visualização dos resultados. As perguntas 

que permitiram respostas abertas foram submetidas a uma análise de conteúdo e 

indexadas por clusters comuns, com auxílio do software WebQDA. As questões 
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fechadas serão apresentadas seguidas dos percentuais da média ponderada das 

respostas para cada ponto da escala Likert.  

 

3.2.2 Grupo focal   

 

 O grupo focal é um ambiente exploratório no qual os integrantes 

consideram os pontos de vista dos outros na formulação de suas respostas, facilitando 

o relato de experiências e possibilitando o desenvolvimento de uma identidade 

compartilhada (BAUER; GASKELL, 2017). Com o objetivo de aprofundar os 

resultados obtidos no questionário online e explorar as emoções negativas apontadas 

pelos respondentes associadas ao descarte incorreto de resíduos recicláveis na 

Escola de Engenharia, foi realizado um grupo focal com a participação de 10 alunos 

de graduação do Design.  

 

- Seleção dos participantes e dinâmica do grupo focal: O grupo focal foi 

composto por 10 alunos de uma disciplina de terceiro semestre do curso de Design – 

Ergonomia Aplicada ao Design I, ministrada pela professora orientadora desta 

pesquisa. O convite para a participação voluntária dos alunos foi enviado pela 

pesquisadora por e-mail para todos os 12 alunos matriculados, junto com informações 

sobre o objetivo da pesquisa, sobre o objetivo e dinâmica do grupo focal e com o termo 

de consentimento (Apêndice 1) anexado. O grupo focal teve início logo após o 

encerramento de uma atividade síncrona online da disciplina, utilizando a mesma sala 

da plataforma Zoom disponibilizada pela professora para a atividade de ensino. Dos 

12 alunos presentes na atividade síncrona, 2 se retiraram ao término da aula e um 

grupo focal de 10 alunos (três homens e sete mulheres) interessados em participar foi 

conduzido pela pesquisadora de maneira aberta e informal, com a intenção de deixar 

os participantes à vontade. A chamada foi gravada em áudio e vídeo, para posterior 

análise, e teve a duração total de aproximadamente 1 hora e 30 minutos.    

 

Antes dar início às discussões, foram feitos comentários introdutórios sobre a 

pesquisa, além do agradecimento pela participação e interesse dos alunos sobre ela. 

O grupo focal foi conduzido por um roteiro de caráter exploratório, com 5 perguntas 

abertas sobre a percepção dos alunos em relação ao comportamento próprio, assim 

como de outros usuários do local, sobre o descarte de resíduos recicláveis no prédio 
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da Escola de Engenharia. As duas primeiras perguntas foram direcionadas ao 

comportamento do usuário:  “Como você descarta o seu lixo na Escola de 

Engenharia?”, “Você reconhece qual lixeira deve ser  utilizada para o descarte 

dos diferentes tipos de lixo?”;  A terceira pergunta, “Você considera importante 

a separação correta de resíduos?”, aborda atitudes e crenças normativas pessoais 

(TANG, 2010; BICCHIERI, 2016); a quarta, “Você se importa com a opinião de seus 

colegas sobre o seu comportamento?”, visa explorar fatores e expectativas sociais 

(TANG, 2010; BICCHIERI, 2016); “Como você se sente ao saber que descartou 

incorretamente seu lixo?”, foi a quinta pergunta realizada, visando explorar as 

afetos e emoções negativas (TANG, 2010; BAO et al., 2019)  dos alunos associadas 

ao descarte incorreto de resíduos. 

 

 - Análise dos dados do grupo focal: O conteúdo do grupo focal foi analisado 

com base na gravação em áudio e vídeo realizada. Por meio da análise de discurso,  

foram identificados os principais tópicos levantados pelos participantes sobre os 

constructos teóricos abordados no questionário (Quadro 1). Inicialmente, os 

resultados foram organizados em um quadro geral, com as principais interpretações 

do discurso analisado e clusterizado.  Em um segundo momento, foram elaborados 

quadros com citações diretas dos alunos para cada um dos constructos, a fim de 

ilustrar as interpretações realizadas.  

 

3.2.3 Organização dos resultados da coleta de dados com usuários 

 

Esta etapa se deu a partir das análises realizadas na coleta de dados com 

usuários (questionário e grupo focal). Com a identificação das principais demandas 

por parte dos usuários e do cruzamento com a abordagem teórica, apresentado no 

Capítulo 2, foi realizado um diagnóstico, em formato de apresentação (PowerPoint), 

que serviu como base para a etapa seguinte, de geração de alternativas. 
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3.3 Geração de alternativas 

 
3.3.1 Workshop com especialistas  

 

 É de grande importância incluir a visão de especialistas em estudos 

fenomenológicos das relações pessoa-ambiente, como o entendimento e mudança de 

determinados comportamentos. A partir da problemática: Como o DfSB pode auxiliar 

na mudança do comportamento inadequado de descarte de resíduos recicláveis? e 

da hipótese de que: A intenção explícita de elicitar emoções negativas no uso de 

lixeiras pode influenciar o comportamento do usuário para o descarte correto de 

resíduos recicláveis, foi realizado um workshop com especialistas com o objetivo de 

desenvolver cenários de uso de lixeiras utilizando como ferramenta as três 

abordagens de design apresentadas na Figura 14: eco-information, eco-feedback e 

eco-choice.  

 

 - Seleção de participantes: Em um projeto visando implementar estratégias de 

influência de comportamento sustentável, mais habilidades são necessárias do que a 

criatividade do designer sozinho. Faz-se interessante montar uma equipe, incluindo 

também engenheiros e psicólogos, para permitir avaliar o potencial de melhoria 

ambiental e a aceitabilidade, respectivamente (WEVER et al., 2008). 

 

Tendo em vista agregar a visão de outros profissionais à geração de 

alternativas, foram convidados especialistas de diferentes áreas de atuação, indicados 

pela rede de contatos da pesquisadora. O grupo final abrangeu os seguintes 

profissionais: um engenheiro, por suas habilidades técnicas de projeto; uma designer 

de produto, por seu conhecimento das relações usuário-produto; um designer gráfico, 

para o caso de geração de conceitos que envolvessem layout ou interferências 

gráficas; uma ambientalista, por seu conhecimento acerca dos problemas ambientais 

decorrentes do descarte incorreto de resíduos; e, por fim, duas psicólogas, com 

diferentes linhas de atuação, por seu domínio das questões contextuais da vida em 

sociedade e das questões emocionais envolvidas, respectivamente. Os participantes 

foram recrutados por um e-mail em que foi apresentado o tema, os objetivos, o roteiro 

e a duração do workshop, bem como enviado o Termo de Consentimento (Apêndice 

3) anexo. Todos os especialistas tiveram o mesmo peso de opinião, sendo que a 
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pesquisadora, que é designer de produto, atuou como mediadora do grupo, visto suas 

habilidades multidisciplinares de projeto, sendo responsável também pelo controle do 

tempo.  
 
 - Procedimentos para a aplicação do workshop: O workshop teve duração de 

três horas, sendo 30 minutos iniciais de apresentação do objetivo do encontro, de 

resultados da análise da coleta de dados, do referencial teórico e do funcionamento 

da dinâmica proposta para o workshop. A primeira ideação durou cerca de 45 minutos, 

sem regras para qual estratégia deveria ser utilizada primeiro. Então, a dinâmica 

seguiu para o segundo momento de apresentação por parte da pesquisadora, por 

cerca de 15 minutos, e depois para a segunda ideação por mais 45 minutos. Foram 

disponibilizados, então, 10 minutos para a seleção de alternativas. Seguiu-se então 

para uma última ideação, a partir da apresentação do conceito de “transparência” pela 

pesquisadora, que durou 20 minutos. Ao final, houve 15 minutos para discussão e 

feedbacks.  

 

• Apresentação 1: o tema do presente trabalho foi apresentado, justamente com 

a problemática, resultados do levantamento de dados e os objetivos. As abordagens 

de design para DfSB da Figura 14 foram apresentadas como ferramentas para a 

geração de alternativas.  
 
• Ideação 1: foi solicitado que criassem cenários de uso para a influência do 

comportamento correto de descarte de resíduos, utilizando as três estratégias: eco-

information, eco-choice e eco-feedback.  
 

• Apresentação 2: foram apresentadas as principais emoções negativas 

apontadas na análise do levantamento de dados envolvidas no descarte incorreto de 

resíduos e discutidas com o grupo que emoções seriam utilizadas, levando em conta 

emoções que estão mais vinculadas a crenças pessoais e emoções mais vinculadas 

a expectativas sociais, conforme levantado na coleta de dados. 
 
• Ideação 2: foi solicitado que criassem novamente cenários a partir das três 

estratégias, agora levando em conta o uso de emoções negativas como mediadoras 

da experiência usuário-produto, utilizando o design approach apresentado na Figura 

10, na seção 2.5.2 do presente trabalho. 
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• Seleção de alternativas: foram selecionadas as melhores alternativas para a 

prototipagem, considerando o mesmo número de alternativas que utilizassem e não 

utilizassem emoções negativas no processo. 

• Ideação 3: foi apresentado pela pesquisadora o conceito da transparência em 

lixeiras – já apresentado na revisão bibliográfica deste trabalho – como uma 

possibilidade de recurso para a persuasão do descarte correto e solicitado que 

pensassem as estratégias anteriores combinadas com esse atributo a fim de criar um 

conceito a ser prototipado. 

 
• Discussão: ao final da atividade, foi solicitado aos especialistas que 

discorressem sobre o processo, sobre o uso das estratégias e sobre o uso de 

emoções no processo projetual. 

 

3.3.2 Geração de modelos digitais 

 

Com base no workshop realizado, foram desenvolvidos pela pesquisadora 

modelos digitais em forma de storyboard para cada uma das alternativas geradas, a 

fim de serem avaliadas com usuários. Os modelos foram desenhados com técnicas 

de sketch manual e posteriormente finalizados no software Adobe Photoshop. O 

cenário considerados nos desenhos foi o saguão da Escola de Engenharia (Figura 

13), a fim de contribuir com a simulação de uso pelos usuários. Ao todo,  foram 

desenvolvidos seis storyboards, sendo dois para cada estratégia de DfSB utilizada 

(com e sem o uso de emoções).  

 

3.4 Avaliação dos resultados 

 
Esta etapa tem dois objetivos distintos, que serão explorados nas duas etapas 

apresentadas a seguir: explorar a percepção dos especialistas quanto às diferentes 

estratégias de DfSB (TANG, 2010) apresentadas e avaliar e testar o resultado das 

diferentes estratégias de DfSB utilizadas e do uso de emoções negativas. 
 

3.4.1 Avaliação dos especialistas 

 

A fim de aferir a eficácia das estratégias de intervenção para DfSB 

apresentadas por Tang (2010) – e utilizadas pelos especialistas na etapa de geração 
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de alternativas – no contexto do descarte de resíduos, foi realizada uma avaliação por 

parte dos especialistas participantes do workshop. Ao final deste, foi gerada uma 

discussão por cerca de 45 minutos, na qual eles foram questionados sobre vantagens 

e desvantagens do modelo de estratégias de intervenção utilizado e dificuldades 

enfrentadas para o uso. Posteriormente, a pesquisadora realizou uma análise das 

diferentes opiniões para classificar os pontos mais importantes levantados. 

 

3.4.2 Grupo focal e questionários online de prototipagem 

 

A prototipagem é mais um dos estágios da geração de alternativas. Ela é 

importante para conceber ideias, invertendo o pensamento tradicional de imaginar 

para criar, trazendo à tona a lógica de criar para visualizar, aprender sobre os pontos 

fortes e fracos da ideia e imaginar novas alternativas e soluções (BROWN, 2009, p. 

16). Além disso, é um meio para compreender o comportamento cognitivo de usuários 

na interação com produtos (HOLLNAGEL, 2003).  

 

A prototipagem dos cenários gerados no workshop com especialistas ocorreu 

por meio de um grupo focal online com alunos de graduação do Design e Engenharias 

da UFRGS, seguido por dois questionários online com o objetivo de avaliar e testar o 

resultado das diferentes estratégias de DfSB utilizadas e do uso de emoções 

negativas, bem como do uso da transparência em lixeiras. 

 
O principal objetivo do grupo focal foi testar os cenários gerados antes de serem 

submetidos à prototipagem pelos questionários online. Assim como na coleta de 

dados inicial, novamente foi solicitado junto às COMGRAD de Design e Engenharias 

que enviassem um e-mail aos alunos convidando voluntários a participar, juntamente 

com uma introdução sobre os objetivos do grupo focal e as regras de participação, 

apresentando o termo de consentimento no e-mail (Apêndice 1). O grupo focal ocorreu 

no aplicativo Zoom e teve duração de aproximadamente duas horas.  

 

Inicialmente, foi apresentado aos participantes o objetivo do encontro e 

solicitado que se apresentassem, dizendo nome, idade e curso. A dinâmica foi 

conduzida pela pesquisadora de maneira aberta e informal, a fim de deixar os 

participantes à vontade. A chamada foi gravada em áudio e vídeo, para posterior 
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análise. O roteiro foi estruturado, baseado nos modelos e cenários criados para a 

prototipagem. A fim de oferecer uma maior impessoalidade e reduzir vieses nas 

respostas, foram utilizados cenários hipotéticos no enunciado das questões. Estes 

fornecem uma avenida não ameaçadora para explorar as crenças pessoais e 

expectativas sociais dos entrevistados sobre um tópico sensível. Os cenários foram 

incluídos em uma apresentação de slides e apresentados através do 

compartilhamento de tela na videochamada. Foi solicitado que, a cada cena 

apresentada, os participantes escrevessem no chat suas respostas, sendo 

posteriormente evocada uma discussão aprofundada em cima de cada cenário. Os 

cenários hipotéticos foram vinculados às estratégias criadas pelos especialistas, as 

quais foram apresentadas em forma de storyboard. Não foi informado aos 

participantes sobre as estratégias por trás de cada um deles e nem sobre o uso ou 

não de emoções, para que isso não comprometesse ou induzisse suas escolhas, nem 

seus apontamentos sobre as emoções evocadas.  

 

Em sequência, foram montados dois roteiros estruturados no Google Forms e 

os links para ambos os questionários online foram enviados por e-mail à mesma base 

de alunos, apresentando também o termo de consentimento (Apêndice 2). O mesmo 

termo foi inserido como a pergunta inicial dos questionários, seguido das alternativas 

“aceito” e “não aceito”, sendo que quem assinalou “não aceito” não teve acesso aos 

questionários. Como o questionário de avaliação faz parte de um resultado do 

workshop com especialistas, gerado com base nos cenários gerados, sua estrutura 

completa será apresentada no capítulo quatro. 

 

 O objetivo principal da prototipagem testar e avaliar junto aos usuários os 

conceitos de cenários de descarte de resíduos gerados; bem como verificar o impacto 

das diferentes emoções abordadas. A análise das respostas fechadas do questionário 

foi realizada por meio da tabulação dos dados no software Excel e posterior geração 

de gráficos. Já as respostas abertas foram submetidas a uma análise de conteúdo no 

software WebQDA (Figura 22), visando averiguar o possível papel das emoções 

negativas em sua tomada de decisão para o comportamento correto/incorreto e o 

comportamento frente a cada estratégia apresentada. Buscou-se encontrar padrões 

comuns no discurso dos participantes, bem como em suas opiniões individuais.  
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Figura 22 – Clusterização no software WebQDA 

 
Fonte: captura de tela do software WebQDA 

 
 
3.5 Delineamento geral do estudo 

 
O Quadro 2 relaciona as etapas dos procedimentos metodológicos que 

conduzem a pesquisa aos objetivos específicos traçados e apresenta o detalhamento 

das ações a serem realizadas em cada uma das etapas. 

 

Quadro 2 – Delineamento geral do estudo 
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Objetivo 
específico 1: 
Identificar as 
contribuições dos 
distintos campos de 
estudo do Design 
associados ao tema 
da persuasão para a 
mudança de 
comportamento do 
usuário; 
 

Fundamentação  
Teórica (Pesquisa 
bibliográfica: seleção, 
leitura e análise de 
artigos científicos, 
teses e dissertações). 

Design para mudança de comportamento 
Persuasão como influência no design 
Design for Sustainable Behaviour 
O escopo de pesquisa em DfSB 
Modelo de intervenção de mudança de 
comportamento 
Normas sociais e mudança de 
comportamento 
Concerns individuais x coletivos 
Tipos de uso de produto e relação com usuário 
Emoção e comportamento 
Produtos como meio de comunicação para ação 
pela emoção e cognição 
Emoções negativas no projeto de produto 
Emoção e comportamento sustentável 
O objeto de estudo: o descarte correto de 
resíduos 
Comportamento, normas sociais e reciclagem 
Reciclagem e emoção 
Brasil: normas e dados da reciclagem de 
resíduos 
O produto lixeira 
Brasil: normas e dados do produto lixeira 
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Objetivo 
específico 2: 
Investigar a 
percepção de 
usuários quanto ao 
descarte de resíduos 
recicláveis na Escola 
de Engenharia da 
UFRGS; 

Procedimentos de 
coleta de dados 
com a participação 
de usuários online. 

Questionário com 31 questões divididas 5 
constructos teóricos (25 questões fechadas com 
escala Likert; 3 questões de múltipla escolha; 3 
questões abertas). 249 alunos de graduação 
respondentes; 
- Análise de dados: software Typeform 
(tabulação automática das questões fechadas 
com os percentuais da média ponderada das 
respostas para cada ponto da escala Likert) e 
software WebQDA (clusterização das questões 
abertas).  
Grupo focal (10 alunos de graduação), roteiro 
exploratório com 5 perguntas: “Como você 
descarta o seu lixo na Escola de Engenharia?”, 
“Você reconhece qual lixeira deve ser utilizada 
para o descarte dos diferentes tipos de lixo?” 
(comportamento); “Você considera importante 
a separação correta de resíduos?” (atitudes e 
crenças normativas pessoais); “Você se 
importa com a opinião de seus colegas sobre o 
seu comportamento?” (fatores e expectativas 
sociais); “Como você se sente ao saber que 
descartou incorretamente seu lixo?” (emoções 
negativas). 
- Análise de dados: análise de discurso, com 
foco nos 5 constructos teóricos abordados. 

Objetivo 
específico 3: 
Explorar as emoções 
negativas dos 
usuários associadas 
ao descarte incorreto 
de resíduos 
recicláveis na Escola 
de Engenharia da 
UFRGS; 

Objetivo 
específico 4:  
Gerar conceitos de 
cenários de descarte 
de resíduos 
recicláveis a partir 
das contribuições 
teóricas e da coleta 
de dados com 
usuários realizadas;  

Geração de 
alternativas online. 

Workshop (6 especialistas em diferentes áreas) 
em 6 etapas: 
-Apresentração 1/ideação 1 
- Apresentração 2/ideação 2 
- Seleção de alternativas 
- Ideação extra (transparência) 
Geração de modelos digitais (6 cenários 
digitais em storyboard (dois para cada estratégia 
de DfSB utilizada, com e sem o uso de 
emoções), elaborados pela pesquisadora em 
sketch manual e finalizados no software Adobe 
Photoshop. 

Objetivo 
específico 5: 
Testar e avaliar junto 
aos usuários os 
conceitos de cenários 
de descarte de 
resíduos gerados; 
bem como, verificar o 
impacto das 
diferentes emoções 
negativas abordadas. 

Avaliação dos 
resultados online. 

Avaliação dos especialistas (ao final do 
workshop, os especialistas tiveram 15 minutos 
para discutir e dar feedback sobre as 
alternativas geradas e o suporte teórico 
utilizado). 
Grupo focal (8 alunos de graduação 
participantes) para avaliação piloto dos cenários 
gerados em storyboard, antes de serem 
avaliados no questionário. 
Questionário de prototipagem (avaliação dos 
6 cenários) 126 respostas de alunos de 
graduação e pós-graduação do Design e 
Engenharias. 
Questionário de prototipagem (vídeo lixeiras/ 
transparência x opacidade) 
165 respostas de alunos de graduação e pós-
graduação do Design e Engenharias. 

Fonte: elaboração própria (2021). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O presente capítulo apresenta os resultados das aplicações metodológicas 

descritas anteriormente, bem como a discussão acerca dos resultados. Sua 

apresentação segue a estrutura dos procedimentos metodológicos, apresentando 

primeiramente os resultados da coleta de dados: questionário online e grupo focal, 

seguidos da apresentação dos resultados do workshop com especialistas e, por fim, 

a avaliação dos resultados obtidos com a prototipagem. 

 
4.1 Questionário Online 

 
Conforme apresentado no Quadro 1 da seção 3.2.1 do presente trabalho, o 

questionário online foi dividido em quatro constructos principais, sendo eles: (i) 

comportamento, (ii) atitudes/crenças normativas pessoais, (iii) fatores 

sociais/expectativas sociais e (iv) afetos. Abaixo segue a apresentação dos resultados 

de cada um destes. 

 
4.1.1 Comportamento 

 

Dentre as questões sobre o comportamento de descarte de lixo na 

universidade, havia uma questão que permitia resposta aberta – isto é, em que os 

participantes poderiam escrever o que quisessem – e dez questões com resposta em 

escala de Likert.  

 

A Figura 23, a seguir, apresenta uma nuvem de palavras geradas a partir da 

análise de conteúdo e codificação das respostas para a pergunta “Qual a maior 

dificuldade/obstáculo para separar corretamente o lixo na universidade?”, sendo que 

a hierarquia de tamanho das respostas na nuvem representa uma maior recorrência 

destas. 
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Figura 23 – Nuvem de palavras – comportamento 

 
Fonte: elaboração a partir do software WebQDA (2021). 
 

 Como principal dificuldade para o descarte correto de resíduos na UFRGS 

aparece a falta de lixeiras, indicando tanto a falta de lixeiras adequadas quanto a baixa 

quantidade destas. A resposta “encontrar lixeiras” também confirma a falta de acesso 

ao descarte, bem como a sinalização inadequada. Ainda, a questão das cores também 

está entre os maiores obstáculos, por seu uso incorreto tanto nas lixeiras quanto nos 

sacos de lixo. Isso está relacionado ao obstáculo “identificar o tipo de resíduo”, devido 

à falta de sinalização e de conhecimento sobre as normas. Por fim, a falta de 

conscientização das pessoas ao descartar evidencia outra dificuldade para a correta 

separação, uma vez que um único descarte incorreto pode comprometer toda a coleta, 

ao misturar os tipos de resíduo. 

 

 As respostas às dez questões sobre comportamento, apresentadas em forma 

de afirmações seguidas de escala de Likert de 5 pontos (variando de “discordo 

completamente” até “concordo completamente”) foram consolidadas na forma de 

gráfico de barras empilhadas e estão apresentadas na Figura 24, a seguir. 
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Figura 24 – Gráfico: respostas sobre comportamento 

 
Fonte: elaboração própria (2021). 

 

 Conforme ilustrado na Figura 24, pode-se observar que mais da metade dos 

respondentes discordam das seguintes afirmações: 

 

§ As lixeiras da UFRGS oferecem informação suficiente sobre a separação 

de resíduos (57% discordam, sendo que 20% discordam completamente); 

§ Eu nunca prestei atenção às lixeiras da universidade (87% discordam, 

sendo que 66% discordam completamente); 

§ Eu não presto atenção sobre separação de lixo na universidade (80% 

discordam, sendo que 44% discordam completamente). 

 

 Ou seja, a maior parte dos respondentes já prestou atenção às lixeiras da 

UFRGS e presta atenção na separação de lixo no mesmo local, e indica que tais 

lixeiras não oferecem informação suficiente sobre a separação correta de resíduos.  

 

Por outro lado, mais da metade dos respondentes concorda com as seguintes 

afirmações: 

 

§ “Se eu quisesse, eu não teria problema algum em separar o lixo na UFRGS” 

(68% concordam, sendo que 51% concordam completamente); 
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§ “Eu estou disposto a sacrificar meu conforto em prol de comportamentos 

mais sustentáveis” (83% concordam, sendo que 46% concordam 

completamente); 

§ “Eu estou disposto a caminhar mais para encontrar um local para descartar 

o lixo corretamente na UFRGS” (83% concordam, sendo que 56% 

concordam completamente); 

§ “Eu tenho intenção de separar o lixo corretamente na UFRGS” (96% 

concordam, sendo que 75% concordam completamente); 

§ “Eu compreendo as normas de separação de resíduos” (70% concordam, 

sendo que 30% concordam completamente); 

§ “Eu entendo como separar o lixo corretamente” (76% concordam, sendo que 

36% concordam completamente); 

§ “Eu separo corretamente meu lixo na UFRGS” (74% concordam, sendo que 

39% concordam completamente). 

 

Todas as afirmações acima levam a crer que os respondentes, ou seja, os 

estudantes da UFRGS, têm a intenção de separar corretamente o lixo que descartam 

na universidade, inclusive estando dispostos a se esforçar para tal. No entanto, 

conforme apontado anteriormente, falta informação adequada nas lixeiras para apoiar 

o descarte correto, tanto em relação à má sinalização, quanto aos erros no uso de 

cores.  

 

4.1.2 Atitudes e crenças normativas pessoais 

 

O segundo constructo do questionário online abordou atitudes e crenças 

normativas pessoais em relação ao descarte de resíduos. Dentre as questões, havia 

uma questão que permitia resposta aberta e oito com resposta em escala de Likert.  
 

A Figura 25, a seguir, apresenta uma nuvem de palavras gerada a partir da 

análise de conteúdo e codificação das respostas para a pergunta: “Quais são suas 

principais motivações para separar o lixo corretamente?”, sendo que a hierarquia de 

tamanho das palavras na nuvem representa uma maior recorrência destas. 
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Figura 25 – Motivação 

 
Fonte: elaboração a partir do software WebQDA (2021). 

 

A principal motivação para o descarte correto de resíduos apontada pelos 

respondentes foi a preocupação com o meio ambiente, o que indica que estes 

reconhecem a relação direta entre a separação de resíduos e a preservação 

ambiental. Dentre outras motivações, encontram-se a reciclagem, o reaproveitamento 

de resíduos, a economia de recursos naturais e uma menor quantidade de lixo em 

aterros. Ainda, houve muitas respostas referentes ao respeito aos catadores de lixo, 

que necessitam de materiais recicláveis não contaminados para gerar sua renda. 

 

Nota-se que, quando o respondente tem uma consciência ecológica já 

internalizada, ele entende a relação de causa e efeito da separação correta e não 

questiona isso, ou seja, sabe que é o que deve ser feito para um maior equilíbrio 

ambiental. Essa é a maior motivação da amostra como um todo, um comportamento 

independente, como exemplificado na frase de um dos respondentes:  

 

“Eu separo corretamente para manter nosso meio ambiente saudável. Porque 

o nosso mundo não é uma lixeira. Porque acredito que não devo parar de 

fazer minha parte, mesmo que outros não façam”. 



` 95 

 As respostas às oito questões sobre atitudes e crenças normativas pessoais, 

apresentadas em forma de afirmações seguidas de escala de Likert de 5 pontos 

(variando de “discordo completamente” até “concordo completamente”) foram 

consolidadas na forma de gráfico de barras empilhadas e estão apresentadas na 

Figura 26, a seguir. 

 

Figura 26 - Respostas sobre atitudes 

 
Fonte: elaboração própria (2021). 

 

Conforme ilustrado na Figura 26, pode-se observar que a grande maioria dos 

respondentes concorda com as oito afirmações apresentadas: 

 

§ “Eu me sinto responsável pela separação correta de resíduos” (94% 

concordam, sendo que 66% concordam completamente); 

§ “Eu tenho responsabilidade sobre a separação correta de resíduos” (91% 

concordam, sendo que 58% concordam completamente); 

§ “Separar o lixo corretamente é fácil” (60% concordam, sendo que 27% 

concordam completamente); 

§ “Separar corretamente o lixo melhora o meio ambiente” (98% concordam, 

sendo que 81% concordam completamente); 

§ “Separar o lixo corretamente é recompensador” (81% concordam, sendo 

que 60% concordam completamente); 

§ “Separar o lixo corretamente é responsável” (98% concordam, sendo que 

90% concordam completamente); 
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§ “Separar o lixo corretamente é benéfico” (81% concordam, sendo que 85% 

concordam completamente); 

§ “Separar o lixo corretamente é importante” (100% concordam, sendo que 

94% concordam completamente). 

 

Os resultados apresentados acima demonstram que a grande maioria dos 

participantes compreende a importância da separação de resíduos, sabendo que essa 

atividade é de responsabilidade de cada um. A afirmação com que menos pessoas 

concordam é sobre ser fácil separar corretamente o lixo; isso ratifica os resultados 

anteriores a respeito dos obstáculos para o comportamento adequado de descarte de 

resíduos na UFRGS. Ainda, o estudo de Vieira et. al (2017), também realizado no 

contexto universitário, identificou que apenas 248 participantes (32,76% do total de 

respondentes) conheciam as cores dos coletores de recicláveis distribuídos pelo 

campus, o que comprova a dificuldade de realizar a separação correta. 

 

Uma atitude é entendida como uma disposição avaliativa em relação a algum 

objeto, pessoa ou comportamento (BICCHIERI, 2016). Os resultados indicam que a 

maior parte dos respondentes avalia a separação de resíduos como um 

comportamento importante de sua responsabilidade em prol do meio ambiente. Ainda, 

tal comportamento parece estar associado a crenças normativas pessoais, sendo 

independente de como outros se comportam em relação ao tema. Pessoas com 

valores individualistas tendem a se ver como independentes dos outros e geralmente 

se comportam de acordo com atitudes e preferências pessoais (TRIANDIS, 1995 apud 

SIVADAS et al., 2008). Em estudos anteriores sobre reciclagem, as considerações 

morais dos indivíduos para reciclar (norma moral) e os benefícios percebidos da 

reciclagem (conscientização das consequências) provaram ser fatores significativos 

que influenciam a intenção de reciclagem (CHEN; TUNG, 2010). 

 

4.1.3 Fatores sociais e expectativas sociais empíricas e normativas 

 

O terceiro constructo a ser abordado foram os fatores sociais, baseados no 

conceito de expectativas sociais empíricas e normativas de Bicchieri (2016), 

apresentados anteriormente nos capítulos 2 e 3. Dentre as questões acera do tema, 
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havia uma questão que permitia resposta aberta e quatro com resposta em escala de 

Likert. 

 

A Figura 27, a seguir, apresenta uma nuvem de palavras gerada a partir da 

análise de conteúdo e codificação das respostas à pergunta “Qual você acredita 

serem os benefícios para a sociedade de separar corretamente o lixo?”, sendo que a 

hierarquia de tamanho das respostas na nuvem representa uma maior recorrência 

destas. 

 

Figura 27 – Fatores sociais 

 
Fonte: elaboração própria, a partir do software WebQDA (2021). 

 

Diferentemente do resultado anterior sobre as principais motivações, em que 

as respostas apontaram principalmente para comportamentos independentes, 

baseados mais em crenças pessoais do que em fatores sociais, aqui percebemos 

alguns comportamentos interdependentes. Respostas como “obrigação moral” e 

“pressão social” parecem estar relacionadas à opinião alheia (expectativas sociais 

normativas), enquanto respostas como “cidadania”, “fazer a minha parte e ver os 

outros se importando também” e “senso de responsabilidade coletiva” dizem respeito 

ao que se espera que os outros façam (expectativas sociais empíricas), como 

exemplificado na frase de um respondente: “A separação correta do lixo deveria ser 

uma obrigação de todos, contando com prejuízo de fortes multas aos que não a 

respeitam”. 
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 As respostas às quatro questões sobre fatores sociais, apresentadas em forma 

de afirmações seguidas de escala de Likert de 5 pontos (variando de “discordo 

completamente” até “concordo completamente”) foram consolidadas na forma de 

gráfico de barras empilhadas e estão apresentadas na Figura 28, a seguir. 

 

Figura 28 – Fatores sociais 

 
Fonte: elaboração própria (2021). 

 

Pode-se observar que a grande maioria dos respondentes discorda da primeira 

afirmação apresentada, que dizia respeito a uma expectativa social normativa: 

 

§ “Se outras pessoas não separam o lixo corretamente, eu também não 

preciso separar” (97% discordam, sendo que 87% discordam 

completamente). 

 

A segunda questão buscava compreender uma expectativa social empírica, ou 

seja, o que os alunos acreditam que os outros alunos fazem. A grande maioria (43%) 

se posicionou de forma neutra, no entanto, um percentual muito maior discordou do 

que concordou da seguinte afirmativa:  

 

§ “Acredito que os outros alunos da universidade separam o lixo 

corretamente” (47% discordam, enquanto apenas 10% concordam) 

 

Em relação às duas últimas questões, houve mais concordâncias do que 

discordâncias, ainda que com um número alto de respostas neutras. Em relação a 

expectativas sociais normativas, a maioria concordou com a seguinte afirmação: 
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§ “Pessoas que importam para mim esperam que eu separe o lixo 

corretamente” (60% concordam, sendo que 30% concordam 

completamente) 

 

Já em relação a expectativas sociais empíricas, 37% se posicionaram de forma 

neutra, no entanto um maior percentual concordou do que discordou da afirmação:  

 

§ “Pessoas que importam para mim separam o lixo corretamente” (48% 

concordam, enquanto apenas 15% discordam) 

 

Tais resultados indicam que há tanto expectativas sociais empíricas quanto 

normativas presentes no comportamento de descarte de resíduos, o que pode indicar 

uma interdependência, ou seja, motivação pelas expectativas de comportamento e/ou 

crenças de outras pessoas que façam parte da rede de referências do indivíduo 

(BICCHIERI, 2016). Os resultados de dois experimentos de campo de Goldstein, 

Cialdini e Griskevicius (2008) demonstraram o poder das normas sociais para motivar 

outras pessoas a se envolver no domínio da conservação ambiental. 

 

4.1.4 Afetos  

 

O último constructo abordado no questionário foram as emoções, no caso as 

negativas, conforme explicado anteriormente. Dentre as questões, três eram de 

múltipla escolha e, a fim de compreender mais profundamente a relação das emoções 

negativas com as situações apresentadas, as mesmas três questões foram colocadas 

de outra forma e com respostas em escala de Likert. A seguir estão apresentados 

diferentes gráficos correspondentes a cada uma das questões. 

 

A Figura 29 apresenta as respostas para a questão “Como você se sente 

sabendo que ao descartar o lixo incorretamente você está prejudicando o meio 

ambiente?”. Essa questão buscou relacionar as emoções negativas escolhidas, 

conforme justificado anteriormente, com crenças pessoais normativas, referentes a 

um comportamento independente.  
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Figura 29 – Emoções x crenças pessoais 

 
Fonte: elaboração própria (2021). 

 

Pode-se concluir que a culpa é a emoção negativa preponderante (50%) 

quando há uma autoavaliação de comportamento. O medo de sentir culpa de um 

indivíduo age como um impedimento para comportamentos que não estão de acordo 

com suas normas morais internas, ou seja, o indivíduo sente uma obrigação moral de 

se comportar de uma certa maneira (MILIUTE-PLEPIENE, 2016). 
 

Figura 30 – Emoções x crenças pessoais 2 
 

 
Fonte: elaboração própria (2021). 
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De acordo com a Figura 30, acima, pode-se notar que a culpa segue como a 

principal emoção negativa quando é feita uma autoavaliação de comportamento 

incorreto, sendo que 89% dos respondentes indicam concordar que se sentiriam 

culpados caso soubessem estar prejudicando o meio ambiente por descartar o lixo 

incorretamente. Além disso, diante da possibilidade de apontar outras emoções 

negativas na autoavaliação de um comportamento incorreto, destacam-se vergonha 

(81%), preocupação (79%) e tristeza (70%).  
 

Figura 31 – Emoções x expectativas sociais empíricas 

 
Fonte: elaboração própria (2021). 

 

A Figura 31 apresenta as respostas à questão “Como você se sente sabendo 

que outras pessoas na UFRGS não separam o lixo corretamente, prejudicando o meio 

ambiente?”. Essa questão buscou relacionar emoções negativas com expectativas 

sociais empíricas, referentes a um comportamento interdependente ligado a 

expectativas sobre o que o outro deve fazer. Ao avaliar o comportamento do outro, as 

emoções que se destacaram foram preocupação (32%), tristeza (29%) e irritação 

(26%). 

 

A Figura 32, abaixo, comprova que, ao avaliar o comportamento do outro, há 

uma distribuição entre as três mesmas emoções negativas: irritação, preocupação e 

tristeza. A preocupação segue sendo a principal delas, sendo que 80% concordam 

que se sentiriam preocupados, seguido de 73% concordando que se sentirias tristes 

e 61% que se sentiriam irritados. 
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Figura 32 – Emoções x expectativas sociais empíricas 2 

 
Fonte: elaboração própria (2021). 

  

A Figura 33 apresenta as respostas para a questão “Como você se sentiria 

sabendo que outras pessoas notaram que você não separou o lixo corretamente, 

prejudicando o meio ambiente?”.  

  

Figura 33: Emoções x expectativas sociais normativas

 
Fonte: elaboração própria (2021). 
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Essa questão buscou relacionar as emoções negativas a expectativas sociais 

normativas referentes a um comportamento interdependente ligado a expectativas 

sobre o que as outras pessoas acham que deve ser feito nessa situação. Pode-se 

concluir que a vergonha é a emoção negativa preponderante (74%) quando há uma 

avaliação por parte de outros em relação a um comportamento inadequado. As 

pessoas agem em resposta às normas sociais porque gostariam de obter aprovação 

de outras pessoas relevantes, evitando a vergonha delas (WHITE et al., 2009). 

 

Figura 34 – Emoções x expectativas sociais normativas 
 

 
Fonte: elaboração própria (2021). 

 

De acordo com a Figura 34, acima, pode-se notar que a vergonha segue como 

a principal emoção negativa quando é feita uma avaliação por parte de outros em 

relação a um comportamento inadequado, sendo que 87% concordam que se 

sentiriam envergonhados caso outros notassem seu comportamento incorreto. Ainda, 

84% concordam que se sentiriam culpados diante de tal situação. 

 

 De maneira geral, pode-se concluir que a principal emoção negativa 

relacionada à autoavaliação de um comportamento incorreto é a culpa. Já ao avaliar 

o comportamento incorreto de outros, as principais emoções apontadas são 
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preocupação, tristeza e irritação. E, por fim, quando há uma avaliação por parte de 

outros em relação a um comportamento inadequado, a principal emoção é a vergonha. 

 

4.2 Grupo Focal 

 
A maior parte dos participantes optou por manter suas câmeras fechadas, 

sendo que apenas três abriram a câmera, conforme ilustrado na Figura 35.  Eles foram 

instruídos a responder para o grande grupo a fim de promover o debate. No entanto, 

em alguns momentos do roteiro, foi solicitado que colocassem suas respostas no chat 

para que a resposta individual de cada um fosse avaliada. O avanço de uma pergunta 

para a outra se deu de forma natural pelos participantes, sendo acompanhado pela 

pesquisadora.  

 

Figura 35 – Grupo focal no aplicativo Zoom 

 
Fonte: captura de tela do aplicativo Zoom 

 
Os principais resultados, expressados com maior recorrência pelos 

participantes, estão apresentados em quatro tópicos no Quadro 3, a seguir. 

 

Quadro 3 – Resultados principais do grupo focal 

Tópicos Insights 

Comportamento 
Afirmam separar corretamente o lixo sempre que possível.  

Localização inadequada das lixeiras no prédio. 
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Falta de lixeiras adequadas para separação. 

As lixeiras costumam não ter informação clara sobre o tipo de lixo. 

Falta de conhecimento sobre descarte de certos materiais. 

Atitudes e crenças  
normativas pessoais 

Entendem a importância da separação correta e a responsabilidade 
de cada um. 

Têm consciência e preocupação com o meio ambiente. 

Preocupação também com a cadeia envolvida no trabalho de coleta 
e separação de resíduos. 
Acreditam que são mais conscientes do que alunos de outros 
cursos da UFRGS, por trabalharem questões ligadas ao meio 
ambiente em seus cursos. 
Não acreditam que o material das lixeiras realmente vai ser 
descartado corretamente. 

Fatores sociais e 
expectativas sociais 
empíricas e normativas 

Acreditam que muitas pessoas optam pela praticidade, por isso 
acabam descartando incorretamente se tiverem obstáculos. 
Acreditam que, quando a maioria se comporta corretamente, outros 
acabam fazendo por pressão social. 
Diferença de expectativas dependendo do grupo; grupos mais 
conscientes provocam mais pressão social. 
Constrangimento em cobrar colegas sobre o descarte correto de 
lixo. 
Nem sempre ter conhecimento da importância provoca motivação; 
algumas pessoas precisam de outros estímulos. 

Afetos  

Principais emoções citadas: culpa, vergonha, raiva e 
tristeza/decepção. 
Reconhecem diferença de emoções relativas a comportamentos 
independentes e interdependentes. 
Identificam que alguns perfis de aluno requerem medidas de 
persuasão mais fortes do que apenas informação; a elicitação de 
emoções negativas pode ser um motivador para o comportamento 
correto de descarte de lixo. 

Fonte: elaboração própria (2021). 

 

Para fins de enriquecimento do briefing para os especialistas na fase de 

geração de alternativas, cada tópico será explorado a seguir em maior profundidade, 

utilizando a transcrição de algumas das falas principais, verificadas nos registros de 

áudio e vídeo.  

 

Comportamento 

 
O primeiro tópico abordado no roteiro disse respeito ao comportamento de 

descarte de resíduos recicláveis por parte dos entrevistados nas dependências da 

UFRGS, mais especificamente no prédio da Engenharia Nova. Todos os participantes 

afirmaram que, sempre que possível, separam corretamente os resíduos que geram. 
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No entanto, existem algumas barreiras para o comportamento adequado, como a 

localização das lixeiras no prédio, a falta de lixeiras adequadas e informações 

suficientes, além da falta de conhecimento sobre o descarte de certos resíduos. No 

Quadro 4, abaixo, estão expressas transcrições a respeito de cada um destes insights. 

 

Quadro 4 – Insights sobre comportamento e principais menções 

Insight Fala de origem 

Afirmam separar corretamente o 
lixo sempre que possível 

“No geral eu descarto corretamente. Mas nem sempre é fácil, 
eu chego até a levar lixo pra casa.” 

Localização inadequada das 
lixeiras no prédio 

“Uma coisa que desmotiva a fazer certo é a localização das 
lixeiras. Mesmo que não esteja tão perto, quando tu 
consegues enxergar que tem uma lixeira próxima, isso ajuda.”  

Falta de lixeiras adequadas para 
separação 

“Às vezes temos que fazer uma ‘caça ao lixo’, porque só tem 
a opção do descarte de lixo seco.”  

As lixeiras costumam não ter 
informação clara sobre o tipo de 
lixo 

“Algumas lixeiras não são indicadas, temos que ver pela cor 
do saco, e demorei muito tempo pra entender qual é qual só 
pela cor do saco. E às vezes a cor do saco ainda tá trocada.”  

Falta de conhecimento sobre 
descarte de certos materiais 

“Teriam que educar sobre como é o descarte dos resíduos 
que ficam em um limbo. Tipo um copinho plástico com café. 
Acho que, na dúvida, as pessoas acabam descartando 
aleatoriamente esse tipo de lixo.” 

Fonte: elaboração própria (2021). 

 

 A partir das verbalizações dos entrevistados, pode-se notar a inadequação do 

prédio para o comportamento correto de descarte de resíduos, seja pela distância 

entre lixeiras, pela falta de informação ou pela confusão causada pelas cores 

incorretas. Além disso, alguns alunos desconhecem as regras de descarte de 

determinados materiais e tipos de resíduos. Apesar dos obstáculos apontados, a 

maioria ainda avalia o próprio comportamento como adequado, mesmo que isso 

implique levar o lixo consigo até achar local apropriado. 

 
Atitudes e crenças normativas pessoais 
 
O segundo tópico abordado pelo grupo foram as motivações de comportamento 

relativas a crenças e atitudes pessoais. Mesmo que a conversa tenha sido conduzida 

de forma espontânea, a pesquisadora buscou compreender as preocupações 

individuais e coletivas no descarte incorreto de resíduos. O Quadro 5, a seguir, traz 

as falas de origem dos principais insights apontados. 
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Quadro 5 – Insights sobre atitudes e crenças normativas pessoais e principais menções 

Insight Fala de origem 

Entendem a importância da separação 
correta e a responsabilidade de cada um 

“Eu acredito que lixo que eu produzo é minha 
responsabilidade.”  

Têm consciência e preocupação com o 
meio ambiente 

“Eu acho realmente importante mostrar que nossas 
escolhas fazem diferença, mesmo que mínimo. Tudo 
pode gerar um impacto ambiental.”  

Preocupação também com a cadeia 
envolvida no trabalho de coleta e 
separação de resíduos 

“A gente fala da questão de lixo muito pelo meio 
ambiente, mas tem outras coisas. A reciclagem traz 
emprego, renda, benefícios sociais para quem 
precisa. Isso pode tocar outras pessoas que não se 
importam só com a questão ambiental.” 

Acreditam que são mais conscientes do 
que alunos de outros cursos da UFRGS, 
por trabalharem questões ligadas ao 
meio ambiente em seus cursos 

“As pessoas dentro da UFRGS se importam mais do 
que fora. E no curso de Design entendem a 
importância pelos nossos estudos, mas acho que é 
muito pontual pela nossa consciência maior.”  

Não acreditam que o material das lixeiras 
realmente vai ser descartado 
corretamente 

“A falta de informação dá a impressão de que as 
pessoas ali não se importam com isso, então não 
adianta eu me importar. Eu penso: vou separar 
agora, mas como o saco está trocado, talvez isso vá 
para orgânico na hora da coleta. Teoricamente a cor 
certa que encaminharia para o descarte correto né. 
Fica a impressão de que não estão ligando tanto pra 
isso.” 

Fonte: elaboração própria (2021). 

 

Pode-se notar que os entrevistados possuem consciência dos problemas 

acarretados pelo descarte incorreto de resíduos, bem como da responsabilidade 

individual e coletiva com o resíduo que cada um gera. Além disso, conhecem os 

benefícios sociais da coleta seletiva, pois a reciclagem pode gerar renda para 

populações mais vulneráveis. No entanto, foi um consenso do grupo que essa 

consciência existe pois, alunos de uma universidade federal tendem a ter maior 

acesso à educação sobre o tema do que a população menos instruída. Ainda, 

acreditam que cursos de Design, Engenharias e Arquitetura tenham uma consciência 

maior, pelo contato com disciplinas que visam à proteção do meio ambiente.  

 

Por fim, o grupo apontou que a falta de cuidado dos gestores do prédio e 

responsáveis com equipamento e sinalização para descarte de resíduos pode 

provocar o descaso também por parte dos alunos, que desconfiam do real cuidado 

com a separação de resíduos. Produtos de uso compartilhado muitas vezes não 

despertam consciência individual de copropriedade; pode-se assim compreender a 

utilização irresponsável de instalações públicas. O tipo de configuração de produtos  

pode influenciar na conduta do usuário perante ele (LÖBACH, 2001). Isso pode indicar 
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que o comportamento inadequado por parte de alguns poderia desestimular o 

descarte correto por parte de quem se importa e tem consciência. Portanto, mesmo 

que no discurso apareça um comportamento independente, baseado em crenças 

normativas pessoais, na prática parece ser interdependente do comportamento de 

outros.  As pessoas tendem a subestimar a influência das normas sociais em seu 

próprio comportamento (CIALDINI, 2007). 

 

Fatores sociais e expectativas sociais empíricas e normativas 
 
A fim de compreender os fatores sociais e expectativas sociais empíricas e 

normativas envolvidos na motivação para o comportamento, foram feitas ao grupo 

perguntas relativas ao comportamento de outros alunos e às expectativas presentes 

nas relações com seus colegas. Os principais insights e algumas falas que deram 

origem a eles estão expressos no Quadro 6, a seguir. 

 

Quadro 6 – Insights sobre fatores e expectativas sociais e principais menções 

Insight Fala de origem 

Acreditam que muitas pessoas optam pela 
praticidade, por isso acabam descartando 
incorretamente se tiverem obstáculos. 

“Acredito que um problema pro pessoal separar 
direitinho sejam as indicações, porque, se fica 
uma dúvida de o que é realmente o lixo seco ou o 
orgânico, quem não tem muita certeza acaba 
descartando de qualquer jeito.”  
 
“Acho que tem muita gente que entende a 
importância, mas vai pela praticidade. Se não for 
muito longe, ok, mas se tiver que procurar, ela 
também não vai se esforçar. Tipo: ‘Ah só 
encontrei essa, vai pela conveniência’.”  

Acreditam que, quando a maioria se 
comporta corretamente, outros acabam 
fazendo por pressão social. 

“Quando a maioria faz certo, o outro fica 
constrangido de não fazer. No mínimo a pessoa 
vai pensar duas vezes antes de descartar 
errado.” 

Diferença de expectativas dependendo do 
grupo; grupos mais conscientes provocam 
mais pressão social. 

“Depende de quem estiver olhando. Se for um 
grupo que não liga para isso, a pessoa não vai se 
constranger. Mas se um grupo mais consciente 
estiver presente, acho que influencia para fazer o 
certo.” 
 
“Na faculdade, eu acho que as pessoas esperam 
que eu separe corretamente, mas dentro dos 
grupos de referência.” 

Constrangimento em cobrar colegas sobre o 
descarte correto de lixo. 

“Acho que várias pessoas têm consciência, mas 
eu não sei se a ponto de cobrar alguém que está 
fazendo uma coisa incorreta. Tem o 
constrangimento de cobrar e o constrangimento 
de fazer errado. Não sei como virar esse jogo.”  
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Nem sempre ter conhecimento da 
importância provoca motivação, algumas 
pessoas precisam de outros estímulos. 

“Nem sempre quem tem conhecimento da 
importância tem motivação. Tem gente que sente 
maior impacto quando vê as coisas acontecendo, 
enquanto para outros só ter a informação já 
serve. Por isso acho bem legal na lixeira ter mais 
de um estímulo.”  

Fonte: elaboração própria (2021). 

 

O primeiro insight indica uma expectativa social empírica, em relação ao que 

se espera do comportamento dos outros. O grupo apontou que pessoas que não têm 

tanta consciência em relação ao descarte de resíduos são mais suscetíveis a se 

comportar de forma inadequada frente a dificuldades. No entanto, acreditam que há 

um fator de interdependência por pressão social. Os próprios entrevistados 

levantaram a questão do constrangimento por parte de quem se comporta errado, mas 

reconhecendo que essa expectativa social normativa depende do grupo. Na presença 

de grupos mais conscientes em relação ao meio ambiente, essa interdependência se 

intensifica. As normas são produtos culturais que consistem em valores, costumes e 

tradições criadas coletivamente, moldando o comportamento dos indivíduos 

(MILIUTE-PLEPIENE, 2016). Normas descritivas motivam as ações públicas, 

informando os indivíduos sobre o que é provável que seja um comportamento 

adequado nessa situação (CIALDINI; KALLGREN; RENO,1991). 

 

Em dilemas sociais, os indivíduos são interdependentes, o que significa dizer 

que precisam escolher entre ações que impactam não apenas o bem-estar próprio, 

mas também o das outras pessoas (BICCHIERI, 2016). Nesse caso, as expectativas 

sociais desempenham um papel muito importante, já que é comum haver grande 

incerteza em tais cenários sobre as ações das outras pessoas. Dessa forma, a escolha 

do próprio comportamento é influenciada pelas expectativas de como o outro se 

comportará, ou seja, se cooperará ou não (PLETZER et al., 2018). Isso indica que as 

normas sociais podem orientar o comportamento, exercendo uma poderosa influência 

sobre a decisão de cooperar ou não cooperar, dado que emergem em um cenário no 

qual a ação de um indivíduo passa a ser de interesse das outras pessoas, devido à 

possibilidade desse comportamento impactar o bem-estar de todos os membros do 

grupo (BICCHIERI, 2016). 
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Apesar de reconhecerem o fator constrangimento presente, não acreditam que 

um colega cobraria o outro por um comportamento inadequado. Tal constrangimento 

teria que ser despertado de outra forma. Ainda, o grupo acredita que ter conhecimento 

sobre a importância de separar resíduos corretamente pode não ser o suficiente para 

motivar alguns, sendo necessário intervenções mais fortes do que informação. Nesse 

momento do grupo, o uso de emoções negativas apareceu como uma estratégia. 

 

Afetos  
 

O último tópico abordado no grupo focal foram os afetos, mais particularmente 

as emoções negativas. Para dar início ao tema, foi solicitado que todos respondessem 

ao mesmo tempo no chat qual a principal emoção que lhes vinha à mente quando 

percebiam que, ao descartar o lixo incorretamente, estavam prejudicando o meio 

ambiente. Todos os dez entrevistados escreveram culpa, e alguns também 

escreveram decepção e tristeza. Em seguida, foi solicitado que escrevessem o que 

sentiam ao saber que seus colegas estavam se comportando de maneira incorreta e, 

com isso, prejudicando o meio ambiente. A grande maioria escreveu raiva. Então, foi 

solicitado que pensassem como se sentiriam se estivessem rodeados de amigos e 

todos notassem que eles haviam descartado o lixo incorretamente. Novamente foi 

unânime e emoção citada: vergonha. 

 

A partir dessas provocações, a discussão seguiu em torno de quais emoções 

estariam ligadas a qual tipo de atitude e expectativa. No Quadro 7, a seguir, estão 

indicados os principais insights e as falas que deram origem a eles. 

 

Quadro 7 – Insights sobre afetos e principais menções 

Insight Fala de origem 

Principais emoções citadas: culpa, 
vergonha, raiva e tristeza/decepção 

“Se eu chutar o balde para a separação correta, vou 
ficar dentro da minha cabeça incomodada, com peso 
na consciência. Acho que a palavra é culpa mesmo.”   
 
“Acho que quando os outros não fazem certo, tu te 
sentes num papel de idiota, tu fizeste tua parte e a 
pessoa ainda jogou lixo errado por cima! Ficaria com 
raiva.” 
 
“Ah, dá um mix de tristeza e decepção né; é como 
se não fizesse diferença tu mudar.” 
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Reconhecem diferença de emoções 
relativas a comportamentos 
independentes e interdependentes 

“Se a pessoa tá inserida em um grupo que é mais 
consciente, e ela pisa na bola, dá uma vergonha por 
ter feito errado e depois vem essa reflexão de auto 
decepção.” 
 
“Quando um aluno não tem tanta consciência, 
parece mais relevante trabalhar vergonha, do que 
culpa, por exemplo.”  

Identificam que alguns perfis de aluno 
requerem medidas de persuasão mais 
fortes do que apenas informação; a 
elicitação de emoções negativas pode ser 
um motivador para o comportamento 
correto de descarte de lixo. 

“Como o saco é preto, tu não tá vendo e não tá 
sentindo o que tá fazendo né. Acho que pra algumas 
pessoas precisam tornar mais concreto esse 
sentimento de que o que ela faz errado tem 
consequências. Só a informação não adianta, 
precisa ser mais explícito.” 

Fonte: elaboração própria (2021). 

 

Conforme já apontado, as principais emoções citadas foram culpa, vergonha, 

raiva, tristeza e decepção. Pelo debate, pode-se perceber que eles notam diferença 

entre emoções que estão mais ligadas a comportamentos independentes (vinculados 

a crenças pessoais), como a culpa, e emoções mais ligadas a comportamentos 

interdependentes, como a raiva (expectativa social empírica) e a vergonha 

(expectativa social normativa). Ainda, eles compreendem que, para alunos sem tanta 

consciência e responsabilidade pela separação de resíduos, uma emoção como culpa 

pode ser menos eficaz, sugerindo que a pressão social provocaria vergonha e seria 

um motivador mais forte de comportamento. Por fim, os entrevistados apontam que 

determinados perfis de alunos requerem medidas de persuasão mais fortes do que 

apenas indicativos como cor de lixeira ou de saco de lixo; seria preciso algo mais 

concreto, no sentido de vincular o comportamento inadequado ao prejuízo causado, 

evidenciando essa relação de causa e efeito. 

 
 
4.3 Workshop com especialistas 

 

Conforme apontado no método, o workshop com especialistas teve como 

objetivo desenvolver conceitos de lixeira utilizando como ferramenta as estratégias 

apresentadas por Tang (2010) na Figura 15 e, num segundo momento, o uso de 

emoções negativas. O workshop foi realizado no aplicativo de videochamadas Zoom 

(Figura 36) e teve duração de três horas. Dentre os especialistas, havia dois homens 

e quatro mulheres, sendo um engenheiro, um designer gráfico, uma designer de 

produto, uma ambientalista e duas psicólogas, com diferentes linhas teóricas. 
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Figura 36 – Workshop com especialistas no Zoom 

 
Fonte: captura de tela do aplicativo Zoom. 

 

Apresentação 1: Os 30 minutos iniciais foram de apresentação dos objetivos, 

de resultados da análise da coleta de dados, do referencial teórico e de como 

funcionaria a dinâmica. O material foi organizado em uma apresentação de slides 

(Figura 37), que foi compartilhada com todos pela tela do Zoom.  

 

Figura 37 – Tela inicial da apresentação para especialistas 

 
Fonte: elaboração própria (2020). 

Julia

Yago RenataThiago

Rafaela Prof. Gabriela

Carmela



` 113 

O principal intuito foi aproximar os especialistas do usuário em questão, visto 

que para projetar uma experiência com um produto, estudar o comportamento do 

usuário, suas características, necessidades e habilidades, e implementar soluções 

que atendam isso, é essencial (DESMET; HEKKERT, 2007).  Em seguida, os 

participantes receberam um link do aplicativo Google Jamboard, um flipchart virtual 

que possui diversas ferramentas, entre elas post-its digitais. A primeira página do 

Jamboard apresentava uma imagem de boas vindas e algumas instruções (Figura 38).  
 

Figura 38 – Tela de abertura do Jamboard 

 
Fonte: captura de tela do Google Jamboard 

 

Com isso, foram dadas as primeiras instruções para o início da geração de 

alternativas. 
 

4.3.1 Geração de Alternativas 

 

Ideação 1: Inicialmente, foram apresentadas em detalhe (Figura 39) as três 

estratégias de design do modelo de intervenção de mudança de comportamento de 

Tang (2010) com o poder de escolha no usuário, previamente exposto na Figura 13. 

 

Foi então solicitado que iniciassem uma ideação no Jamboard a partir do 

modelo apresentado, sem regras para qual estratégia deveria ser utilizada primeiro. A 

primeira ideação durou cerca de 45 minutos. Os especialistas iniciaram discutindo 

sobre as principais considerações da coleta de dados a fim de compreender de que 
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maneira cada estratégia de intervenção poderia se encaixar às expectativas relatadas 

pelos usuários. 

 

Figura 39 – Detalhamento do modelo de intervenção de mudança de comportamento 

 
Fonte: elaboração própria, adaptado de Tang (2010). 

 

Ao longo da conversa, cada um foi registrando em post-its os pontos-chave 

para cada estratégia. Cada especialista contribuiu com sua visão de acordo com o 

seu background: a ambientalista trazendo dados em relação aos prejuízos causados 

ao meio ambiente pelo descarte incorreto de resíduos; as psicólogas buscando refletir 

sobre as atitudes e os comportamentos relatados, confrontando suas perspectivas; e 

os designers, juntamente ao engenheiro, imaginando formas de materializar as 

estratégias de intervenção.  

 

Após 40 minutos de reflexão e ideação, foi solicitado que utilizassem os cinco 

minutos finais para organizar o resultado da primeira etapa de geração de alternativas 

(Figura 40).  
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Figura 40 – Resumo da ideação 1 no Jamboard 

 
Fonte: elaboração própria (2020). 

 

Apresentação 2: Então, a dinâmica seguiu para o segundo momento de 

apresentação, por cerca de 15 minutos, onde foram expostos os resultados da análise 

referentes às emoções negativas presentes no comportamento de descarte de 

resíduos. Juntamente com os especialistas, optou-se por utilizar as emoções culpa e 

vergonha, que, além de terem aparecido com maior frequência na coleta de dados, 

estão relacionadas a comportamentos independentes e interdependentes, 

respectivamente.  

 

A Figura 41, a seguir, representa uma das páginas do Jamboard para consulta 

dos especialistas, em que consta o Design approach para experiências ricas, 

elaborado por Fokkinga e Desmet (2013) e já apresentado na Figura 10. 
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Figura 41 – Tela de consulta para especialistas para projetar com emoções negativas 

 
Fonte: elaboração própria (2020). 

 

Ideação 2: Seguiu-se assim para a segunda ideação, agora com o uso das 

emoções negativas, por mais 45 minutos. Os especialistas iniciaram trazendo 

imagens impactantes mostrando consequências para os animais e mensagens dos 

prejuízos ambientais que o descarte incorreto de resíduos pode causar (Figura 42). 

 

Figura 42 – Moodboard para a Ideação 2  

 
Fonte: elaboração própria (2020). 
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 Novamente, no Jamboard, os especialistas refletiram e registraram ideias por 

40 minutos, adicionando o fator emoção em uma coluna ao lado das estratégias já 

registradas. Foi solicitado que utilizassem os cinco minutos finais para organizar o 

resultado dessa segunda etapa de geração de alternativas (Figura 43).  

 

Figura 43 – Resumo da Ideação 2 no Jamboard 

 
Fonte: elaboração própria (2020). 

 

 Os especialistas optaram por adicionar a emoção de culpa aos cenários de eco-

information e eco-choice, que tratariam mais da autorresponsabilização em um 

comportamento mais independente; e de vergonha ao cenário de eco-feedback, 

visando compreender um comportamento interdependente pela pressão social dos 

pares. Segundo Bao et al. (2019), a maior inclinação de usuários ao tomar atitudes 

sustentáveis está ligada a fortes emoções negativas como culpa, aborrecimento e 

vergonha. Isso sugere que evocar emoções negativas nos usuários pode ser uma 

estratégia eficaz para estimular comportamentos imediatos e sustentáveis. 

 

4.3.2 Seleção de alternativas 

 

 Foi solicitado que cada especialista escolhesse a melhor alternativa criada para 

cada estratégia, marcando seu voto com uma cor ao lado da ideia. As alternativas 
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mais votadas na Ideação 1 foram combinadas com as correspondentes da Ideação 2 

e consolidadas no Quadro 8, a seguir. 

 

Quadro 8 – Resultados da geração de alternativas 

Estratégias / Etapas Ideação 1 
(sem uso de emoções) 

Ideação 2 
(uso de emoções negativas) 

Eco-information 

Informar, no momento da abertura 
da tampa para o descarte, a 
quantidade de resíduo reciclável 
que vai parar nos oceanos devido 
ao comportamento inadequado de 
descarte. 

Culpa: adicionar à mensagem uma 
imagem de um animal morto contendo 
lixo na barriga. 

Eco-feedback 

Mensagem no momento do 
descarte informando que aquele 
prédio já descartou “x” toneladas 
de resíduos incorretamente ao 
longo do ano. 

Vergonha: gráfico posicionado na 
parede do saguão, atrás das lixeiras, 
informando o ranking do prédio em 
relação aos outros prédios da UFRGS 
da quantidade de lixo descartado 
incorretamente x corretamente. 

Eco-choice 
Marcação de passos no chão, 
indicando que a uma distância de 
300 metros dali há uma lixeira para 
o descarte correto. 

Culpa: em vez de a mensagem indicar 
a distância, ela diria: você está a três 
minutos de evitar uma morte pela sua 
preguiça. 

Fonte: elaboração própria (2020). 

 

Ideação 3: Como apresentado na literatura, a transparência em lixeiras é vista 

como um fator que pode contribuir para a separação correta de resíduos. Ainda, 

estudos apresentados na literatura apontam que muitas pessoas não reconhecem a 

cor das lixeiras. Por fim, conforme identificado pela pesquisadora, as lixeiras do prédio 

em questão da UFRGS não seguem a norma de cores nem um padrão entre si. Foi 

então apresentada tal possibilidade aos especialistas, juntamente com imagens de 

casos em que tal recurso é utilizado, como em lixeiras antibomba para evitar ataques 

terroristas (Figura 44). 

 

Após uma discussão, os especialistas concluíram que a transparência tem um 

fator de eco-information, ao informar se outros estão separando corretamente ou não, 

e de eco-feedback, no sentido de permitir a visibilidade de nossas ações. Além disso, 

sua característica intrínseca de visibilidade pode naturalmente provocar a culpa e a 

vergonha, no sentido de que tanto o usuário como outras pessoas conseguem 

imediatamente enxergar o resultado de um uso incorreto. Ademais, é uma 

característica que poderia ser adicional às alternativas geradas no workshop. Por fim, 

considerando a situação atual das lixeiras da UFRGS e o baixo orçamento necessário, 

a transparência foi considerada uma boa alternativa de guerrilha. Assim, decidiu-se 
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por uma prototipagem isolada do atributo transparência, colocando-o em comparação 

a uma lixeira padrão para descarte de resíduos recicláveis.  

 

Figura 44 – Lixeira transparente antiterrorismo 

 
Fonte: Google Images 

    
4.3.3 Avaliação dos especialistas 

 

Ao final do workshop, os especialistas tiveram 15 minutos para discutir e dar 

feedbacks sobre as estratégias. De acordo com a avaliação deles, de maneira geral, 

as estratégias de DfSB apresentadas por Tang (2010) estão muito associadas a 

produtos de consumo e uso individual, que levam em conta concerns individuais mais 

do que concerns coletivos e, portanto, favorecem a criação de conceitos para produtos 

de tais usos. No caso do presente trabalho, não estamos tratando de um produto de 

consumo, mas, sim, de um produto de uso coletivo e público, dificultando a 

assimilação dos exemplos apresentados pelo autor no framework.  

 

Niedderer et al. (2014), em uma revisão de DfSB, identificaram alguns desafios-

chave da pesquisa a serem abordados: o desenvolvimento de métricas e técnicas 

para análise sistemática e avaliação de exemplos, o teste da eficácia das estratégias 

de DfSB, e o desenvolvimento de exemplos baseados em evidências e de uma 

linguagem mais acessível aos profissionais. Coskun et al. (2015) e Wever (2012) 

também apontaram a necessidade de identificar as estratégias de DfSB com maior 

probabilidade de serem efetivas para abordar a sustentabilidade, dependendo de 

situações particulares. 
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A respeito de cada uma das estratégias, os especialistas fizeram as seguintes 

avaliações: 

 

§ Eco-information: para aqueles que já têm consciência ambiental, apenas a 

informação é suficiente para uma mudança de atitude. No entanto, para 

quem precisa ser convencido, esta estratégia é menos persuasiva do que 

as outras. Conforme dito por um especialista: “É provável que a pessoa 

inclusive já tenha conhecimento da informação apresentada e, ainda assim, 

isso não muda seu comportamento. Vide o exemplo do alerta de risco no 

maço de cigarro.”  

 

§ Eco-feedback: esta estratégia é mais educativa por ser responsiva. A 

pessoa que se comporta de forma inadequada pode perceber o seu erro e 

refletir a respeito. Além disso, quando há presença de pessoas ao redor, o 

erro fica exposto e pode gerar constrangimento: “Quando observadas por 

seus pares, as pessoas tendem a ter vergonha da crítica e julgamento por 

comportamentos inadequados.”  

 

§ Eco-choice: as outras duas estratégias não solucionam o problema, 

diferentemente desta, que oferece uma escolha e a solução. A partir do 

momento em que há uma solução, a decisão é facilitada. “A pessoa se torna 

ativa, a escolha depende dela. Ela precisa sair da sua zona de conforto e 

eleger prioridades.”  

 

Sobre a elicitação de emoções negativa s utilizada na geração dos conceitos, 

os especialistas acreditam que seja uma estratégia relevante, e que deve ser levado 

em consideração o que afetaria mais cada perfil de usuário: “Diferentes fatores irão 

desencadear diferentes emoções em diferentes pessoas”. Assim, é importante 

conhecer o público ao qual o projeto se destina, suas crenças, atitudes e prioridades. 

Por fim, os especialistas acreditam que o experimento conversa com diversos tipos 

de usuário e suas respectivas consciências ambientais, uma vez que utiliza 

estratégias e referências variadas. 
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4.4 Prototipagem 

 
A etapa de prototipagem se deu a partir da criação de modelos virtuais de cada 

uma das alternativas criadas no workshop com especialistas. A seguir, será 

apresentada a forma como essas alternativas foram submetidas à prototipagem, bem 

como os resultados de cada abordagem, de acordo com o método introduzido na 

seção 3.4 deste trabalho. 

 

A maioria dos indivíduos está sujeita ao que é conhecido como "efeito de falso 

consenso", em que, quando não estão cientes das informações específicas da pessoa 

em questão, eles inferem que o tomador de decisão se comportaria como ele próprio 

em uma situação particular. Quando os entrevistados pensam sobre o que o 

protagonista do cenário hipotético faria, eles imaginam o que fariam se estivessem na 

posição do protagonista. Assim, as vinhetas nos ensinam indiretamente algo sobre 

como o respondente reagiria (BICCHIERI; LINDEMANS; JIANG, 2014). As vinhetas 

contêm uma história sobre um grupo fictício que é muito semelhante à própria 

comunidade dos entrevistados e são particularmente úteis quando as perguntas feitas 

são socialmente sensíveis e sujeitas a vieses de desejabilidade social. 

 

Visto isso, os cenários criados pelos especialistas foram apresentados juntamente 

com enunciados contendo vinhetas. Os participantes foram questionados sobre como 

acreditavam que uma pessoa fictícia responderia às diferentes expectativas ou como 

se comportaria.  

 

4.4.1 Modelos virtuais 

 

Os conceitos desenvolvidos no workshop para cada uma das estratégias de 

DfSB estão apresentados em seis storyboards que descrevem um comportamento de 

uso de uma lixeira no saguão da Faculdade de Engenharia da UFRGS. Cada 

estratégia possui dois storyboards, sendo que o segundo utiliza a elicitação de 

emoções negativas e o primeiro, não. 
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Em seguida, serão apresentados frames de um vídeo desenvolvido para a 

segunda prototipagem proposta, envolvendo o uso de transparência no descarte de 

resíduos.  

 

4.4.1.1 Storyboards 

 

 Os seis storyboards estão apresentados de acordo com as três estratégias de 

DfSB utilizadas: eco-information, eco-feedback e eco-choice. São as abordagens 

persuasivas de design para induzir ou solicitar mudanças voluntárias de 

comportamento. Os produtos informativos que empregam essas abordagens 

provocam a reflexão dos usuários e constroem as metas de conservação por meio 

de heurísticas, dicas simples ou sinais cognitivos (TANG, 2010).  

 
 

§ Estratégia 1: Eco-information 

 

 De acordo com Tang (2010), essa estratégia consiste em tornar visível e 

entendível o consumo de recursos ou os prejuízos ambientais para inspirar usuários 

a refletir sobre seu uso de recursos. Os dois conceitos idealizados pelos especialistas 

no workshop visam informar ao usuário a relação direta entre descarte de lixo e 

impacto no meio ambiente. Ambos os desenhos começam com a mesma cena: um 

saguão, dois elevadores, uma lixeira e pessoas circulando. O comportamento 

inadequado também está representado da mesma forma, pelo desenho de uma mão 

descartando um resíduo orgânico em uma lixeira destinada a recicláveis. A diferença 

entre os conceitos está no uso de conteúdo emocional na mensagem, que visa 

provocar a emoção de culpa.  

 

 No primeiro storyboard (cenário 1a), apresentado a seguir na Figura 45, há um 

painel acima de uma lixeira de resíduos recicláveis em que consta uma mensagem: 

“O Brasil joga 2 milhões de toneladas de lixo no mar por ano”. Já no segundo (cenário 

1b), a mensagem diz: “O mar começa aqui. O Brasil joga 2 milhões de toneladas de 

lixo no mar por ano”; neste painel, há também a imagem de um pássaro e pode-se ver 

lixo na barriga dele. Optou-se por desenhar ao invés de usar uma imagem real, devido 

ao conceito de Detachment frame: oferecer uma estrutura protetora na forma de 
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construção mental que diminui os aspectos desagradáveis da experiência de um 

objeto ou evento negativo (FOKKINGA; DESMET, 2012).  

 

Muitas vezes, o prejuízo ambiental que o comportamento inadequado do 

usuário provoca é invisível e intangível a ele, então propõe-se provocá-lo a interagir 

com tal prejuízo, criando uma ponte entre atitudes e resultados. Além disso, metáforas 

são vistas como intervenções mais fortes, porque as metáforas empáticas, como 

animais e plantas, fazem com que usuários se sintam culpados, o que interfere 

fortemente em seus comportamentos. Ainda, metáforas negativas são mais 

intervenientes do que metáforas positivas. Quando um produto evoca emoções 

positivas, como acontece com o humor, por exemplo, a intervenção é suportável para 

os usuários (SOHN; NAM, 2015). 

 

§ Estratégia 2: Eco-feedback 

 

 Esta estratégia visa informar aos usuários o status do que está sendo feito, a 

fim de facilitar que estes tomem decisões ambientalmente responsáveis pelo 

fornecimento de feedback em tempo real. O produto deve oferecer algo tangível, 

sinais visuais ou táteis que sirvam de lembretes dos prejuízos de seu comportamento 

incorreto (TANG, 2010). 

 

 Os conceitos apresentados aqui visam oferecer um feedback em tempo real do 

descarte incorreto de um resíduo. Ambos os desenhos começam com a mesma cena: 

um saguão, dois elevadores, uma lixeira e pessoas circulando. O comportamento 

inadequado também está representado da mesma forma, pelo desenho de uma mão 

descartando um resíduo orgânico em uma lixeira destinada a recicláveis. A diferença 

entre os conceitos está no uso de pressão social pela comparação com os pares, 

visando assim provocar a emoção de vergonha.  

 

 No primeiro storyboard (cenário 2a), apresentado na Figura 46 a seguir, há um 

painel acima de uma lixeira de resíduos recicláveis que possui um contador digital 

informando o número 80.000 em quilogramas, e abaixo a mensagem: “Este prédio já 

deixou de separar 80.000 kg de resíduos recicláveis neste ano”. Quando a pessoa no 
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desenho faz o descarte incorreto, o painel altera o número para 80.001 kg, oferecendo 

um feedback do comportamento inadequado.  

 

 No segundo storyboard (cenário 2b), em vez de um contador, o painel 

apresenta um gráfico de barras e, abaixo, a mensagem: “Este é o prédio que menos 

separa resíduos recicláveis na UFRGS”. Cada uma das barras representa um prédio 

da universidade e o montante de resíduos incorretamente descartados. O feedback 

ocorre pelo aumento da barra no gráfico, reforçando que quem realizou o 

comportamento incorreto está contribuindo para a piora da posição do seu prédio 

frente aos outros. 

 

Oferecer feedback imediato na interação usuário-produto pode aumentar a 

consciência dos usuários sobre o seu impacto no meio ambiente. Essa informação em 

tempo real depende de comunicar a mensagem certa para a pessoa certa, levando 

em conta percepções e valores de cada grupo. Como o público desta pesquisa são 

estudantes, buscou-se trabalhar a vergonha a partir de uma estratégia de ranking 

entre escolas, deixando visível para todos a falta de responsabilidade ambiental tanto 

do indivíduo quanto do grupo em que está inserido. Além do próprio estudante receber 

feedback de seu comportamento inadequado, todos à volta também poderiam 

visualizar o erro. Um estudo de Nigbur e Lyons (2010) utilizou feedback de 

comunidade para aumentar a participação na reciclagem, e apontou que o feedback 

mais eficaz utilizou pressão social, ao relatar que a participação naquele bairro era 

pior do que em outro. 

 

§ Estratégia 3: Eco-choice 

 

 Esta estratégia consiste em encorajar os usuários a pensar sobre o seu 

comportamento de uso e tomar responsabilidade sobre suas ações. Aqui, os 

usuários têm uma escolha que os possibilita se comportar de maneira sustentável 

(TANG, 2010). 

 

 Ou seja, os conceitos apresentados visam informar ao usuário que ele tem uma 

escolha. Em ambos os desenhos, apresentados a seguir na Figura 47, pode-se ver 

o mesmo saguão anterior, porém aqui as mensagens estão no chão, juntamente ao 
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desenho de passos, funcionando como uma sinalização indicativa de uma direção. 

No primeiro desenho (cenário 3a), a mensagem diz: “Lixeira orgânica a 150 passos 

daqui”. Já no segundo (cenário 3b), a mensagem visa elicitar a emoção de culpa: 

“Você está a 3 minutos de evitar que um animal se machuque devido à sua preguiça”. 

 

Produtos podem assistir aos usuários para que façam suas escolhas ao invés 

de forçá-los a um comportamento correto. Dessa forma, chamam a atenção deles para 

que aprendam, reflitam e tomem responsabilidade sobre suas ações. Enquanto muitas 

técnicas baseadas em restrições objetivem forçar o comportamento do usuário a se 

adequar à intenção dos designers, persuadir ou orientar o usuário através de métodos 

menos coercivos oferece uma visão mais amigável de projetar para a mudança de 

comportamento (LOCKTON et al., 2010). 

 

 A coleta de dados apontou para a questão da baixa quantidade de lixeiras 

apropriadas para o descarte correto, bem como a disponibilidade dos estudantes em 

renunciar a uma parcela de conforto em prol de um comportamento mais sustentável. 

Visando a isso, esse conceito proporciona uma escolha a partir de uma informação 

a respeito da localização da lixeira apropriada. Os autores Kelly et al. (2006) sugerem 

que visibilidade, conveniência e informação são sinérgicas ao incentivar uma 

mentalidade de reciclagem entre as comunidades universitárias. 
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Figura 45 – Storyboards: eco-information 

 

 
 

 
Fonte: elaboração própria (2021)
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Figura 46 – Storyboards: eco-feedback 

 

 
 

 
Fonte: elaboração própria (2021).
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Figura 47 – Storyboards: eco-choice 

 

 
Fonte: elaboração própria (2021
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4.4.1.2 Vídeos: opacidade x transparência 

 

 Para avaliar a questão da transparência em lixeiras – apontada pelos 

especialistas como uma possibilidade de conceito que funcionaria para as três 

estratégias (eco-information, eco-feedback e eco-choice) –, foram gravados dois 

clipes de vídeo, com aproximadamente 15 segundos cada, com uma simulação de 

uso de dois tipos de recipiente, um opaco e um transparente. A Figura 48, a seguir, 

apresenta frames captados dos dois vídeos.  

 

Figura 48 – Simulação: opacidade x transparência 

 

 
Fonte: frames de vídeo gravado pela autora (2020). 

 

 O primeiro vídeo apresenta uma lixeira verde opaca que, de acordo com a 

norma, é indicada para o descarte de resíduos recicláveis. Já no segundo vídeo, a 

lixeira não segue a norma, pois trata-se de uma lixeira transparente. Não há 

sinalização em nenhuma delas sobre a qual tipo de resíduo se destinam. Em ambos 

os vídeos a cena é a mesma: uma pessoa passa e descarta um copo com resto de 

café, enquanto outra pessoa circula no local. Os vídeos foram utilizados em um 

questionário de avaliação que será apresentado na seção 4.4.3. 
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4.4.2 Avaliação das estratégias de DfSB 

 

 Conforme indicado na seção 3.4, a avaliação das estratégias de DfSB foi feita 

em duas etapas. Primeiramente, foi realizado um grupo focal com 8 alunos aos quais 

foram apresentados os storyboards (Figura 49) com as estratégias e solicitado que 

cada um escrevesse no chat qual das estratégias acreditava ter mais impacto para 

posterior discussão do porquê. Como o principal objetivo do grupo focal foi validar os 

cenários criados antes da sua divulgação a todos os alunos alunos frequentadores da 

Escola de Engenharia da UFRGS, os resultados dessa avaliação foram consolidados 

juntamente aos resultados do questionário.  

 

Figura 49 – Grupo focal de avaliação 

 
Fonte: captura de tela do aplicativo Zoom. 

 

 O questionário online foi disponibilizado durante dez dias e contou com 126 

respostas de alunos de graduação e pós-graduação de Design e Engenharias. 

Conforme apontado no método, foram criados cenários hipotéticos contendo uma 

estória sobre um indivíduo fictício descartando resíduos no prédio da Engenharia da 

UFRGS. Todos os cenários iniciaram o enunciado da seguinte forma: “João está no 

saguão da faculdade de Engenharia e acabou de comer uma banana. Ele precisa 

descartar a casca. Encontra apenas uma lixeira, com o símbolo de reciclável [...]”. E 
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então, a estória associada ao conceito e a estratégia em questão. Cada estratégia foi 

apresentada com dois storyboards, chamados “a” e “b”, que diferiam entre si pelo uso 

ou não do conceito de emoção. No entanto, isso não foi mencionado. Após cada 

estratégia apresentada, são realizadas perguntas: 

 

§ Qual dos dois cenários você acredita que teria mais impacto sobre o 

comportamento de João? (Seguida das opções de escolha:  

a / b / indiferente); 

§ Por quê? (Seguida de espaço para resposta aberta). 

 

 Após apresentadas as três estratégias, foram feitas as perguntas: “Qual das 

três estratégias apresentadas você acredita que teria mais impacto para persuadir 

alunos como João a descartar seu lixo corretamente?” e “Por quê?”, sendo que a 

primeira disponibilizou as seguintes opções de escolha: 

 

§ “Estratégia 1 – Eco-information (informação estática sobre impactos 

ambientais)”; 

§ “Estratégia 2 – Eco-feedback (informação responsiva – feedback – ao 

comportamento incorreto); 

§ Estratégia 3 – Eco-choice (informação que permite conhecer a escolha).  

 

Os questionários completos encontram-se no Apêndice 5. A seguir, estão 

apresentados os resultados. 

 

(i) Eco-information 

 

 A estratégia de eco-information foi utilizada nos cenários 1a e 1b, conforme 

apresentado anteriormente na seção 4.4.1.1. Ao serem questionados sobre qual dos 

dois cenários teria mais impacto sobre o comportamento de João, 85% dos 

respondentes acreditaram que seria o 1b, conforme ilustrado na Figura 50, a seguir. 

Ainda, 11% acreditaram que seria indiferente e apenas 4% acreditaram que o cenário 

1a teria mais impacto. 
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Figura 50 –Cenários eco-information 

 
Fonte: elaboração própria (2021). 

 

 Em seguida, os respondentes foram solicitados a dizer o porquê de suas 

escolhas de forma livre. Os dados foram submetidos a análise de conteúdo e 

codificados em clusters por afinidade. A Figura 51, a seguir, apresenta as principais 

respostas para a escolha do cenário 1b. 

 

Figura 51 –Justificativas para a escolha do cenário 1b 

 
Fonte: elaboração própria (2020). 

 

 Como pode ser observado, o principal atributo (40%) levantado para a 

escolha do cenário 1b foi o impacto visual causado pelo choque com a imagem de 

4%

85%

11%

Qual dos dois cenários você acredita que teria 
mais impacto sobre o comportamento de João?

Cenário 1a
Cenário 1b
Indiferente
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um animal morto em consequência do descarte incorreto de lixo. Ainda, o fato de 

que a imagem chama mais a atenção do que apenas um texto foi apontado por 13% 

dos respondentes. Outros 11% levantaram a ideia de que aproximar as 

consequências das causas provoca reflexão sobre as atitudes. Os clusters 

sensibilização (7%), comoção (5%), emoção (5%) e culpa (4%) sugerem que de fato 

esse cenário elicita emoções negativas de forma mais marcada do que o cenário 1a 

e, ainda, que tais emoções têm mais impacto na mudança de comportamento.  

 

 As emoções negativas enriquecem as experiências porque provocam uma 

transformação de percepção e de atitude em um indivíduo. A transformação 

subjetiva de percepção muda o que uma pessoa entende do mundo ao seu redor e 

o quão sensível ela é a determinadas informações. Analogamente, uma 

transformação de atitude muda a visão de uma pessoa sobre sua própria posição 

no mundo e sua tendência a agir de acordo com ela (FOKKINGA; DESMET, 2013). 

A verbalização a seguir faz parte da justificativa de um dos respondentes: “Porque 

esse cenário apela pras emoções mais que pra informação em si. Ou seja, João 

SENTE pena do animal e isso faz com que ele adote outro comportamento.” 

 

 Dado o número pouco expressivo de respostas para a escolha do cenário 1a, 

essas não foram consolidadas em um gráfico; no entanto, as justificativas para tal 

escolha foram a agressividade do cenário 1b, e o fato de que quem já não tem 

empatia pelo meio ambiente não ficaria incomodado com a imagem forte. 

 

(ii) Eco-feedback 

 

 A estratégia de eco-feedback foi utilizada nos cenários 2a e 2b, conforme 

apresentado anteriormente na seção 4.4.1.1. Ao serem questionados sobre qual dos 

dois cenários teria mais impacto sobre o comportamento de João, 53% dos 

respondentes acreditam que seria o cenário 2a e 31% acreditam que seria o cenário 

2b, conforme ilustrado na Figura 52, a seguir. Ainda, 16% acreditam que seria 

indiferente. 
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Figura 52 –Cenários eco-feedback 

 
Fonte: elaboração própria (2021). 

 

 Em sequência, os respondentes foram solicitados a dizer o porquê de suas 

escolhas, de forma livre. Os dados foram submetidos a análise de conteúdo e 

codificados em clusters por afinidade. A Figura 53 apresenta as principais respostas 

para a escolha do cenário 2a e a Figura 54, as principais respostas para o cenário 2b. 

 

Figura 53 –Justificativas para a escolha do cenário 2a 

 
Fonte: elaboração própria 
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Como pode ser observado, o principal atributo (30%) levantado para a escolha 

do cenário 2a é o fato de que a visualização apenas do número indicativo da 

quantidade de lixo descartado incorretamente é mais fácil de interpretar do que o 

gráfico. Sobre isso, apontou um dos respondentes: 

 
“Acredito que a tradução, em número e bem visível, da quantidade de lixo 

não separada seria mais impactante, pois a mensagem é mais direta. A 

segunda opção depende da “leitura” de um gráfico, são necessários alguns 

segundos a mais para entender a informação que está sendo passada”. 

  

Ainda, 23% acreditam que o cenário 2a é mais direto na mensagem. Outros 

aspectos que levaram à escolha desse cenário foram: autorresponsabilização 

(15%) de quem se comporta incorretamente, culpa (7%), consequência imediata 

pelo feedback instantâneo (7%), concretude (6%), reflexão (6%) e o fato de que a 

quantidade total é mais importante do que a quantidade relativa (6%).  

 

 Ainda que o cenário 2a não tenha sido projetado para provocar uma emoção 

negativa, o seu caráter responsivo pode elicitar a culpa, visto que tal emoção foi 

espontaneamente apontada como uma das principais justificativas de escolha.  
 

Figura 54 –Justificativas da escolha do cenário 2b 

 
Fonte: elaboração própria (2021). 
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 O principal atributo para a escolha do cenário 2b foi a promoção de uma 

competição positiva (30%) a partir da comparação (13%) entre pares causada pelo 

ranking: “O constrangimento de ter o pior desempenho pode fazer com que ele 

repense o descarte incorreto”, apontou um dos respondentes. Ainda, 17% dos 

respondentes fizeram referência ao sentimento de vergonha ao receber um feedback 

negativo pelo comportamento incorreto, em conformidade com 9% que se referem ao 

constrangimento causado e outros 9% que citam decepção. Além disso, 13% dos 

respondentes acreditam que apresentar um panorama geral da situação de descarte 

de lixo pode ter impacto no comportamento. Por fim, 9% dos pesquisados acredita 

que o cenário 2b pode promover o coletivismo entre os pares. 

 

A prova social pode ser aplicada para incentivar os usuários em prol de 

comportamentos mais sustentáveis, mostrando aos usuários de um sistema como o 

uso de recursos se compara ao de seus pares ou à média do grupo (mensagens 

normativas). Se os usuários forem informados de que estão usando mais energia ou 

criando mais desperdício do que outros usuários semelhantes, isso poderá fazer com 

que eles alterem seu comportamento (LOCKTON et al., 2008). Comportamentos de 

reciclagem são atividades visíveis que exercem pressão social sobre os indivíduos 

para adotar um comportamento. A informação normativa é uma forma eficaz e 

poderosa de influência social que pode motivar uma mudança de comportamento 

(THOMAS; SHARP, 2013). 

 

Os resultados de um estudo de Huffman et al. (2014) mostraram que a influência 

social modera a relação entre atitudes de reciclagem e comportamento de reciclagem 

e pode servir como uma forma de controle das motivações, sendo associado a 

sentimentos de culpa, pressão e medo de uma avaliação negativa por outros, 

especialmente em indivíduos que têm atitudes mais fracas em relação à reciclagem. 

Assim, alguns indivíduos têm o desejo de parecer socialmente responsáveis, a fim de 

evitar constrangimentos ou outras consequências sociais. 

 

(iii) Eco-choice 

 

 A estratégia de eco-choice foi utilizada nos cenários “3a” e “3b”, conforme 

apresentado anteriormente na seção 4.4.1.1. Ao serem questionados sobre qual dos 
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dois cenários teria mais impacto sobre o comportamento de João, 51% dos 

respondentes acreditam que seria o cenário 3b, e 36% acreditam que seria o cenário 

3a, conforme ilustrado na Figura 55, a seguir. Ainda, 13% acreditam que seria 

indiferente. 

 

Figura 55 –Cenários eco-choice 

 
Fonte: elaboração própria (2021). 

  

Em seguida, os respondentes foram solicitados a dizer o porquê de suas 

escolhas de forma livre. Os dados foram submetidos a análise de conteúdo e 

codificados em clusters por afinidade. A Figura 56 apresenta as principais respostas 

para a escolha do cenário 3a e a Figura 57, as principais respostas para o cenário 3b. 

 

Figura 56 –Justificativas da escolha do cenário 3a 

 
Fonte: elaboração própria (2021). 
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Como pode ser observado, o principal atributo levantado para a escolha do 

cenário 3a é o fato de ele ser mais direto (30%) e objetivo (27%) sobre as escolhas 

de comportamento. Ainda, 23% acreditam que ele é menos agressivo e 10%, que é 

menos apelativo. Por fim, 10% acreditam que funciona como um incentivo positivo 

para o comportamento correto. Conforme aponta um respondente:  

 
“A informação objetiva é mais atraente e mais relevante. Na segunda opção 

eu ia achar que teria uma banca de Greenpeace a três minutos dali, não 

uma lixeira, e evitaria o caminho. Acho que a distância em passos é mais 

objetiva que a em minutos. O fator empatia também é usado aqui, e não 

acho que ele seja relevante. É importante lembrar que nesse cenário João 

é possivelmente um aluno da engenharia, e é muita audácia pensar que 

um estudante de engenharia seja capaz de sentir empatia”. 

 

O próprio respondente aqui faz uma distinção entre público e mensagem, 

sugerindo que, para um estudante de engenharia, uma mensagem direta e objetiva 

surtiria mais efeito. 

 

Figura 57 –Justificativas da escolha do cenário 3b 

 
Fonte: elaboração própria (2021). 
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 O principal atributo para a escolha do cenário 3b foi a relação de causa e efeito 

(28%) que ele provoca, visto que relaciona a morte de um animal com a escolha de 

comportamento. Outros 17% acreditam que o apelo sentimental teria impacto no 

comportamento de descarte. Ainda, 15% citam a autorresponsabilidade como uma 

reflexão provocada pelo cenário 3b. Outro aspecto apontado por 13% dos 

respondentes é o sentimento de culpa presente neste cenário, provocando uma 

sensibilização (11%) pela empatia (6%) com um animal. Tais resultados confirmam a 

ideia de que a elicitação de uma emoção negativa pode ter um maior impacto na 

mudança de comportamento. Por fim, 6% apontam que provocaria mais engajamento 

ter a informação em minutos do que em metros.  

 

De acordo com Tang (2010), quando os usuários se sentem no controle, eles 

podem ser altamente motivados a mudar seu comportamento. Os julgamentos das 

pessoas sobre sua capacidade de organizar e executar os cursos de ação exercem 

uma poderosa influência no engajamento. Conforme aponta um dos respondentes da 

pesquisa, este cenário: “Dá uma alternativa para o correto descarte do lixo e enfatiza 

o porquê de ela dever ser feita, a partir da relação de causa e efeito com a vida de um 

animal.” Portanto, é importante oferecer os recursos necessários e adotar uma 

abordagem participativa para manter o equilíbrio certo de informações e escolhas 

oferecidas (DAWNAY; SHAH, 2005). 

 

(iv) Sobre todas as estratégias 

 

 Após apresentadas todas as estratégias, os respondentes foram solicitados a 

escolher, entre as três, qual teria mais impacto na persuasão de alunos para o 

comportamento correto de descarte de resíduos e, posteriormente, justificar sua 

escolha. A Figura 58, a seguir, apresenta os resultados para esta questão. 
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Figura 58 – Seleção da estratégia mais persuasiva 

 
Fonte: elaboração própria (2021). 

  

 Dentre as três estratégias apresentadas, eco-feedback e eco-choice aparecem 

como as mais relevantes, com 45% e 44% do total de respostas, respectivamente. A 

estratégia de eco-information foi a menos indicada, com apenas 11% de escolha. A 

Figura 59, a seguir, apresenta as justificativas para as escolhas de cada respondente, 

sendo que cada cor representa uma das estratégias, sendo azul para eco-information, 

vermelho para eco-feedback e amarelo para eco-choice.  

 

Figura 59 – Nuvem de palavras: escolhas de cenários 

 
Fonte: elaboração própria, a partir do software WebQDA (2021). 
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 Conforme ilustrado na nuvem de palavras gerada pela codificação das 

justificativas de escolha de cada estratégia, os principais motivos para tais escolhas 

são: 

 

§ Eco-information: por ser a estratégia menos escolhida (11%), houve poucas 

justificativas. O principal apontamento é o fato de a mensagem ser explícita, 

evidenciando prejuízos ambientais de não separar o lixo corretamente pela 

materialização trazida por uma imagem, o que torna a mensagem mais 

impactante.  

 

§ Eco-feedback: foi a estratégia mais votada (45%) e a com mais justificativas 

diferentes, sendo a principal delas a relação de causa e efeito imediata, pelo 

fato de ser um produto responsivo, com feedback em tempo real. Além 

disso, a mensuração é apontada como uma boa estratégia, principalmente 

para alunos da Engenharia, que processam decisões baseadas em 

números. A comparação com os pares (outros alunos), através de um 

ranking entre prédios também é apontada como um ponto positivo, pois 

poderia provocar vergonha em quem se comporta de forma inadequada. 

Conforme justificou um dos respondentes:  

 
“Acredito que, por ser o prédio da Engenharia, os números causam um 

impacto maior do que uma imagem. Desta forma, ele tem noção real 

do seu impacto naquele momento. E todos também poderão visualizar 

o desempenho”. 

 

O respondente sugere que, para o perfil de aluno do prédio da engenharia, 

um feedback numérico em tempo real teria mais impacto do que a imagem 

de um animal para conscientização do seu comportamento incorreto. 

 

 
§ Eco-choice: foi a segunda estratégia mais votada (44%), 

apresentando grande relevância principalmente pelo fato de 

oferecer uma solução. Muitos respondentes justificaram que esta 

era a melhor estratégia por oferecer o conhecimento das escolhas. 

Ela foi apontada como mais construtiva por ensinar o que pode ser 
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feito, provocando autorresponsabilização e maior sentimento de 

culpa ao saber que a escolha depende de si. Conforme apontado 

por um dos respondentes:  

 
“Aqui a escolha de agir certo ou não é 100% do João, ele não pode colocar a 

desculpa do descarte incorreto em ninguém. Penso que essa situação 

estimula mais o uso correto da lixeira, por vergonha e por colocar João no 

centro dessa decisão. As outras opções te dão margem para inventar uma 

desculpa como “não tinha lixeira perto”. Quando se permite conhecer a 

escolha, exclui a possibilidade de descartar errado por não conhecimento”. 

 

O depoimento aponta para a força da autorresponsabilização 

causada por essa estratégia, uma vez que, ao oferecer uma solução, 

ela não deixa espaço para desculpas no caso de um comportamento 

incorreto. 

 

 Coskun et al. (2015) e Wever (2012) apontaram a necessidade de identificar as 

estratégias de DfSB com maior probabilidade de serem efetivas para abordar a 

sustentabilidade, dependendo de situações particulares. Os resultados sugerem que 

cada estratégia possui prós e contras, dependendo do público e do ambiente a que 

se destinam. No entanto, eco-feedback e eco-choice parecem ser mais fortes do que 

eco-information, devido a suas características responsiva e resolutiva, 

respectivamente.  

 

4.4.3 Questionário de avaliação (transparência) 

  

 O segundo questionário online de avaliação, referente à prototipagem da 

transparência em lixeiras, foi disponibilizado sincronicamente ao anterior – também 

durante dez dias – e contou com 165 respostas de alunos de graduação e pós-

graduação de Design e Engenharias. Como base para as questões, foram utilizados 

dois vídeos, apresentados na sessão 4.4.1.2. Foram utilizadas questões de múltipla 

escolha e de resposta aberta. Assim como no questionário anterior, também foram 

utilizados cenários hipotéticos, com o seguinte  enunciado dos vídeos: “Assista 

atentamente ao vídeo a seguir, que trata do seguinte cenário: uma lixeira, no saguão 
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da UFRGS, onde um estudante está descartando um copo descartável com resíduo 

de café e outras pessoas estão circulando ao redor”. 

 

 A primeira questão, antes de serem apresentados os vídeos, buscou entender 

se aqueles respondentes se consideravam conhecedores das regras para separação 

de resíduos. A Figura 60, a seguir, apresenta os resultados. 

 

Figura 60 –Conhecimento das regras de separação 

 
Fonte: elaboração própria (2020). 

 

 Conforme pode ser observado, a maioria (53%) dos respondentes considera 

conhecer “Em partes” as regras para separação correta de resíduos recicláveis. Ainda, 

42% responderam que “Sim”, conhece as regras, e apenas 5% apontaram “Não” 

conhecer.  

 

4.4.3.1 Análise do Vídeo 1 (lixeira verde) 

 

 Na primeira seção do questionário, foi apresentado o Vídeo 1, com a 

representação de uma lixeira verde, sem indicativo de norma e descrito o cenário 

apontado anteriormente. As questões a seguir foram referentes a esse primeiro vídeo 

apresentado. Inicialmente, foi questionado se era possível identificar para qual tipo de 

resíduo a lixeira apresentada se destina (Figura 61). 

 

42%

5%

53%

Você conhece as regras para separação correta 
de lixo reciclável?

Sim Não Em partes
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Figura 61 – Identificação da lixeira no Vídeo 1 

 
Fonte: elaboração própria (2020). 

 

 Do total de respondentes, 61% informaram não identificar a qual tipo de resíduo 

a lixeira apresentada (verde) se destina e 39% apontaram que sim, conseguiram 

identificar. Ainda que não apresentasse nenhuma sinalização, é sabido que a cor 

verde é indicada para resíduos recicláveis e, como apontado anteriormente, a maioria 

afirma conhecer em partes ou totalmente as regras para separação de lixo. Em 

seguida, foi questionado se a pessoa presente no vídeo fez o descarte correto do 

resíduo que tinha em mãos (Figura 62). 

 

Figura 62 – Descarte no Vídeo 1 

 
Fonte: elaboração própria (2020). 

39%

61%

Você identifica para qual tipo de resíduo a lixeira 
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 A grande maioria dos respondentes (76%) afirmou que “Não”, a pessoa no 

vídeo não descartou corretamente o que tinha em mãos. Ainda, 16% disseram não 

saber e 8% afirmaram que “Sim”, o descarte foi correto. Se comparado ao resultado 

anterior, um número muito maior de respondentes indicou que o descarte foi incorreto, 

mesmo que alguns tenham afirmado não identificar a qual resíduo a lixeira se destina. 

Uma hipótese é de que sabem que o item a ser descartado já estava irregular. 

 

4.4.3.2 Análise do Vídeo 2 (lixeira transparente) 

 

 O questionário então seguiu para a apresentação do Vídeo 2, que representa 

a lixeira transparente. O enunciado do vídeo e as duas primeiras questões são 

idênticos aos do Vídeo 1, conforme apresentado nas Figuras 63 e 64, a seguir. 

 

Figura 63 – Identificação da lixeira no vídeo 2 

 
Fonte: elaboração própria (2020). 

  

 Em relação à identificação do tipo de resíduo a que se destina a lixeira 

(transparente) presente no vídeo, é possível observar que, aqui, diferentemente do 

vídeo 1, a grande maioria (68%) afirma identificar o tipo de resíduo destinado.  

 

 

 

 

68%

32%

Você identifica para qual tipo de resíduo a lixeira 
apresentada no vídeo se destina?

Sim Não
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Figura 64 – Descarte no vídeo 2 

 
Fonte: elaboração própria (2020). 

 

 Sobre o descarte do que a pessoa no vídeo tinha em mãos, praticamente todos 

os respondentes (97%) afirmaram que foi incorreto. Em relação à lixeira (verde) do 

vídeo 1, houve muito mais certeza sobre o erro cometido. 

 

4.4.3.3 Sobre ambos os vídeos 

  

 A última seção do questionário tratou de ambos os vídeos. A primeira pergunta 

(“Qual a principal diferença que você observou entre as duas lixeiras apresentadas?”) 

solicitou uma resposta escrita. Todas as respostas foram submetidas a uma análise 

de conteúdo e codificadas. A Figura 65, a seguir, apresenta os resultados.  
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Figura 65 – Principais diferenças entre as lixeiras 

 
Fonte: elaboração própria (2020). 

 

 A transparência (28%) é a principal diferença apontada, seguida pela cor (25%), 

ambos aspectos referentes a características facilmente observáveis nas duas lixeiras 

– considerando que uma é opaca e a outra, transparente e que uma é verde e a outra 

não possui cor. Ainda, a possibilidade de visualização (25%) aparece como uma 

diferença marcante, já que só é possível enxergar o conteúdo no interior da lixeira 2. 

Dentre aspectos mais subjetivos, 12% apontaram a informação como a principal 

diferença, referindo-se à possibilidade de reconhecer os tipos de resíduo já 

descartados anteriormente na lixeira 2. Por fim, com 5% das respostas, feedback se 

refere à característica responsiva da lixeira 2, que evidencia o erro no caso de um 

comportamento inadequado, e identificação – pelo mesmo motivo apontado 

anteriormente –, de que a lixeira 2 permite identificar mais facilmente o que tem em 

seu interior. 

  

 Conforme a avaliação de um dos respondentes:  

 
“A cor da lixeira indica o resíduo capaz de ser descartado. Porém, somente a 

cor torna difícil o descarte correto porque a pessoa precisa memorizar essa 

informação. Verde significa coleta de vidros, mas confesso que às vezes fico 

em dúvida. Quando podemos ver o tipo de material já existente na lixeira 
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Informação
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25%

Transparência
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podemos facilmente entender se o objeto que queremos despejar se inclui ao 

tipo dos outros objetos já existentes. Por conseguir ver o conteúdo, torna-se 

intuitivo se depositou o resíduo no local correto”.  

 

Tal depoimento indica que o fator intuitivo promovido pela transparência facilita 

o descarte correto uma vez que não depende da memorização de cores da norma, 

que, como apontado anteriormente, não é uma informação conhecida por todos. 

 

 Um estudo de De Souza et al. (2010), ao avaliar o efeito de lixeiras 

transparentes na redução do desvio na coleta seletiva em relação às lixeiras opacas, 

concluiu que “as lixeiras transparentes tiveram desvio médio significativamente 

menor” (DE SOUZA et al., 2010, p. 4). De acordo com Matsumura (2013), uma lixeira 

transparente incentiva as pessoas a separar resíduos mais do que uma lixeira normal 

e não transparente, pois o que as pessoas descartam é visível aos outros, e isso 

provoca um comportamento pró-social, porque as pessoas não querem ferir sua 

reputação. Além disso, o lixo na lixeira transparente se torna uma norma social ao 

indicar que pessoas anteriormente separaram corretamente (MATSUMURA, 2013). 

  

 Em seguida, foram avaliadas cada uma das estratégias de DfSB utilizadas 

anteriormente em relação às lixeiras apresentadas. Os respondentes não foram 

informados sobre tais estratégias, nem mesmo os termos utilizados. As perguntas 

formuladas fazem referência ao principal atributo de cada uma das estratégias: 

informação, feedback e escolha. 

 

§ Informação (Eco-information) 

  

 A fim de compreender se alguma das lixeiras oferece maior informação para 

influenciar um comportamento ecologicamente correto, como sugere a estratégia de 

eco-information, foi perguntado no questionário se alguma das lixeiras oferecia mais 

informação do que a outra sobre o tipo de resíduo que deveria ser descartado (Figura 

66) e, em seguida, foi solicitado que justificassem (Figura 67). 
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Figura 66 – Lixeiras e informação 

 
Fonte: elaboração própria (2020). 

 

 O gráfico acima demonstra que a maioria (54%) dos respondentes acreditavam 

que a lixeira do vídeo 2, ou seja, a transparente, oferecia mais informação do que a 

lixeira do vídeo 1 (22%), a verde. Ainda, 24% dos respondentes afirmaram que 

nenhuma oferecia mais informação do que a outra. 

 

Figura 67 – Justificativas: informação 

  
Fonte: elaboração própria (2020). 
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 Dentre os 22% que acreditavam que a lixeira 1 oferecia mais informação, 71% 

apontaram o fato de o verde já ser uma cor reconhecida para os que conhecem as 

normas de separação de resíduos. Os outros 29% indicaram que a inconformidade 

com a norma da lixeira transparente poderia atrapalhar a informação.  

  

 Já dentre os 54% que apontaram a lixeira 2 como mais informativa, 50% o 

fizeram pela facilidade de reconhecimento dos resíduos já depositados, corroborando  

os 38% que apontaram que a transparência oferecia melhor visibilidade. Ainda, 8% 

acreditavam que a lixeira 2 oferecia uma informação mais clara do que a lixeira 1 e 

4% apontaram a independência da norma como um aspecto que facilita a informação, 

principalmente por parte daqueles que desconhecem as cores corretas. 

 

 Conforme apontado por um dos respondentes: 

 
“A lixeira transparente oferece mais informação, já que eu consigo visualizar 

os resíduos que estão sendo descartados ali. No entanto, ela fornece 

informação quando já tem lixo, mas quando ambas estão vazias a informação 

depende do conhecimento prévio”. 

 

Outro respondente oferece uma alternativa:  

 
“A lixeira transparente não deixa dúvidas sobre o tipo de material que deve 

ser descartado nela. Talvez até pudessem usar as cores com transparência 

para facilitar o descarte de cada lixo. Apesar de permitir identificar os resíduos 

pela transparência, acredito que somente isso não seria suficiente. Teria de 

haver outros tipos de sinalização. Porém, também entendo que a 

identificação por cores é complexa, pois enfatiza que os indivíduos tenham 

que memorizar as cores e os materiais às quais se destinam – minha principal 

dificuldade. Contudo, creio que uma sinalização auxiliar poderia resolver esse 

problema, ajudando o indivíduo a compreender melhor o artefato e sua 

função”. 
 

Novamente, a memorização de cores é apontada como uma dificuldade – a qual 

poderia ser facilitada pela transparência. No entanto, o primeiro material a ser 

descartado nela é que serviria de indicativo para o comportamento posterior. Sugere-
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se uma combinação de transparência com outra sinalização sobre o tipo de resíduo a 

que se destina para uma melhor usabilidade.  

 

§ Feedback (Eco-feedback) 

 

 Com o objetivo de compreender se alguma das lixeiras oferece um feedback 

para o caso de um comportamento ecologicamente inadequado, como sugere a 

estratégia de eco-feedback, foi perguntado no questionário se alguma das lixeiras 

oferece feedback para o comportamento correto ou incorreto de descarte (Figura 68) 

e em seguida foi solicitado que justificassem (Figura 69). 

 

Figura 68 – Lixeiras e feedback 

 
Fonte: elaboração própria (2020). 

 

 Conforme demonstrado no gráfico, 64% acreditavam que a lixeira 2 oferecia 

feedback, enquanto apenas 7% escolheram a lixeira 1. Ainda, 27% acreditavam que 

nenhuma oferecia feedback e 2% apontaram que ambas ofereciam. 
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Figura 69 – Justificativas: feedback 

  
Fonte: elaboração própria (2020). 

 

 Dentre os 7% que apontaram a presença de feedback na lixeira 1, a maior parte 

(62%) justificou com uma crítica à lixeira transparente, por não estar de acordo com 

nenhuma norma. Os outros 38% indicaram justamente o reconhecimento da cor verde 

para o descarte de recicláveis. 

 

 Dos 64% respondentes que acreditavam que a lixeira 2 oferecia feedback, 41% 

apontaram o reconhecimento prévio dos resíduos já descartados por outros como uma 

forma de indicar um comportamento. Ainda, 35% entendiam que na lixeira 2 fica 

evidente a contaminação de resíduos no caso de um descarte incorreto. Por fim, 24% 

apontaram a transparência como um elemento responsivo em si, capaz de oferecer 

feedback. 

 

 Conforme apontado por um respondente:  

 
“Ao colocar o copo cheio de café na lixeira verde (claramente contaminando 

o resíduo ali presente), isso não fica evidente para quem está ao redor, e a 

sujeira feita fica escondida; já a lixeira transparente fica claramente suja e 

pode-se notar de fora que houve uma contaminação / descarte incorreto. A 
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lixeira transparente deixa muito mais evidente o quanto é desagradável a 

mistura de resíduos recicláveis e orgânicos”. 

 

Tal afirmação concorda com o resultado de que a transparência aproxima o 

problema do lixo do usuário ao invés de escondê-lo, como ocorre nas lixeiras opacas. 

 

§ Escolha (Eco-choice) 

 

 Para compreender se alguma das lixeiras favorece uma escolha de 

comportamento ecologicamente correto, como sugere a estratégia de eco-choice, foi 

perguntado no questionário se alguma das lixeiras faria o respondente escolher andar 

muito mais para realizar um descarte correto (Figura 70) e em seguida foi solicitado 

que a resposta fosse justificada (Figura 71). 

 

Figura 70 – Lixeiras e escolha 

 
Fonte: elaboração própria (2020). 

 

 Conforme demonstrado no gráfico, 5% apontaram que a lixeira 1 e 20%, que a 

lixeira 2 favoreceria a escolha de andar mais para realizar um descarte correto. Ainda, 

5% responderam que não andariam mais em nenhum dos casos; 12% dependeriam 

da distância para saber se andariam; e 58% andariam em qualquer um dos casos, 

pois não descartariam incorretamente ao saberem estar incorreto.  
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lixeiras
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Figura 71 – Justificativas de escolha  

  
Fonte: elaboração própria (2020). 

  

 Dos 5% que escolheram a lixeira 1, todos (100%) apontaram ter certeza de que 

a verde era para resíduo reciclável, por ser compatível com a norma, e, portanto, 

saberiam que o seu descarte estaria em desconformidade mais facilmente do que na 

lixeira 2.  

 

 Já dentre os 20% que escolheram a lixeira 2, 43% acreditavam que o fato de 

ela evidenciar um erro de descarte os estimularia a andar muito mais atrás da lixeira 

correta. Ainda, 15% dos respondentes apontaram a relação de causa e efeito que a 

transparência oferecia como um estímulo para escolher caminhar mais. Outros 15% 

apontaram a vergonha como um fator que os faria andar mais, visto que um descarte 

correto seria visualizado por todos à volta, causando constrangimento – o que 

corrobora com os outros 9%, que justificaram a escolha da lixeira 2 devido à pressão 

social. Ainda, 12% apontaram o reconhecimento de resíduos anteriormente ao 

descarte como um estímulo para escolher caminhar e não se comportar de forma 

errada. Por fim, 6% apontaram que escolheriam procurar uma lixeira adequada pois 

um descarte incorreto na lixeira 2 os faria sentir culpa. 
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 De acordo com um dos respondentes:  

 
“Costumo sempre realizar o descarte correto do meu lixo. No caso da 

UFRGS, muitas vezes ficamos sem opção e acabamos misturando tudo. 

Acredito que depende do quão distante seria "andar muito mais", mas 

imagino que, no caso da lixeira transparente, o impacto de descartar algo 

errado é bem mais constrangedor e me motivaria mais a buscar outra lixeira”. 

 

Ainda, de acordo com outro respondente: “Eu andaria mais caso soubesse que 

há uma lixeira para o descarte do objeto que eu tiver em mãos.” Tal afirmação 

relaciona-se com a estratégia de eco-choice, que oferece uma escolha a partir da 

informação das possibilidades disponíveis. 
 

§ Afetos 

 

 A última questão apresentada no questionário de avaliação sobre os vídeos 

abordou as emoções negativas. Foi questionado como os respondentes se sentiriam 

em cada um dos vídeos sendo a pessoa que descarta o copo com café. A Figura 72, 

a seguir, apresenta os resultados consolidados em um gráfico. 

 

Figura 72 – Lixeiras e emoções  

 
Fonte: elaboração própria (2020). 
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 A maioria dos respondentes (57%) indicou que, no caso de ser a pessoa do 

Vídeo 2, se sentiria culpado e envergonhado ao descartar o copo com café. Ainda, 

23% se sentiriam apenas culpados e 10%, apenas envergonhados.  

 

 Já no Vídeo 1, a maioria (49%) acredita que se sentiria apenas culpada 

sabendo que descartou o lixo incorretamente. Ainda, 29% se sentiriam culpados e 

envergonhados e apenas 3% se sentiriam somente culpados. 

 

 Por fim, a maior parte dos respondentes se sentiria indiferente sendo a pessoa 

do Vídeo 1 (14%) do que a pessoa do vídeo 2 (5%), o que indica que a lixeira 2 parece 

elicitar mais emoções negativas.  

 

4.5 Análise das relações entre resultados 
 
 Os resultados apontam relações entre os seguintes temas: 

 

4.5.1 Comportamento independente x interdependente e emoções negativas 

 

 Comportamentos coletivos podem ser independentes ou interdependentes.  

Hábitos e costumes são independentes, motivados por necessidades e crenças 

pessoais, independentemente do que os outros façam ou esperem que façamos. Já 

os comportamentos interdependentes dependem das ações e opiniões de outras 

pessoas para uma escolha, e normas sociais são o principal exemplo de 

interdependência (BICCHIERI, 2016). 

  

 Os resultados indicam que indivíduos com maior consciência ambiental têm um 

comportamento mais independente em relação ao descarte correto de resíduos, pois 

entendem a relação direta de tal atitude com os prejuízos ao meio ambiente e afirmam 

seguir suas crenças pessoais independente do que os outros façam. Já os menos 

conscientes dependem da opinião e do comportamento alheio. Conforme já apontado, 

respostas como “obrigação moral” e “pressão social” estão relacionadas à opinião 

alheia (expectativas sociais normativas), enquanto respostas como “cidadania”, “fazer 

a minha parte e ver os outros se importando também” e “senso de responsabilidade 

coletiva” dizem respeito ao que se espera que os outros façam (expectativas sociais 
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empíricas). Pessoas com valores individualistas tendem a se ver como independentes 

dos outros e geralmente se comportam de acordo com atitudes e preferências 

pessoais, enquanto pessoas com valores coletivistas se veem como interdependentes 

dos outros e geralmente se comportam de acordo com as normas sociais (TRIANDIS, 

1995 apud SIVADAS et al., 2008).  

 

 Uma ampla variedade de pesquisas mostra que o comportamento de outras 

pessoas no ambiente social molda as interpretações e respostas das pessoas à 

situação (BEARDEN; ETZEL, 1982; GOLDSTEIN; CIALDINI; GRISKEVICIUS, 2008). 

Visto que muitos comportamentos que podemos querer mudar são interdependentes, 

na medida em que são movidos por expectativas sociais, ter como alvo indivíduos 

isolados está fadado ao fracasso. A identificação de expectativas sociais desempenha 

um papel crucial ao considerar esses obstáculos sociais (BICCHIERI, 2016). Os 

resultados indicaram que a principal emoção negativa relacionada a auto avaliação 

de um comportamento incorreto é a culpa. Já ao avaliar o comportamento incorreto 

de outros, as principais emoções apontadas foram preocupação, tristeza e irritação. 

E, por fim, quando há uma avaliação por parte de outros em relação a um 

comportamento inadequado, a principal emoção é a vergonha.   

 

 Assim, conclui-se que que a culpa está mais vinculada a um comportamento 

independente, ou a crenças pessoais, sendo uma "emoção pessoal", na qual violou-

se padrões pessoais sobre o que é prejudicial e errado; e a vergonha a um 

comportamento interdependente, relacionado a expectativas sociais normativas, 

sendo uma "emoção social" porque requer outras pessoas. É interessante optar por 

uma ou outra emoção dependendo do público a que um produto se destina. No 

entanto, de acordo com Niedderer et al. (2014), os modelos atuais mais comuns de 

design para mudança de comportamento parecem se concentrar principalmente na 

tomada de decisões individuais, isto é, sem considerar os aspectos sociais das 

decisões e as práticas sociais que afetam a maneira como as pessoas interagem com 

seu ambiente. 
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4.5.2 Transparência, DfSB e emoções 

 

 De acordo com os resultados, a lixeira transparente oferece maior visibilidade 

dos materiais descartados e da possível mistura no caso de descarte incorreto, 

causando desconforto ao usuário. Assim, a transparência aproxima o problema do lixo 

do usuário ao invés de escondê-lo, como ocorre com as lixeiras opacas. De acordo 

com Sohn & Nam (2015), o uso de bens públicos, com o qual múltiplos usuários 

interagem, é uma das principais áreas em que o comportamento do usuário afeta o 

meio ambiente; os usuários tendem se comportar incorretamente porque os 

resultados não são diretamente visíveis para eles. Nesse sentido, a transparência 

torna tais resultados visíveis ao usuário. 

 

 Ainda, a visibilidade – característica intrínseca à transparência – foi apontada 

como possível causadora de culpa e vergonha, sendo que a maioria dos respondentes 

(57%) indicou que, no caso de ser a pessoa do vídeo 2, sentiria-se culpada e 

envergonhada ao descartar o copo com café. De acordo com Fokkinga e Desmet 

(2013), as emoções negativas enriquecem as experiências porque provocam uma 

transformação de percepção e de atitude em um indivíduo. Assim, a interação com 

uma lixeira transparente pode estimular a reflexão por parte do indivíduo que se 

comporta de forma incorreta.  

 

 Em relação às estratégias de DfSB, os resultados apontam que a lixeira 

transparente se destaca positivamente sobre a lixeira opaca nas três estratégias 

apresentadas. A transparência oferece mais informação, pois é possível enxergar os 

materiais já descartados nela; oferece feedback, uma vez que é visível a mistura de 

materiais no caso de descarte incorreto; e, apesar de não oferecer uma escolha, ela 

motiva o usuário a ir atrás de uma solução para evitar as consequências do 

comportamento incorreto. Assim, a transparência parece estar relacionada com 

estratégias de design para o comportamento sustentável. No entanto, pode ser 

necessário utilizá-la em conjunto com outros recursos de sinalização. 
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4.6 Análise do percurso metodológico adotado 
 

O presente trabalho foi conduzido com base em cada um dos cinco objetivos 

específicos traçados para o alcance do objetivo geral da pesquisa - Propor uma 

estratégia metodológica, por meio do uso de emoções negativas, que possa contribuir 

para mudança de comportamento no descarte de resíduos recicláveis em lixeiras. 

Diferentes teorias foram aproximadas a fim de apoiar a construção do percurso 

metodológico adotado, o que resultou em uma estratégia metodológica particular a 

este estudo (Quadro 9), baseado na contribuição da influência das emoções negativas 

para o correto descarte de lixo reciclável.  

 

Quadro 9 – Estratégia metodológica utilizada 
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Objetivo específico 1: 
Identificar as contribuições dos 
distintos campos de estudo do 
Design associados ao tema da 
persuasão para a mudança de 
comportamento do usuário; 
 

Fundamentação  
Teórica (Pesquisa 
bibliográfica: seleção, 
leitura e análise de 
artigos científicos, 
teses e dissertações). 

Direcionamentos conceituais 
para a investigação: Tang 
(2010) - atitudes, fatores sociais 
e afetos (emoções negativas); e 
Bicchieri (2016) - normas sociais 
(crenças normativas pessoais, 
expectativas empíricas, 
expectativas normativas). 

Objetivo específico 2: 
Investigar a percepção de usuários 
quanto ao descarte de resíduos 
recicláveis na Escola de Engenharia 
da UFRGS; 

Procedimentos de 
coleta de dados com 
a participação de 
usuários online. 

Questionário Online + 
Grupo Focal 

Diagnóstico sobre atitudes, 
fatores sociais, afetos e normas 
sociais do público em questão. 

Objetivo específico 3: Explorar 
as emoções negativas dos usuários 
associadas ao descarte incorreto de 
resíduos recicláveis na Escola de 
Engenharia da UFRGS; 

Objetivo específico 4:  
Gerar conceitos de cenários de 
descarte de resíduos recicláveis a 
partir das contribuições teóricas e 
da coleta de dados com usuários 
realizadas;  

Geração de 
alternativas online. 

Workshop com 
especialistas + 
Geração de modelos 
digitais 

Storyboards (6), sendo dois 
(um sem e um com o uso de 
emoções negativas) para cada 
estratégia de DfSB (eco-
information, eco-feedback e 
eco-choice) utilizando as 
emoções de culpa ou vergonha. 
Vídeos (2) com a simulação do 
uso de lixeiras (opacidade x 
transparência). 

Objetivo específico 5: Testar e 
avaliar junto aos usuários os 
conceitos de cenários de descarte 
de resíduos gerados; bem como, 
verificar o impacto das diferentes 
emoções negativas abordadas. 

Avaliação dos 
resultados online. 

Grupo focal + 
Questionário de 
prototipagem 1 + 

Avaliação das 3 estratégias de 
DfSB (eco-information, eco-
feedback e eco-choice) e do uso 
de emoções negativas como 
motivadores do comportamento 
correto de descarte de resíduos, 
resultando em insights sobre o 
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Questionário de 
prototipagem 2 

poder de influência para 
mudança de comportamento de 
cada uma das estratégias 
avaliadas, bem como do uso de 
emoções negativas.  
Avaliação do uso da 
transparência em lixeiras e do 
poder de influência desta 
característica como motivador 
para o comportamento correto 
de descarte de resíduos, bem 
como do cruzamento do 
conceito de transparência com 
os conceitos de eco-information, 
eco-feedback e eco-choice e 
das emoções culpa e vergonha. 

Fonte: elaboração própria (2021). 
 

O primeiro objetivo da pesquisa foi identificar as contribuições dos distintos 

campos de estudo do Design associados ao tema da persuasão para a mudança de 

comportamento do usuário, tendo sido realizado a partir de uma revisão de literatura. 

Foram aproximadas teorias dos mais variados campos de estudo do comportamento, 

resultando em importantes direcionamentos conceituais para a investigação, 

principalmente pelas definições apontadas por Tang (2010) e Bicchieri (2016): 

atitudes, fatores sociais e afetos, e normas sociais, respectivamente. 

 

A etapa da coleta de dados teve como objetivos (i) investigar a percepção de 

usuários quanto ao descarte de resíduos recicláveis na Escola de Engenharia da 

UFRGS; e (ii) explorar as emoções negativas dos usuários associadas ao descarte 

incorreto de resíduos recicláveis na Escola de Engenharia da UFRGS e utilizou como 

ferramenta um questionário online seguido de um grupo focal. O questionário serviu 

como um diagnóstico inicial de atitudes, fatores sociais, afetos e normas sociais do 

público em questão; já o grupo focal, ambiente que permite exploração mais 

qualitativa, visou aprofundar as descobertas do questionário. 

 

A geração de alternativas teve como objetivo gerar conceitos de cenários de 

descarte de resíduos recicláveis a partir das contribuições teóricas e da coleta de 

dados com usuários realizadas. As descobertas da etapa de coleta de dados foram 

organizadas em um relatório e apresentadas a um grupo especialistas, a fim de 

aproximá-los das necessidades e motivações do público. As três estratégias de DfSB 

(eco-information, eco-feedback e eco-choice) apresentadas por Tang (2010) serviram 
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de gatilho projetual para o workshop conduzido pela pesquisadora com seis 

especialistas. Ainda, as principais emoções negativas apontadas na etapa anterior 

foram exploradas pelos especialistas e aplicadas junto às estratégias de DfSB. 

 

A última etapa visou testar e avaliar junto aos usuários os conceitos de cenários 

de descarte de resíduos gerados; bem como, verificar o impacto das diferentes 

emoções negativas abordadas. Para tal, foram criados seis storyboards a partir dos 

cenários de descarte de resíduos criados pelos especialistas e dois vídeos simulando 

o uso de uma lixeira opaca x uma lixeira transparente. Em seguida, foram 

desenvolvidos dois questionários online, um para avaliar as diferentes estratégias de 

DfSB bem como o uso de emoções negativas, e outro para avaliar o uso de 

transparência em lixeiras. Tais questionários valeram-se da técnica de vinhetas - 

criação de um personagem principal com o qual o respondente se identificasse – 

contendo a descrição de comportamentos relacionados a cada um dos conceitos 

apresentados em cada storyboard.  

 

Em cada etapa do método foram gerados resultados importantes para 

possibilitar o andamento da pesquisa em direção ao objetivo geral, bem como 

descobertas com valor para além do objetivo do trabalho, como, por exemplo, a 

exploração do comportamento de descarte de resíduos, apontando atitudes, crenças, 

expectativas sociais e afetos do público em questão; a aproximação de diferentes 

teorias e métodos para mudança de comportamento e posterior aplicação desses; a 

exploração acerca do comportamento de um produto de uso coletivo público; a 

exploração e aplicação do método proposto por Tang (2010), incluindo a prototipagem 

das estratégias de DfSB; e avaliação de lixeiras transparentes e suas implicações no 

comportamento de descarte de resíduos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 A presente dissertação teve como objetivo propor uma estratégia metodológica, 

por meio do uso de emoções negativas, que possa contribuir para mudança de 

comportamento no descarte de resíduos recicláveis em lixeiras. Para isso, foram 

estabelecidos alguns objetivos específicos, apresentados e discutidos ao longo de 

todo o trabalho. A abordagem do estudo foi qualitativa, apoiada na interpretação dos 

fenômenos observados e no significado que carregam, considerando a realidade e a 

particularidade do estudo quanto ao contexto da escola de Engenharia da UFRGS e 

dos alunos de graduação e pós-graduação de Design e Engenharias. 

 

 A pesquisa iniciou com uma revisão sistemática da literatura a fim de encontrar 

as principais lacunas acerca do tema. Nesse sentido, foi identificada uma lacuna 

quanto à abordagem de produtos de uso coletivo público em estudos de DfSB, sendo 

que a maioria dos trabalhos encontrados aborda economia de água e energia no 

contexto de uso doméstico. Ainda, o referencial teórico do trabalho serviu como base 

para a construção da metodologia proposta e das análises e discussões suscitadas. 

 

 Os resultados obtidos na coleta de dados foram essenciais para o 

direcionamento das estratégias criadas pelos especialistas, uma vez que exploraram 

as principais atitudes, crenças, expectativas sociais e afetos do público investigado 

em relação ao descarte de resíduos. Dentre os principais achados dessa fase, 

destaca-se o fato de que a maior parte dos estudantes tem a intenção de separar 

corretamente o lixo que descarta, no entanto, falta informação adequada nas lixeiras 

da universidade para sustentar tal comportamento. Ainda, a principal motivação 

apontada para o descarte correto de resíduos é a preocupação com o meio ambiente, 

o que indica que os estudantes reconhecem a relação direta entre a separação de 

resíduos e os prejuízos ambientais. Tal atitude está relacionada a um comportamento 

independente, uma vez que se baseia em crenças pessoais. No entanto, foram 

identificadas respostas que se referem a comportamentos interdependentes, levando 

em conta expectativas sociais empíricas e normativas. Essa diferença pode estar 

relacionada ao perfil do usuário, possuindo maior ou menor consciência ambiental, e 

ao grupo em que está inserindo, sofrendo menor ou maior pressão social.  
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 As principais emoções negativas relacionadas ao comportamento incorreto de 

resíduos foram vergonha e culpa. A principal emoção negativa relacionada à auto 

avaliação de um comportamento incorreto foi a culpa. Já ao avaliar o comportamento 

incorreto de outros, as principais emoções apontadas foram preocupação, tristeza e 

irritação. E, por fim, quando há uma avaliação por parte de outros em relação a um 

comportamento inadequado, a principal emoção foi a vergonha. 

 

 O workshop com especialistas resultou em seis storyboards, sendo dois para 

cada estratégia de DfSB apresentada. Os especialistas optaram por adicionar a 

emoção de culpa aos cenários de eco-information e eco-choice – que tratariam mais 

da autorresponsabilização em um comportamento mais independente – e de vergonha 

ao cenário de eco-feedback – visando compreender um comportamento 

interdependente pela pressão social dos pares. Sobre o uso de emoções negativas 

no projeto, os especialistas acreditam que seja uma estratégia relevante, e que deve 

ser levado em consideração o que afetaria mais cada perfil de usuário: “Diferentes 

fatores irão desencadear diferentes emoções em diferentes pessoas.” (Especialista) 

Assim, é importante conhecer o público para o qual o projeto se destina, suas crenças, 

atitudes e prioridades. Por fim, os especialistas acreditam que o experimento 

conversou com diversos tipos de usuário e suas respectivas consciências ambientais, 

uma vez que utilizou estratégias e referências variadas. 

 

 A avaliação das estratégias de DfSB utilizadas sugere que cada estratégia 

possui prós e contras, dependendo do público e do ambiente a que se destinam. No 

entanto, eco-feedback e eco-choice parecem ser mais fortes do que eco-information, 

por suas características responsiva e resolutiva, respectivamente. Ainda, o uso ou não 

de emoções também depende do público em questão. No entanto, as estratégias 

escolhidas pelos entrevistados como mais impactantes foram as que evocaram 

alguma emoção negativa, ainda que não tenham sido projetadas para tal. 

 

 Sobre a avaliação do uso de transparência em lixeiras nota-se que tal 

característica oferece maior visibilidade dos resíduos descartados e da possível 

mistura no caso de descarte incorreto. Em oposição ao que ocorre hoje nas lixeiras 

opacas da universidade, a transparência aproxima o problema do lixo do usuário, ao 

invés de escondê-lo, o que aumenta seu senso de responsabilidade por um descarte 
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correto. Além disso, a visibilidade – característica intrínseca à transparência – foi 

apontada como possível causadora de culpa e vergonha. Ainda, a transparência 

oferece informação e feedback e, apesar de não oferecer uma escolha, ela motiva que 

o usuário procure uma solução para evitar os prejuízos do descarte incorreto. Assim, 

a transparência relaciona-se com estratégias de design para o comportamento 

sustentável. No entanto, pode ser necessário utilizá-la em conjunto com outros 

recursos de sinalização. Considerando que estudos anteriores apontaram a 

dificuldade para o reconhecimento da norma de cores em lixeiras e que a situação 

das lixeiras da UFRGS é inadequada, a transparência pode ser uma boa alternativa 

de solução que independe de conhecimento prévio por parte dos usuários. 
 
5.1 Contribuições do trabalho 
 
 Dentre as principais implicações teóricas desta pesquisa, aponta-se: (i) a 

exploração do comportamento de descarte de resíduos, apontando atitudes, crenças, 

expectativas sociais e afetos do público em questão; (ii) a aproximação de diferentes 

teorias e métodos para mudança de comportamento e posterior aplicação desses; e 

(iii) a exploração do uso de emoções negativas com estratégias de DfSB. 

 

 Dentre as principais implicações práticas deste trabalho, pode ser mencionado: 

(i) a exploração acerca do comportamento de um produto de uso coletivo público; (ii) 

a exploração e aplicação do método proposto por Tang (2010), incluindo a 

prototipagem das estratégias de DfSB; e (iii) a avaliação de lixeiras transparentes e 

suas implicações no comportamento de descarte de resíduos. 

 

5.2 Limitações do trabalho 
 

 O presente trabalho foi realizado, em grande parte, durante a quarentena 

ocorrida em função da pandemia de Covid-19. Tal fato limitou toda a aplicação da 

pesquisa a ocorrer no ambiente virtual, fator que contribuiu para uma coleta de dados 

envolvendo um número expressivo de respondentes; no entanto, limitou a 

prototipagem, visto que não é possível avaliar diversos aspectos de usabilidade sem 

a presença física e interação usuário-produto. Ainda, não foi possível observar 

presencialmente o comportamento de descarte de resíduos por parte dos 
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entrevistados; sabe-se que, muitas vezes, as atitudes não condizem com as respostas 

dos participantes de uma pesquisa, visto que possuem vieses cognitivos. Por fim, é 

importante considerar que a pesquisa é um estudo de caso, envolvendo tanto um 

público-alvo específico – cujos resultados não podem ser generalizados para outros 

perfis de público – quanto um ambiente específico – que possui características 

próprias. 

 

5.3 Sugestões para trabalhos futuros 
 

 Para complementar o trabalho desenvolvido desta dissertação, sugere-se para 

pesquisas futuras: 
 

1. Prototipar os conceitos de lixeira criados em um ambiente físico, visto 

que foram avaliados apenas no ambiente virtual; 

2. Explorar a transparência em lixeiras aliada a outras estratégias e 

recursos de sinalização; 

3. Investigar o escopo de pesquisa com outros públicos e contextos. 
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APÊNDICE 1 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

FACULDADE DE ARQUITETURA 
DEPARTAMENTO DE DESIGN E EXPRESSÃO GRÁFICA 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – GRUPO FOCAL 
 
PESQUISA: Design para mudança de comportamento: parâmetros projetuais para 

o descarte correto de resíduos recicláveis 
 
COORDENAÇÃO: Gabriela Zubaran de A. Pizzato (orientador). 
PESQUISADORES: Carolina Cruz Perrone (pesquisador); 
 
1. NATUREZA DA PESQUISA: Você está sendo convidado a participar desta 
pesquisa que tem como finalidade propor parâmetros projetuais para o design de 
lixeiras que contribuam para a persuasão dos usuários ao descarte adequado de 
resíduos recicláveis. 
 
2. PARTICIPANTES DA PESQUISA: Participarão desta pesquisa estudantes, da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul que circulam pelo prédio da 
Engenharia Nova da UFRGS. 
 
3. ENVOLVIMENTO NA PESQUISA: Ao participar deste estudo você participará 
de um grupo focal sobre o tema da pesquisa. É previsto em torno de 3 horas para 
a realização do grupo. Você tem a liberdade de se recusar a participar da mesma 
bem como a responder quaisquer uma das questões que forem realizadas, tendo 
a liberdade de desistir de participar em qualquer momento que decida sem 
qualquer prejuízo. O áudio da entrevista será gravado com software específico 
como também o texto da entrevista em tempo real caso este venha a ser utilizado. 
Ressaltamos que tanto os arquivos de áudio quanto o texto do chat em tempo real 
são confidenciais e serão usados para análise conjunta dos dados e lhe 
asseguramos que estes não serão publicados. Caso deseje, você poderá ter 
acesso a qualquer registro de sua entrevista e, inclusive, solicitar cópias das 
gravações. Estes registros não conterão identificação pessoal e ficarão sob 
guarda do coordenador da pesquisa durante 5 anos após os quais serão 
destruídos. Seu anonimato será preservado pela utilização de códigos ou 
pseudônimos, tanto nos registros diretos das entrevistas, quanto nos demais 
materiais resultantes desta pesquisa. Você tem a liberdade de se recusar a 
participar da mesma bem como a deixar de responder quaisquer uma das 
questões que forem realizadas, tendo a liberdade de desistir de participar em 
qualquer momento que decida sem qualquer prejuízo. Similarmente, você tem o 
direito de solicitar a exclusão de quaisquer trechos da entrevista das gravações e 
registros, também sem qualquer prejuízo. Os resultados da pesquisa serão 
divulgados em publicações científicas e eventos especializados.  
 
4. RISCOS E DESCONFORTO: a participação nesta pesquisa não traz 
complicações legais de nenhuma ordem e os procedimentos utilizados obedecem 
aos critérios da ética na Pesquisa com Seres Humanos conforme a Resolução nº 
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510/16 do Conselho Nacional de Saúde. Os procedimentos adotados, dada a 
natureza da pesquisa, respeito a privacidade, e confidencialidade de todo dado 
coletado, apresentam riscos aos participantes. Esses riscos relacionados ao 
projeto e suas devidas estratégias de resposta ao risco estão listados a seguir: 
 

a) O projeto envolve risco no armazenamento dos dados da pesquisa, 
sendo possível seu furto por invasores online ou defeito de 
armazenamento de Hardware físico. Para minimizar o risco e preservar 
a anonimidade dos participantes, os dados serão armazenados em um 
banco de dados criptografado online, com acesso com senha somente 
pelos pesquisadores responsáveis. 

b) Para preservar o caráter anônimo dos dados de cada indivíduo 
participante, serão colocados códigos para identificação de cada 
participante. A relação de código com participante será armazenada em 
outro arquivo digital. Estes arquivos serão armazenados em locais 
diferentes e solicitaram senha para abertura do mesmo. 

c) Para que participantes não se sintam identificados e desconfortáveis ao 
lerem o trabalho, a pesquisa não irá citar casos individuais de forma 
detalhada em trabalho escrito.  

d) Em relação ao risco de o participante se sentir desconfortável devido ao 
trauma durante a entrevista semiestruturada, serão exemplificados os 
procedimentos no início através de uma apresentação geral, como a 
desistência em qualquer momento da aplicação da ferramenta. Entre 
perguntas na entrevista serão feitas perguntas parciais em relação ao 
conforto do participante.  

5. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações coletadas nesta investigação 
são estritamente confidenciais. Acima de todo interessam os dados coletivos e 
não aspectos particulares de cada professor. 
 
6. BENEFÍCIOS: Ao participar desta pesquisa, o(a) Sr.(a). não terão nenhum 
benefício direto imediato. Entretanto, espera-se que futuramente os resultados 
deste estudo sejam usados em benefício do estado da arte da pesquisa 
relacionada ao tema de Design contra a criminalidade. Você não terá nenhum tipo 
de despesa por participar deste estudo, bem como não receberá nenhum tipo de 
pagamento por sua participação. 

 
Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 
que o Sr.(a). participe desta pesquisa. Solicito também autorização para realizar 
gravação de áudio da sua entrevista. Informo também que seu nome não será 
divulgado nos resultados desta pesquisa. 
 
Para tanto, preencha os itens que se seguem: 
 
1. Se autorizar a gravação de áudio, deixe desmarcado a opção abaixo. 
(       )  Não autorizo a gravação de áudio da entrevista. 
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2. Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, 
informo que posso participar desta pesquisa. 

 

Nome do (a) participante  

Assinatura do(a)  
participante  

Data e local  

 
 
 
 

Comitê de Ética em Pesquisa – Pró-Reitoria de Pesquisa - UFRGS 

Endereço: Av. Paulo Gama, 110 - 2º andar do Prédio da Reitoria - Campus Centro 
Bairro: Farroupilha CEP: 90.040-060 UF: RS Município: Porto Alegre 
Telefone: (51)3308-3738 Fax: (51)3308-4085 E-mail: etica@propesq.ufrgs.br 
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APÊNDICE 2 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

FACULDADE DE ARQUITETURA 
DEPARTAMENTO DE DESIGN E EXPRESSÃO GRÁFICA 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – QUESTIONÁRIO 
ONLINE 

 
PESQUISA: Design para mudança de comportamento: parâmetros projetuais para 

o descarte correto de resíduos recicláveis 
 
COORDENAÇÃO: Gabriela Zubaran de A. Pizzato (orientador). 
PESQUISADORES: Carolina Cruz Perrone (pesquisador); 
 
1. NATUREZA DA PESQUISA: Você está sendo convidado a participar desta 
pesquisa que tem como finalidade propor parâmetros projetuais para o design de 
lixeiras que contribuam para a persuasão dos usuários ao descarte adequado de 
resíduos recicláveis. 
 
2. PARTICIPANTES DA PESQUISA: Participarão desta pesquisa estudantes da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
 
3. ENVOLVIMENTO NA PESQUISA: Ao participar deste estudo você responderá 
um formulário online sobre o tema da pesquisa. É previsto em torno de 15 
minutos para o preenchimento do questionário. Você tem a liberdade de se 
recusar a participar da mesma, tendo a liberdade de desistir de participar em 
qualquer momento que decida sem qualquer prejuízo. O conteúdo das respostas 
será tabulado por meio de um software específico. Ressaltamos que os arquivos 
de texto do participante bem como sua identidade são confidenciais e serão 
usados para análise conjunta dos dados e lhe asseguramos que estes não serão 
publicados. Caso deseje, você poderá ter acesso a qualquer registro de suas 
respostas. Estes registros não conterão identificação pessoal e ficarão sob guarda 
do coordenador da pesquisa durante 5 anos após os quais serão destruídos. Seu 
anonimato será preservado pela utilização de códigos ou pseudônimos, tanto nos 
registros diretos das entrevistas, quanto nos demais materiais resultantes desta 
pesquisa. Os resultados da pesquisa serão divulgados em publicações científicas 
e eventos especializados.  
 
4. RISCOS E DESCONFORTO: a participação nesta pesquisa não traz 
complicações legais de nenhuma ordem e os procedimentos utilizados obedecem 
aos critérios da ética na Pesquisa com Seres Humanos conforme a Resolução nº 
510/16 do Conselho Nacional de Saúde. Os procedimentos adotados, dada a 
natureza da pesquisa, respeito a privacidade, e confidencialidade de todo dado 
coletado, apresentam riscos aos participantes. Esses riscos relacionados ao 
projeto e suas devidas estratégias de resposta ao risco estão listados a seguir: 
 

a) O projeto envolve risco no armazenamento dos dados da pesquisa, 
sendo possível seu furto por invasores online ou defeito de 
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armazenamento de Hardware físico. Para minimizar o risco e preservar 
a anonimidade dos participantes, os dados serão armazenados em um 
banco de dados criptografado online, com acesso com senha somente 
pelos pesquisadores responsáveis. 

b) Para preservar o caráter anônimo dos dados de cada indivíduo 
participante, serão colocados códigos para identificação de cada 
participante. A relação de código com participante será armazenada em 
outro arquivo digital. Estes arquivos serão armazenados em locais 
diferentes e solicitaram senha para abertura do mesmo. 

c) Para que participantes não se sintam identificados e desconfortáveis ao 
lerem o trabalho, a pesquisa não irá citar casos individuais de forma 
detalhada em trabalho escrito.  

5. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações coletadas nesta investigação 
são estritamente confidenciais. Acima de todo interessam os dados coletivos e 
não aspectos particulares de cada professor. 
 
6. BENEFÍCIOS: Ao participar desta pesquisa, o(a) Sr.(a). não terão nenhum 
benefício direto imediato. Entretanto, espera-se que futuramente os resultados 
deste estudo sejam usados em benefício do estado da arte da pesquisa 
relacionada ao tema de Design contra a criminalidade. Você não terá nenhum tipo 
de despesa por participar deste estudo, bem como não receberá nenhum tipo de 
pagamento por sua participação. 

 
Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 
que o Sr.(a). participe desta pesquisa. Informo também que seu nome não será 
divulgado nos resultados desta pesquisa. 
Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, 
informo que posso participar desta pesquisa. 

 
 

Comitê de Ética em Pesquisa – Pró-Reitoria de Pesquisa - UFRGS 

Endereço: Av. Paulo Gama, 110 - 2º andar do Prédio da Reitoria - Campus Centro 
Bairro: Farroupilha CEP: 90.040-060 UF: RS Município: Porto Alegre 
Telefone: (51)3308-3738 Fax: (51)3308-4085 E-mail: etica@propesq.ufrgs.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



` 183 

APÊNDICE 3 
 
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

FACULDADE DE ARQUITETURA 
DEPARTAMENTO DE DESIGN E EXPRESSÃO GRÁFICA 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – WORKSHOP 
 
PESQUISA: Design para mudança de comportamento: parâmetros projetuais para 

o descarte correto de resíduos recicláveis 
 
COORDENAÇÃO: Gabriela Zubaran de A. Pizzato (orientador). 
PESQUISADOR: Carolina Cruz Perrone (pesquisador);  
 
1. NATUREZA DA PESQUISA: Você está sendo convidado a participar desta 
pesquisa que tem como finalidade propor parâmetros projetuais para o design de 
lixeiras que contribuam para a persuasão dos usuários ao descarte adequado de 
resíduos recicláveis. 
 
2. PARTICIPANTES DA PESQUISA: Participarão desta pesquisa especialistas de 
diversas áreas relacionadas ao tema. 
 
3. ENVOLVIMENTO NA PESQUISA: Ao participar deste estudo você participará de 
uma atividade de workshop sobre o tema da pesquisa. É previsto em torno de 3 
horas para a realização da atividade. Você tem a liberdade de se recusar a 
participar da mesma bem como a responder quaisquer uma das questões que 
forem realizadas, tendo a liberdade de desistir de participar em qualquer momento 
que decida sem qualquer prejuízo. O áudio e imagens do workshop serão gravados 
com software específico, como também o texto da entrevista em tempo real caso 
este venha a ser utilizado. Ressaltamos que tanto os arquivos de áudio quanto as 
anotações textuais em tempo real são confidenciais e serão usados para análise 
conjunta dos dados e lhe asseguramos que estes não serão publicados. Caso 
deseje, você poderá ter acesso a qualquer registro de sua entrevista e, inclusive, 
solicitar cópias das gravações. Estes registros não conterão identificação pessoal 
e ficarão sob guarda do coordenador da pesquisa durante 5 anos após os quais 
serão destruídos. Seu anonimato será preservado pela utilização de códigos ou 
pseudônimos, tanto nos registros diretos das entrevistas, quanto nos demais 
materiais resultantes desta pesquisa. Você tem a liberdade de se recusar a 
participar da mesma bem como a deixar de responder quaisquer uma das questões 
que forem realizadas, tendo a liberdade de desistir de participar em qualquer 
momento que decida sem qualquer prejuízo. Similarmente, você tem o direito de 
solicitar a exclusão de quaisquer trechos da entrevista das gravações e registros, 
também sem qualquer prejuízo. Os resultados da pesquisa serão divulgados em 
publicações científicas e eventos especializados. 
 
4. RISCOS E DESCONFORTO: a participação nesta pesquisa não traz 
complicações legais de nenhuma ordem e os procedimentos utilizados obedecem 
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aos critérios da ética na Pesquisa com Seres Humanos conforme a Resolução nº 
510/16 do Conselho Nacional de Saúde. Os procedimentos adotados, dada a 
natureza da pesquisa, respeito a privacidade, e confidencialidade de todo dado 
coletado, apresentam riscos aos participantes. Esses riscos relacionados ao projeto 
e suas devidas estratégias de resposta ao risco estão listados a seguir: 
 

a) O projeto envolve risco no armazenamento dos dados da pesquisa, 
sendo possível seu furto por invasores online ou defeito de 
armazenamento de Hardware físico. Para minimizar o risco e preservar 
a anonimidade dos participantes, os dados serão armazenados em um 
banco de dados criptografado online, com acesso com senha somente 
pelos pesquisadores responsáveis. 

b) Para preservar o caráter anônimo dos dados de cada indivíduo 
participante, serão colocados códigos para identificação para cada 
participante. A relação de código com participante será armazenada em 
outro arquivo digital. Estes arquivos serão armazenados em locais 
diferentes e solicitaram senha para abertura do mesmo. 

c) Para que participantes não se sintam identificados e desconfortáveis ao 
lerem o trabalho, a pesquisa não irá citar casos individuais de forma 
detalhada em trabalho escrito.  

d) Em relação ao risco de o participante se sentir desconfortável devido ao 
trauma durante a entrevista semiestruturada, serão exemplificados os 
procedimentos no início através de uma apresentação geral, como a 
desistência em qualquer momento da aplicação da ferramenta. Entre 
perguntas na entrevista serão feitas perguntas parciais em relação ao 
conforto do participante.  

5. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações coletadas nesta investigação são 
estritamente confidenciais. Acima de todo interessam os dados coletivos e não 
aspectos particulares de cada professor. 
 
6. BENEFÍCIOS: Ao participar desta pesquisa, o(a) Sr.(a). não terão nenhum 
benefício direto imediato. Entretanto, espera-se que futuramente os resultados 
deste estudo sejam usados em benefício do estado da arte da pesquisa relacionada 
ao tema de Design contra a criminalidade. Você não terá nenhum tipo de despesa 
por participar deste estudo, bem como não receberá nenhum tipo de pagamento 
por sua participação. 

 
Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 
que o Sr.(a). participe desta pesquisa. Solicito também autorização para realizar 
gravação de áudio. Informo também que seu nome não será divulgado nos 
resultados desta pesquisa. 
 
Para tanto, preencha os itens que se seguem: 
 
3. Se autorizar a gravação de áudio, deixe desmarcado a opção abaixo. 
(       )  Não autorizo a gravação de áudio da entrevista. 
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4. Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, 
informo que posso participar desta pesquisa. 

 

Nome do (a) participante  

Assinatura do(a)  
participante  

Data e local  

 
 

Comitê de Ética em Pesquisa – Pró-Reitoria de Pesquisa - UFRGS 

Endereço: Av. Paulo Gama, 110 - 2º andar do Prédio da Reitoria - Campus Centro 
Bairro: Farroupilha CEP: 90.040-060 UF: RS Município: Porto Alegre 
Telefone: (51)3308-3738 Fax: (51)3308-4085 E-mail: etica@propesq.ufrgs.br 
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APÊNDICE 4: QUESTIONÁRIOS DE PROTOTIPAGEM 
 
Capturas de tela dos formulários criados no Google Forms para as duas etapas de 
prototipagem de alternativas. 
 
1. Questionário sobre as 3 estratégias de design 
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2. Questionário sobre a transparência 
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` 190 
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APÊNDICE 5: PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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