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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo identificar a 
relação entre o espaço urbano da cidade de Porto 
Alegre com a inpiração dos indivíduos que ali 
residem a fim de tornar as experiências do indivíduo 
com o espaço mais gratificantes em termos afetivos. 
Para tanto, utilizou-se os conceitos de Design para a 
Experiência e a Teoria dos Appraisals por tratarem 
do estudo das experiências emocionais. Como 
prática de levantamento de dados, utilizou-se a 
entrevista semi-estruturada a fim de identificar e 
compreender o contexto da inspiração no cotidiano 
dos indivíduos.

Palavras Chave: Design para Experiência, 
Teoria dos Appraisals e Inspiração.

INTRODUÇÃO

Recentemente, o Brasil foi escolhido como país sede 
dos dois maiores eventos esportivos do planeta: a 
Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. 
Eventos desse porte são, reconhecidamente, uma 
oportunidade para impulsionar a capacidade de 
investimentos em infraestrutura, em especial, no que 
se refere ao espaço urbano, tendo este como um dos 
principais responsáveis pela qualificação das 
experiências dos indivíduos com o território.

Por espaço urbano entende-se aquilo que é relativo e 
próprio às cidades, ou seja, um produto social 
resultante do trabalho do homem e das ações sociais, 
econômicas e políticas acumuladas através do tempo 
no espaço físico. Caracteriza-se pela aglomeração 
populacional que concentram atividades e funções 

diversas - especialmente as residenciais, comerciais, 
industriais e de entretenimento - as quais, por sua 
vez, trazem consigo as transformações históricas 
determinantes da arquitetura, da cultura e da 
composição paisagística.

Estes espaços urbanos são ambientes aptos a 
assumirem características que variam de acordo com 
a avaliação e julgamento de seus frequentadores, 
considerados individualmente ou em grupo. As 
cidades acolhem áreas distintas umas das outras, e 
mesmo que se possa dizer que há locais em relação 
aos quais os indivíduos são indiferentes, a 
indiferença, ainda assim, é oriunda de atributos 
espaciais que não os inspiram sensação alguma e 
que os mantém em apatia.

O Design, nesse sentido, exerce um papel essencial 
ao fornecer subsídios para o desenvolvimento dos 
espaços que levem em consideração os elementos 
básicos que os indivíduos necessitam para se 
inteirarem com o ambiente. O que traz relevância 
para esse tipo de projeto, contudo, é o fato de que 
elementos tangíveis podem ser concebidos a fim de 
tornar as experiências resultantes da interação do 
indivíduo com o espaço mais gratificantes em termos 
afetivos. A este campo de atuação é dado o nome de 
Design para a Experiência.

Segundo McLellan (2000), o design para a 
experiência tem como objetivo orquestrar 
experiências que, além de funcionais e propositais, 
devem ser envolventes, atraentes, memoráveis e 
agradáveis, conduzindo para uma experiência 
emocional. Já que se tem a emoção como um fator 
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intangível e, assim, não manipulável, o presente 
artigo parte da premissa que prevê a possibilidade de 
articulação de uma série de elementos que visem 
potencializar ou evitar determinada emoção - 
perspectiva esta central ao Design Emotion (DEMIR, 
DESMET E HEKKERT, 2009).

A fim de delimitar o estudo, este artigo aborda um 
contexto específico de ambiente e emoção, tendo 
como objetivo identificar a relação entre o espaço 
urbano da cidade de Porto Alegre/RS com a 
inspiração dos indivíduos ali residentes. A emoção 
“inspiração” se encontra no centro do estudo, sendo 
investigados gatilhos capazes de despertá-la e 
também sua capacidade de propiciar experiências 
envolventes e memoráveis.

Em relação ao quadro teórico escolhido para tal 
investigação, a Teoria dos Appraisals, apresentada 
por Desmet (2002), vem sendo apontada como a 
mais pertinente para o estudo das experiências 
emocionais (DEMIR, DESMET, HEKKERT, 2009). 
Esta teoria aborda as emoções como resultante de 
avaliações automáticas e subconscientes que os 
indivíduos fazem em relação a significância de 
determinado evento para o bem estar (DESMET, 
HEKKERT, 2007) . Os autores relacionam o “bem 
estar” do indivíduo ao que nomeiam de “concerns” - 
interesses e motivações do indivíduo -, de maneira 
que a relação entre o produto e o concern, mediada 
pelo processo de avaliação automática (appraisal), 
resulta em uma emoção específica, como mostra a 
figura a seguir:

Figura 1. Modelo básico de compreensão sobre emoções em 
relação a produtos (DESMET; HEKKERT, 2007, p.62)

Esta relação causal entre avaliações e emoções 
implica que, com a compreensão do fenômeno, 
tentativas de projeto para uma emoção em particular 
podem ser facilitadas pelo entendimento do padrão 
de avaliação que provoca esta emoção (DEMIR; 
DESMET; HEKKERT, 2009). Nesse sentido, dentre as 
diferentes formas de compreender essas avaliações, 
o modelo componencial foi avaliado por Demir et al 
(2009) como o mais adequado para projetos de 
design, na medida em que possibilita um 
entendimento mais pontual acerca dos componentes/
origens das emoções resultantes (TONETTO; 
COSTA, 2011). Esse modelo prevê uma listagem de 
sete componentes que são envolvidos na avaliação 
do indivíduo, ou seja, sete diferentes cruzamentos - 
cada um relacionado a um aspecto em particular de 
uma situação - que o indivíduo faz ao interagir com 
um produto, serviço ou espaço (estímulo). Para a 
compreensão desses cruzamentos, Demir et al (2009) 
propõe uma pergunta-chave para cada componente, 
como mostra a tabela abaixo:

Sendo assim, por meio de entrevistas semi-
estruturadas com os usuários, é possível identificar as 
preocupações individuais e compreender as 
apreciações que evocam a emoção específica. Por 
meio deste conhecimento, o designer pode 
desenvolver o processo de projeto, considerando os 

Componente de 
Appraisals Questões

Consistência de 
motivo

Como esta situação se relaciona com 
o que eu quero?

Prazer intrínseco Até que ponto este objeto é 
prazeroso?

Confirmação de 
expectativas

Até que ponto esta situação é 
esperada?

Agência Quem é o responsável por esta 
situação?

Conformidade de 
padrões

Como esta situação está relacionada 
às normas e padrões sociais?

Certeza Eu estou certo sobre esta situação?

Potencial de coping

Até que ponto eu posso eu posso 
mudar ou alterar as possibilidades 
desta situação que possa vir a ser 
prejudicial?

Tabela 1. Componentes de Appraisals (DEMIR; DESMET; 
HEKKERT, 2009).
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elementos associados com a avaliação pretendida 
(TONETTO; COSTA, 2011).

No presente estudo, foram realizadas 8 entrevistas 
em profundidade com o objetivo de identificar tais 
preocupações individuais relacionadas à inspiração e 
os espaços urbanos de Porto Alegre – com suas 
etapas metodológicas e principais dados encontrados 
detalhados a seguir.

METODOLOGIA

A proposta de pesquisa envolveu uma etapa 
exploratória, com coleta de informações primárias de 
cunho qualitativas. Segundo Malhotra (2012), o 
principal objetivo da pesquisa exploratória é ajudar a 
compreender o problema enfrentado pelo 
pesquisador. Para tanto, segundo o autor, ela é 
utilizada em casos nos quais é necessário definir o 
problema com mais precisão, identificar cursos 
relevantes de ação ou, ainda, obter dados adicionais 
antes de poder desenvolver uma abordagem. Com 
base nessas afirmações, justifica-se o caráter 
exploratório dessa pesquisa que visa melhor 
compreender a relação entre espaços urbanos e a 
inspiração relatada pelos indivíduos.

A coleta de dados foi desenvolvida a partir de 
entrevistas em profundidade que, com roteiros semi-
estruturados e construídos com base nos 
componentes de appraisals, propôs explorar questões 
como “Quais locais da cidade inspiram você em 
particular? Por quê?” ou “Quais atividades existentes 
na cidade inspiram você em particular? Por quê?”. O 
questionário, definido como uma análise de concern, 
visou, assim, compreender os três tipos de 
preocupações propostas por Demir et al (2009): 
metas com a utilização do espaço, metas com a 
atividade e objetivos de vida.

A abordagem por meio dos componentes dos 
appraisals que estruturou a etapa de investigação, 
tem como resultado não somente a identificação do 
concern como um aspecto “geral”, mas também 
fatores específicos relacionadas à avaliação do 
mesmo.

A análise da pesquisa foi definida sob o critério de 
saturação. Segundo Bertaux (1980, p.205), “a 

saturação é o fenômeno pelo qual, passados um 
certo número de entrevistas, o pesquisador ou a 
equipe tem a sensação de não aprender nada novo, 
ao menos no que diz respeito ao objeto sociológico 
da pesquisa”. Assim, como resultante, obteve-se um 
número total de 8 entrevistas realizadas com 
profissionais de áreas criativas e formadores de 
opinião que residissem na cidade de Porto Alegre/RS.

Faz-se importante salientar que foi aplicado uma 
questão qualificatória anterior à entrevista. Os 
entrevistados foram indagados em relação à 
concordância com a afirmativa: “Porto Alegre é uma 
cidade inspiradora?”, respondendo em uma escala de 
1 (discordo totalmente) à 5 (concordo totalmente) o 
quanto a afirmativa representava sua opinião. Neste 
processo, foram selecionados para a entrevista 
apenas respondentes com grau de concordância igual 
ou maior que 4.

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

A realização das entrevistas em profundidade teve 
como objetivo a captação de impressões e 
percepções sobre o conceito individual de inspiração 
relacionado a cidade de Porto Alegre. A compilação 
das informações foi iniciada após a constatação de 
que os vetores e dados informados pelos 
entrevistados passaram a se repetir e, portanto, 
tornaram-se redundantes e satisfatórios diante do 
objeto de pesquisa.

A importância da obtenção da saturação das 
respostas deu-se pelo fato de que proporcionou uma 
quantidade suficiente de informações permitindo a 
tabulação, classificação e análise dos resultados. 
Devido a grande quantidade de informações, muitos 
dados foram agrupados em categorias a fim de 
facilitar o processo de interpretação.

Diante das percepções dos respondentes, foi possível 
identificar três grandes áreas de influência 
relacionadas aos conceitos de inspiração na cidade. 
Apesar de serem específicas, as categorias foram 
estruturadas como campos semânticos não 
polarizados. O motivo desta escolha foi motivada pelo 
grande número de variáveis identificadas que, 
semanticamente, pertenciam a dois ou os três 
campos através de sobreposição. As áreas de 
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influência escolhidas foram: inspirações territoriais, 
sociais e individuais conforme a figura abaixo:

INSPIRAÇÕES TERRITORIAIS
Durante o levantamento dos dados, grande parte dos 
respondentes relacionou o seu conceito de inspiração 
aos espaços urbanos de Porto Alegre. São agrupadas 
nesta categoria as mais diferentes fontes de 
inspiração como, por exemplo, os aspectos 
geográficos. A localização da cidade e suas 
condições climáticas foram tópicos severamente 
explorados pelos entrevistados. A proximidade de 
Porto Alegre com o rio Guaíba, as suas salientes 
diversidades geográficas e a presença de muitas 
áreas verdes foram atributos recorrentes citados 
como vetores de inspiração. 

Como uma capital de estado, a cidade também é 
considerada inspiradora por seus aspectos 
antagônicos, sendo reconhecida como uma metrópole 
economicamente ativa, e ao mesmo tempo uma 
cidade de hábitos costumeiros e interioranos.
Porto Alegre é lembrada como um centro urbano 
dotado de muitas alternativas, sejam estas 
relacionados a seus parques e espaços abertos 
coletivos, quanto sua vida noturna, lazer, comércio, 
alimentação e entretenimento.

Além disso, surgiram conceitos relacionados à 
identidade da cidade, como suas características 
culturais explicitadas pelo seu passado, tradição e 
história. Devido a variedade de culturas herdadas por 
diferentes povos imigrantes, Porto Alegre foi 
identificada como um polo multicultural, culminando 

Figura 2. Inspirações

na importante característica de diversidade humana 
como um aspecto inspirador.

INSPIRAÇÕES SOCIAIS
Além dos aspectos territoriais, os respondentes 
abordaram frequentemente a importância das 
relações humanas como fator influente no conceito de 
inspiração. Foram diversos os entrevistados que 
mencionaram a integração e a regularidade de bons 
relacionamentos com amigos, colegas e familiares 
como formas de manutenção de condições 
inspiradoras em suas rotinas.

Aspectos como a diversidade cultural da cidade e 
consequentemente a possibilidade de troca de novas 
experiências, despontaram como tópicos chave para 
esta categoria. Além disso, estes pontos foram 
correlacionados à diversidade de espaços públicos, 
coletivos, de lazer e entretenimento como palcos 
protagonistas destas interações.

Bares, restaurantes, shopping centers e parques 
foram regularmente apontados como centros de 
integração de pessoas e de promoção de 
convivência. O conceito de interação social, 
coletividade e troca estiveram presentes em grande 
parte dos depoimentos como uma necessidade 
essencial para a inspiração.

INSPIRAÇÕES INDIVIDUAIS
Mesmo diante da busca e do direcionamento dos 
entrevistados por impressões relacionadas à cidade 
de Porto Alegre, muitas das respostas apontaram 
para origens individuais como focos de inspiração. 
Grande parte dos entrevistados relacionou à 
inspiração a suas rotinas diárias, fossem estas 
envolvendo suas vidas profissionais, sociais ou 
pessoais.

Diante da ótica profissional, sob o contexto da busca 
de sucesso e realização pessoal, diversas pessoas 
apontaram que o trabalho é - ou poderia/deveria ser - 
uma fonte inspiradora em suas vidas.

Apesar do frequente surgimento de tópicos focados 
em interação social e bons relacionamentos, 
momentos introspectivos e de reflexão individual, 
atitudes positivas, fomento da criatividade e otimismo 
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também foram recorrentes entre os respondentes 
como motivações de felicidade e inspiração.

O relacionamento com o território também apontou 
reflexos simbólicos e emocionais como a nostalgia e 
a liberdade orientados pelo porte e hábitos culturais 
da cidade. Também foram citados de forma recorrente 
entre os participantes os cuidados com o corpo, a 
prática de exercícios físicos, o lazer e o bem-estar 
como atividades inspiradoras quase em toda a sua 
totalidade relacionadas fortemente às alternativas do 
espaço urbano.

A figura e a tabela abaixo apresentam as três áreas 
de influência - inspirações territoriais, inspirações 
sociais e inspirações individuais - e os aspectos mais 
relevantes identificados em cada uma delas:

Figura 3. Inspirações

Inspirações

Inspirações 
Territoriais

“O que eu gosto de Porto Alegre e que 
também está ligada a inspiração é que a 
gente consegue ter ao mesmo tempo 
que a gente vive em uma grande 
metrópole, a gente tem a possibilidade 
de, (...) ter aquela coisa bucólica, como 
uma cidade do interior, com um ritmo 
mais desacelerado”

“O clima da cidade - calor e frio - é 
bacana, porque a gente tem todas as 
estações bem definidas.”

“(...) A história arquitetônica da cidade, a 
proximidade com o rio é muito explicita 
na região do centro. Isso tudo é 
inspirador porque mostra que aqui tem 
uma história extremamente rica e 
interessante para ser contada”

“Porto Alegre tem tudo. Desde música, 
teatro, cinema, restaurantes (...)”

“A arquitetura do centro de Porto Alegre 
é inspiradora. Muita coisa se perdeu, 
mas tem coisas que ainda mantém a 
identidade”

Inspirações 
Sociais

“Eu tenho encontro com minhas amigas, 
semanal, que a gente procura se 
encontrar e não deixar morrer, que pra 
mim é super inspirador. Eu vejo a minha 
família, a gente procura sempre nos 
reunir também”

“O convívio nos bares da cidade é super 
inspirador. (...) O que eu quero dizer 
com isso é que tem um núcleo de 
pessoas em que a gente costuma a se 
encontrar no buteco pra conversar e 
obviamente estabelecendo um espaço 
que é super produtivo do ponto de vista 
criativo”

“Aqui as pessoas se encontram, 
possuem mais contato nesses espaços 
abertos e nessa troca tu vai ver alguma 
coisa que vai vê alguma coisa diferente, 
legal”

“Porto Alegre é uma cidade inspiradora 
porque tem muitas diversidades, o que 
acaba sendo mais inspiradora para um 
número maior de perfil de pessoas (...)”

“A multiplicidade cultural de Porto Alegre 
é enriquecedora.”
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Inspirações 
Individuais

“O contato com a natureza e atividades 
físicas me fazem começar bem o dia. Se 
sentir feliz, bem e saudável te permite 
maior inspiração”

“As atividades diárias, como a dança, 
caminhar, ver filmes, eu acho que elas 
me inspiram no sentido de eu buscar um 
bem estar que eu esqueço que pode ser 
legal”

“Minha caminhada matinal me inspira 
muito. É um momento meu, onde eu 
caminho por lugares legais e 
interessantes, pensando e refletindo 
tanto sobre o trabalho como para a 
minha vida, minha família. É um 
momento em que muitas vezes eu tenho 
ideias interessantes”

Table 2. Inspirações

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Com base na definição das áreas de influência 
abordadas anteriormente, pôde-se analisar e 
relacionar os conceitos de inspiração obtidos por 
meio dos entrevistados com os componentes de 
appraisals.

As inspirações individuais são aquelas relativas aos 
aspectos pessoais dos sujeitos e o modo com que 
eles se relacionam com as suas atividades e 
situações do cotidiano. Os concerns dessa área de 
influência, nesse sentido, estão relacionado às 
alternativas as quais o espaço urbano da cidade pode 
proporcionar para que os indivíduos realizem suas 
atividades na busca pela inspiração como uma forma 
de bem estar. Contudo, três principais componentes 
foram identificados nesse campo: componente de 
coping, componente de consistência de motivo e 
componente de agência.

O componente de coping aborda a possibilidade de 
manipulação ou alteração de alguma situação que 
possa vir a ser prejudicial para o indivíduo. No caso 
da pesquisa realizada, muitos dos entrevistados 
identificaram a rotina como uma prática corriqueira e 
mecânica que evita a inspiração. Para o componente 
de coping, segundo Demir et al. (2009), um indivíduo 
pode sentir-se forte o suficiente para influenciar e 
enfrentar uma situação de forma a mudar o que não 
está sendo positivo. Assim, os respondentes 
destacaram a necessidade de novas práticas e 
hábitos que permitam descobrir o novo e o 
desconhecido, como demonstra as falas a seguir: “A 

inspiração está ligada a pensar diferente e, pra isso, o 
novo, o sair da rotina, o conhecimento são questões 
fundamentais para a inspiração”; “Observar, imaginar 
como aquilo pode ser mais bacana, ver como as 
pessoas podem se dar melhor (...) Tu acaba 
descobrindo coisas em ti que não sabia que existem, 
assim, tu acaba descobrindo vontades que poderiam 
ser bacanas.”

Dentre as práticas destacadas pelos indivíduos, as 
atividades introspectivas (escutar música, por 
exemplo) ou de cuidados com o corpo (praticar 
exercícios físicos) são as mais recorrentes como 
maneiras de “fugir da rotina”. No entanto, ao mesmo 
tempo que estas questões fazem referência ao 
componente de potencial de coping, elas estão 
relacionadas a outro componente dos appraisals, a 
consistência de motivo.

De acordo com Demir et al. (2009), a consistência de 
motivo estabelece relevância, pertinência ou 
importância de um estímulo ou situação em relação 
aos objetivos ou necessidades do indivíduo. No caso 
das inspirações individuais, esse componente 
manteve alta intensidade com relação ao número de 
necessidades, objetivos ou valores que são afetados 
pela inspiração na hierarquia das prioridades de cada 
entrevistado. Esta alta intensidade decorre, 
principalmente, da forma com que o espaço auxilia o 
indivíduo a alcançar seus objetivos na prática de tais 
atividades.

Nesse sentido, a inspiração pode ser encontrada na 
relação entre o espaço urbano e as atividades que 
visem o bem estar do indivíduo: “Ultimamente eu 
tenho procurado ter momentos mais pessoais, pra 
mim mesmo. Seja dar uma caminhada, escutar 
música, sei lá (...) Se sentir feliz, bem e saudável te 
permite maior inspiração”; “A inspiração sempre 
acaba tendo um vínculo com o bem estar, pois para 
criar algo criativo, para estar inspirado, tu 
normalmente está se sentindo bem.”

Ainda no que se refere-se, especificamente, à prática 
de exercícios físicos, esta atividade pode ser 
verificada sob o ponto de vista do componente de 
agência. Segundo Demir et al (2009), a agência 
estabelece quem é o responsável por uma dada 



7

situação de modo que esta atividade mencionada - 
praticar exercícios físicos como uma forma de cuidar 
do corpo - é, deliberadamente, controlada pelo 
indivíduo.

É importante destacar ainda que não é a atividade em 
si que os entrevistados relacionaram à inspiração, 
mas seus resultados. Exemplificando, a inspiração 
não decorre das atividades físicas em si, mas dos 
benefícios que este evento acaba por proporcionar ao 
indivíduo. Assim, o estopim que leva à inspiração 
pode ser explorado pela percepção de conquistas 
individuais, ao se configurar expectativas plausíveis 
que podem ser alcançadas com auxílio do espaço 
urbano, como mostra a seguinte citação: “O contato 
com a natureza e atividades físicas me fazem 
começar bem o dia. Geralmente vou em parques 
correr. Isso é inspirador pra mim.”

O trabalho e a criatividade foram outros aspectos 
apontados como possíveis fontes de inspiração. Sob 
essa perspectiva, pode-se salientar, também, o 
componente de agência, ou seja, a responsabilidade 
dos resultados de possíveis ações atribuídas ao 
indivíduo, de modo que esta responsabilidade - e os 
possíveis frutos de um reconhecimento obtido por 
meio dela - podem ser vistos através dos 
entrevistados como possibilidades de inspiração na 
vida profissional. O espaço urbano atua, assim, 
justamente na capacidade percebida de controle do 
usuário.

Quanto mais informação sobre o que está 
acontecendo ao seu redor, maior é a percepção de 
controle relatada pelos entrevistados – sendo esta 
ilusória, pois não há “controle” de fato sobre o 
ambiente, apenas amplia-se a capacidade de 
planejamento do indivíduo - como cita um dos 
respondentes: “Por trabalhar com planejamento, cada 
hora a gente tá lidando com um tema, então, se em 
uma semana eu tô falando de chocolate, na outra 
semana eu tô lidando com trator. Assim tu começa a 
descobrir um universo que tu não conhecia. Tu vai 
conversar com pessoas diferentes, vai conhecer 
realidades diferentes, motivações de vida diferente 
(...) o trabalho me motiva muito nesse sentido, ser 
planejamento me inspira muito!”

As inspirações territoriais podem ser compreendidas 
como locais, eventos ou situações que caracterizam o 
espaço urbano em si. Neste campo semântico, os 
principais componentes foram identificados, sendo 
eles: componente de prazer intrínseco, componente 
de confirmação de expectativas e componente de 
conformidade de padrões.

O componente de prazer intrínseco refere-se, com 
ajuda de um modelo geneticamente pré-definido ou 
associações apreendidas, à probabilidade de um 
evento resultar em prazer. Neste componente, a 
avaliação é produzida pelas características 
intrínsecas do produto, sendo, assim, independente 
das preferências momentâneas ou objetivos do 
indivíduo. Em contrapartida, a situação criada por um 
evento pode ser coerente ou divergente com as 
expectativas do sujeito em relação ao tempo ou 
posição na sequência de suas ações que o levam a 
um objetivo. A este componente é dado o nome de 
confirmação de expectativas.

Com relação ao espaço urbano, ambos os 
componente referidos (prazer e confirmação de 
expectativas) podem ser relacionados aos aspectos 
geográficos levantados pelos respondentes, tais 
como as condições climáticas e a localização 
territorial. O prazer intrínseco está relacionado ao fato 
de Porto alegre estar localizada sob um trópico que 
define as estações - primavera, verão, outono e 
inverno -, estabelecendo diferentes temperaturas ao 
longo do ano. Assim, ao mesmo tempo em que este 
fato pode ser avaliado como algo agradável 
encorajando a aproximação do usuário com a cidade 
(agência), ele cria expectativas que, se confirmadas, 
potencializam a inspiração como emoção resultante, 
como mostra um dos entrevistados: “O clima da 
cidade - calor e frio - é bacana, porque a gente tem 
todas as estações bem definidas (...) Assim, a gente 
está em constante mutação, nos adaptando conforme 
o tempo. Essa ideia de movimento, pra mim, é 
essencial pra inspiração”

Aspectos antagônicos ressaltados por alguns dos 
indivíduos - metrópole economicamente ativa com 
hábitos e costumes de cidade interiorana - podem 
estar relacionados ao componente de conformidade 
de padrões. Tonetto e Desmet (2012) caracterizam a 
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conformidade de padrões através do questionamento: 
“esse produto vai de encontro com minhas normas e 
padrões sociais?”. Questões como esta que pode ser 
utilizada para explicar a valorização do estilo de vida 
interiorano, como mostra a fala de um dos 
respondentes: “O que eu acho legal em Porto Alegre 
é esse espaço rural dentro da cidade, esse contato 
com a natureza, fazendas, plantação, cavalos e coisa. 
Isso é inspiração.” É importante destacar, porém, que 
a inspiração, neste caso, depende de pessoas com 
um mesmo conjunto de padrões sociais, o que foi 
identificado na maior parte dos entrevistados. 

Outro aspecto relevante no que se refere à 
conformidade de padrões está relacionado à 
identidade cultural e à tradição. Para a maioria dos 
entrevistados, a valorização da história e dos 
costumes culturais da cidade acaba por enaltecer os 
valores pessoais, potencializando, assim, a 
inspiração. “Pra mim, a história, aqui, é mais 
inspiradora do que qualquer outra coisa (...) conhecer 
as pessoas, a história, os costumes, é isso que traz o 
lado emocional”.

Em relação às inspirações classificadas como sociais, 
destacaram-se a integração e regularidade de bons 
relacionamentos com amigos, colegas e familiares 
como formas de manutenção de condições 
inspiradoras na rotina dos entrevistados. Neste 
contexto, bares, restaurantes, shopping centers e 
parques foram regularmente apontados como centros 
desta integração de indivíduos e promoção de 
convivência.

Assim, de acordo com as palavras dos entrevistados, 
pode-se afirmar que a interação social por si só é 
considerada prazerosa, ou seja, avaliada de acordo 
com o prazer intrínseco do ato – de modo que o 
contato com outros indivíduos e a troca cultural 
decorrente tornam-se fontes de inspiração. Ainda, a 
relação social que apresenta laços mais fortes, como 
família, amigos e colegas de trabalho, pode ser 
também interpretada sob a perspectiva do 
componente de appraisal nomeado “coping” – 
referente à capacidade do indivíduo em lidar com as 
situações. Neste âmbito, o convívio  freqüente e a 
criação de laços sociais possibilita ao indivíduo uma 
maior percepção de capacidade de lidar com as 

situações – encontrando nas conexões sociais apoio 
para tais situações. Desta forma, aponta-se o 
compartilhamento, comunicação e sociabilização 
como fortes aspectos relacionados à inspiração 
proveniente do âmbito social definido pelos presentes 
autores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As impressões relacionadas à cidade de Porto Alegre, 
resultado das entrevistas aplicadas, apontam, quase 
em sua maioria, para o indivíduo e suas interações 
como principais aspectos de inspiração.

A rotina diária dos entrevistados apresenta-se como 
principal fonte de inspiração, tema de interesse deste 
artigo, seja no campo profissional, social ou pessoal. 
As interações sociais, relacionamentos, momentos de 
introspecção e reflexão individual, atividades positivas 
e de promoção da criatividade fazem parte da gama 
de elementos que motivam a felicidade e a 
inspiração.

O relacionamento com os espaços territoriais, com 
suas simbologias e hábitos, apresentam-se como 
espaços de interações e relações associadas ao 
binômio espaço-tempo. Os espaços urbanos atuais 
são reflexo das transformações históricas ocorridas 
nas experiências do tempo e do espaço.

Neste sentido, estes espaços mostram-se 
amplamente simbólicos quando refere-se ao cotidiano 
afetivamente significativo de seus grupos sociais. São 
produtos simbólicos, territórios de sociabilidade 
configurando diferentes formas e planos de existência 
social em seu interior, configurando a base da 
identidade do grupo e de seus indivíduos.

Os espaços urbanos nas cidades passam por 
movimentos constantes de reestruturação tornando-
os cada vez mais carregados de significados e 
funcionalidades voltadas à qualidade de vida dos 
indivíduos.

Este ambiente mostrou-se, através das entrevistas 
realizadas, campo fértil para a inspiração. O espaço 
urbano está diretamente atrelado à qualidade de vida, 
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lazer, às interações sociais e às questões ambientais, 
amplamente apresentadas pelos entrevistados.

Os espaços de área verde constituíram-se elementos 
imprescindíveis para o bem estar destes indivíduos, 
influenciando diretamente em sua saúde física e 
mental tendo estes como fundamentais para a 
inspiração. Neste sentido, fica evidente a importância 
dos gestores públicos que, através do planejamento 
da cidade, deveriam permitir a inserção destes 
ambientes naturais na estrutura urbana, centrada em 
estratégias que as torne úteis e atraentes para a 
população.

Estes mesmos espaços apresentam, de acordo com 
os entrevistados, vital importância para as inspirações 
sociais à medida que constituem-se espaços de 
interações e relações sociais, pontos de encontro que 
tecem a trama da convivência apontado como um dos 
principais motivadores da inspiração, juntamente com 
outros espaços de lazer como bares, restaurantes, 
shopping centers, dentre outros.

Sob o aspecto individual, estes espaços urbanos 
transformam intimamente o significado de tempo livre 
e o significado do ócio, alterando o lugar da cultura a 
partir do momento que o indivíduo utiliza estes 
espaços urbanos para momentos de reflexão, 
meditação ou ainda de exercícios físicos. São 
momentos intrínsecos, em que o sujeito pratica 
atividades individuais em espaços coletivos tornando-
os, nestas ocasiões, espaços íntimos e 
personalizados fundamentalmente propícios à 
inspiração.
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