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Resumen en español 

El objetivo de este artículo es discutir la diferenciación que se hace históricamente entre 

producción y consumo en el campo del diseño, analizando el carácter productivo del consumo en 

las prácticas DIY (do it yourself) en el blog de decoración Hombres de la Casa. El blog, creado por 

el publicitario Eduardo Mendes en 2012, comparte sugerencias de proyectos de decoración en el 

estilo industrial, basadas en prácticas de personalización conocidas como DIY (do it yourself) o 

"hágalo usted mismo". Lo Hombres de la Casa se presenta como un blog de decoración 

masculina, destacándose de los blogs de decoración al promover la decoración de interiores 

domésticos como un hobby accesible a los / las lectores / as con las sugerencias del tipo "hágalo 

usted mismo". El "hacer usted mismo" surgió en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra 

Mundial, en el escenario de escasez de materiales y productos, motivando una actitud de 

reutilización de tejidos y prendas de ropa. En los últimos diez años, el "hacer usted mismo" ganó 

visibilidad en Brasil como estrategia creativa en la reducción de costos y como apelación a la 
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personalización, formando parte de sugerencias de programas de decoración, revistas 

especializadas y blogs. El "hacer usted mismo" se adopta en lo Hombres de la Casa como 

estrategia que valora el hacer práctico, ya que el uso de herramientas y equipos es presumido 

como masculino. En este sentido, el creador del blog construye un tipo de decoración entendida 

como masculina, articulando la cuestión de las herramientas y equipamientos con la valorización 

del estilo industrial y de aspectos como funcionalidad y racionalidad, características valoradas por 

el proyecto modernista. Así, proponemos discutir el "hacer usted mismo" como práctica de 

consumo que produce sujetos y subjetividades a través de los usos relacionados a los artefactos 

sugeridos por el blog Hombres de la Casa en la decoración de interiores domésticos. La 

decoración de interiores domésticos es poco discutida en narraciones oficiales del diseño, pues 

está relacionada al consumo, mientras que la esfera de la producción ocupa un lugar central en 

los debates. En la Historiografía del Diseño, el énfasis en la cuestión autor-obra también acaba 

por reforzar la oposición entre producción y consumo, que alimenta a otras oposiciones 

atravesadas por cuestiones de clase y género. Las diferencias de valoración tienen como 

consecuencia asimetrías de poder, como por ejemplo, la tecnología asociada a las máquinas, a las 

herramientas y equipos, con la suposición de que la producción industrial demanda un alto nivel 

de conocimiento y experiencia, mientras que la producción artesanal es clasificada como algo que 

no requiere conocimientos y habilidades especializados. Se suma la suposición de que las 

prácticas de consumo están ligadas a lo superfluo, a la acumulación de objetos, no siendo 

entendidas como productivas. El debate en torno a los usos / consumo de artefactos posibilita 

comprender otras dimensiones de significados que las personas establecen con el espacio 

doméstico, con la decoración y con lo cotidiano, estimulando la reflexión sobre la capacidad que 

el diseño tiene de transformar el mundo a través de los artefactos. 

 

Resumo 

O objetivo deste artigo é discutir a diferenciação que é feita historicamente entre produção e 

consumo no campo  do design, analisando o caráter produtivo do consumo nas práticas DIY (do it 

yourself) no blog de decoração Homens da Casa. O blog, criado pelo publicitário Eduardo Mendes 

em 2012, compartilha dicas de projetos de decoração no estilo industrial, baseadas em práticas 

de personalização conhecidas como DIY (do it yourself) ou “faça você mesmo”. O Homens da Casa 

se apresenta como um blog de decoração masculina, destacando-se dos blogs de decoração ao 

promover a decoração de interiores domésticos como um hobby acessível aos/as leitores/as com 

as sugestões do tipo “faça você mesmo”. O “faça você mesmo” surgiu nos EUA durante a 

Segunda Guerra Mundial, no cenário de escassez de materiais e produtos, motivando uma atitude 
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de reutilização de tecidos e peças de roupa. Nos últimos dez anos, o “faça você mesmo” ganhou 

visibilidade no Brasil como estratégia criativa na redução de custos e como apelo à 

personalização, fazendo parte de sugestões de programas de decoração, revistas especializadas e 

blogs. O “faça você mesmo” é adotado no Homens da Casa como estratégia que valoriza o fazer 

prático, uma vez que o uso de ferramentas e equipamentos é presumido como masculino. Neste 

sentido, o criador do blog constrói um tipo de decoração entendida como masculina, articulando 

a questão das ferramentas e equipamentos com a valorização do estilo industrial e de aspectos 

como funcionalidade e racionalidade, características valorizadas pelo projeto modernista. Assim, 

propomos discutir o “faça você mesmo” como prática de consumo que produz sujeitos e 

subjetividades através dos usos relacionados aos artefatos sugeridos pelo blog Homens da Casa 

na decoração de interiores domésticos. A decoração de interiores domésticos é pouco discutida 

em narraticas oficiais do design, pois está relacionada ao consumo, enquanto a esfera da 

produção ocupa lugar central nos debates. Na Historiografia do Design, a ênfase na questão 

autor-obra também acaba por reforçar a oposição entre produção e consumo, que alimenta 

outras oposições atravessadas por questões de classe e gênero. As diferenças de valorização têm 

como consequencias assimetrias de poder, como por exemplo, a tecnologia associada às 

máquinas, às ferramentas e equipamentos, com a suposição de que a produção industrial 

demanda um alto nível de conhecimento e expertise, enquanto a produção artesanal é 

classificada como algo que não exige saberes e habilidades especializados. Soma-se isso a 

suposição de que as práticas de consumo são ligadas ao supérfluo, ao acúmulo de objetos, não 

sendo entendidas como produtivas. O debate em torno dos usos/ consumo de artefatos 

possibilita compreender outras dimensões de significados que as pessoas estabelecem com o 

espaço doméstico, com a decoração e com o cotidiano, estimulando a reflexão sobre a 

capacidade que o design tem de transformar o mundo por meio dos artefatos.   

"Yo que hice": la personalización de la decoración y la constitución de sujetos por el consumo 

 

 

1. Introdução 

A decoração é um tema bastante popular e assunto frequente em diversos tipos de mídia: desde 

as revistas impressas até os programas de televisão, blogs, canais do Youtube, perfis do 

Instagram e páginas do Facebook. Frequentemente, essas mídias difundem informações que 

deslocam a atenção da produção para os usos e circulação dos bens de consumo. Nota-se, por 

exemplo, que elas destacam a capacidade que a decoração tem de melhorar o aspecto dos 
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interiores domésticos e, por extensão, a forma como as pessoas se relacionam com esses 

espaços. Entre os benefícios de um interior decorado, são listados aspectos como felicidade, 

conforto, identidade e personalidade. Essas relações entre a decoração e os significados a ela 

atribuídos pode ser compreendida a partir do entendimento sobre as práticas de consumo e a 

produção de sentidos no espaço doméstico. 

É recorrente encontrarmos nessas mídias a ideia de que a decoração deve ser uma extensão da 

personalidade de quem vive no espaço decorado. E a representação da personalidade no espaço 

doméstico exige um comprometimento com as práticas relacionadas à decoração e à 

personalização. Para Hollows (2008), o significado do lar depende de um engajamento com a 

cultura material para ser constantemente criado, negociado e significado pelas práticas de 

consumo cotidianas. É uma negociação com a cultura material que opera com a construção e 

transformação de signficados que impactam na formação de sujeitos e comportamentos. O 

relacionamento com o espaço doméstico é um processo dinâmico no qual os indivíduos criam 

ambientes através dos quais se expressam e, nesse processo, formam suas próprias identidades 

em resposta aos espaços em que vivem (SPARKE, 2004).  

Partindo dessas observações, o objetivo deste artigo é discutir a diferenciação que é feita 

historicamente entre produção e consumo no campo do design, analisando o caráter produtivo 

do consumo nas práticas DIY (do it yourself) ou “faça você mesmo” como são chamadas no Brasil, 

analisando o blog de decoração Homens da Casa. Para tanto, discuto a ideia de personalização no 

espaço doméstico e o apelo à individualidade foram noções construídas historicamente e 

apropriadas nos discursos ligados ao “faça você mesmo”. 

 

2. O “faça você mesmo” como estratégia de personalização da decoração 

A personalização da decoração insere-se como recurso de diferenciação que promete 

originalidade aos espaços decorados, embora esta suposta originalidade siga determinadas 

regras de decoração, materiais e estilos. A defesa da personalidade na decoração não constitui 

uma novidade, como Adrian Forty argumenta em sua análise sobre o lar em Objetos de desejo 

(2007). No final do século XIX, Forty (2007, p.148) afirma que “os ambientes domésticos 

passaram a ser considerados sinais do caráter dos ocupantes”, então as pessoas começaram a se 

preocupar em apresentar uma “imagem satisfatória delas mesmas” (FORTY, 2007, p.148).  

Forty recorda que as casas que não apresentavam sinais de individualidade eram consideradas 

mortas - uma crítica claramente dirigida aos ambientes decorados por profissionais 

especializados. Forty argumenta que a busca por individualização resultava em um paradoxo, 
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pois as autoridades na decoração recomendavam a expressão de personalidade individual e ao 

mesmo tempo sugeriam certas regras para a decoração: “a busca do individualismo não pode ser 

compatível com a observância de princípios predeterminados de design. Na prática, muitas das 

qualidades dos ambientes domésticos vêm das tentativas de ser individual e ao mesmo tempo se 

adequar aos padrões de gosto impostos de fora” (FORTY, 2007, p.148). Desse modo, as coleções 

e objetos pessoais cumpririam a tarefa de conferir mais personalidade e vivacidade ao ambiente 

decorado. 

O conceito do it yourself (DIY), ou “faça você mesmo”, teve sua origem nos EUA durante a 

Segunda Guerra Mundial. Em um contexto de escassez de materiais e produtos, atitudes como a 

produção e reutilização de tecidos, peças de roupa e materiais diversos eram estimuladas: 

“autoridades americanas e europeias aconselhavam as mulheres a aproveitarem o material 

disponível em casa, transformando cortinas em vestidos, lenços em bolsas” (AZZI, 2012).  

Nas décadas posteriores ao fim da guerra, nos anos 1960 e 1970, com os movimentos de 

contracultura e o movimento hippie o conceito ganhou força como oposição à cultura de massa, 

às mídias e à disseminação do consumo. Nesse período, o “faça você mesmo” foi adotado 

também pelo movimento punk com um caráter anticapitalista e anticonsumista, pois defendia 

que as pessoas deveriam produzir o que consumissem, estimulando a produção e circulação de 

fanzines, álbuns, músicas e roupas. O protagonismo em relação ao consumo de artefatos foi 

reforçado pela noção de responsabilidade individual nas escolhas de consumo. No Brasil, o “faça 

você mesmo” foi sugerido em revistas de decoração brasileiras como solução relacionada à 

praticidade e à economia. 

Os blogs voltados ao tema da decoração têm adotado a personalização como recurso que 

possibilita um distanciamento das revistas ou tradicionais mostras de decoração, que exibem 

ambientes criados por profissionais da área. Esse distanciamento sugere uma busca por 

autonomia na decoração e maior liberdade quanto às escolhas sobre a própria casa, seja por 

questões financeiras, como a dificuldade em contratar profissionais especializados/as, seja pela 

busca em se dedicar ao próprio espaço doméstico e torná-lo mais atrativo ou interessante.  

 

2.1. O blog Homens da Casa e o “faça você mesmo” 

O blogue de decoração Homens da Casa foi criado em 2012 pelo publicitário Eduardo Mendes, 

com o objetivo de “falar de decoração de um jeito prático e sem muita firulas” (MENDES, 2015). 

Idealizado para atender a um público presumido como masculino, o blog compartilha sugestões e 

dicas de decoração com ênfase no conceito do it yourself (DIY) ou “faça você mesmo”.  
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A escolha pelo Homens da Casa como objeto de estudo em uma pesquisa de doutorado em 

andamento possui vários motivos: a abordagem bem-humorada, as expressões utilizadas pelo 

criador para se dirigir ao público leitor, os tipos de projetos publicados e principalmente a 

proposta de ser um blog que trata especificamente de decoração masculina, estimulando a 

participação dos/as leitores/as. 

Eduardo Mendes afirmou que “o blog era um hobby” (MENDES, 2017), no qual ele registrava seu 

gosto pessoal, como um diário da reforma e mudança de residência. O proprietário argumenta 

que os blogs que tratavam da decoração eram feitos por “meninas” e que ele não se identificava 

com a abordagem desses blogs, procurando então outras referências e reunindo-as num blog 

pessoal sobre a decoração de sua própria casa:  

Sou daqueles que acha que sempre dá pra incrementar algo. Depois de rodar pela net e 

descobrir o monopólio das mulheres na decoração, foi quase automático  criar um espaço pra 

mostrar como tá ficando meu novo canto. Por uma casa com decoração bacana, realizável e com 

um pouco menos de frufru, né? (HOMENS DA CASA, 2013)   

 

O “monopólio das mulheres” é tratado como “frufru”, insinuando uma superficialidade, 

ornamentação considerada desnecessária e outras conotações negativas que o termo pode 

suscitar. A linguagem adotada é uma parte importante do tipo de comunicação pensada para o 

blog, no sentido de estabelecer um diálogo com os/as leitores/as, que encontram na seção Leitor 

Ninja um espaço de comunicação com o blog.  

A seção Leitor Ninja, é parte da coluna do Leitor (figura 1) e um espaço no qual os/as leitores/as 

podem ter seus projetos publicados (tanto imagens quanto texto/relato do projeto e/ou 

reforma) e elogiados pelo criador do blog. É um espaço de grande visibilidade no Homens da 

Casa, presumido como espaço  para os leitores homens, pois de acordo com Eduardo Mendes, a 

seção tem “predominância masculina” (HOMENS DA CASA, 2014). A seção Leitor Ninja é descrita 

como um espaço para “projetos de leitores que se empenharam e mudaram um cômodo no 

braço” (HOMENS DA CASA, 2013). 
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Figura 1. A página inicial do Homens da Casa. Fonte: http://homensdacasa.net/ 

 

Entendo que a participação desses/as leitores/as se assemelha a um clube ou grupo que troca 

ideias e dicas sobre decoração e que valoriza o “faça você mesmo” como expressão pessoal e 

como triunfo não só da personalidade, mas da capacidade prática, de fazer e realizar, tratada no 

blog como “colocar a mão na massa”. Entendo, mais especificamente, que este “colocar a mão 

na massa” articula uma ideia de produção/produzir, não apenas a reprodução mecânica de ideias 

e estilos. Acredito que esta valorização da produção justifica-se como estratégia em oposição à 

noção da decoração como “mera ornamentação” da casa, associada a uma visão de frivolidade, 

relacionada a visões de feminilidade, e do consumo como algo negativo.  

O “faça você mesmo” é a prática que diferencia a decoração proposta no blog, funcionando 

como uma estratégia importante para afirmação de identidade e personalidade no espaço 

doméstico. O leitor expressa satisfação em ter executado vários projetos para o próprio quarto, 

envolvendo-se de fato, como afirmou Eduardo Mendes. O envolvimento é “comprovado” pelas 

fotografias que registram cada etapa de planejamento e execução/confecção de objetos e 

acabamentos para a decoração (figura 2), demonstrando a importância do formato passo a passo 

para a reprodução dos projetos publicados no blog. A experiência de planejar e executar a 

decoração do quarto é valorizada pelo leitor como um desafio vencido: 

Se tem uma palavra que pode definir é: REALIZADO! A “Operação” foi um sucesso. De fato meu 

objetivo de mostrar que mesmo com orçamento curto, com uma boa dose de criatividade, e 

principalmente paciência, é possível transformar todo um ambiente.  Me inspirei muito bem no 

Homens da Casa para aprender que a decoração DIY (faça-você-mesmo) FAZ TODA A DIFERENÇA 

na vida de quem decide colocar a mão na massa ( HOMENS DA CASA, 2013) 
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Figura 2. Etapas de execução do projeto. Fonte: Homens da Casa, 2013. 

 

 

Figura 3. O quarto do leitor. Fonte: Homens da Casa, 2013. 

 

No Homens da Casa o “faça você mesmo” é adotado como estratégia que valoriza o fazer prático, 

uma vez que o uso de ferramentas e equipamentos é presumido como masculino. Neste sentido, 

o criador do blog constrói um tipo de decoração entendida como masculina, articulando a 

questão das ferramentas e equipamentos com a valorização do estilo industrial e de aspectos 

como funcionalidade e racionalidade, características valorizadas pelo projeto modernista. Assim, 

propomos discutir o “faça você mesmo” como prática de consumo que produz sujeitos e 

subjetividades através dos usos relacionados aos artefatos sugeridos pelo blog Homens da Casa 

na decoração de interiores domésticos. 

Diferente de outros blogs de decoração, o Homens da Casa trata o “faça você mesmo” como 

prática significante e de produção de subjetividades. O criador do blog comentou o projeto de 

um leitor celebrando o “faça você mesmo” como uma “terapia”:   

Quase um livro, mas pode dizer que valeu a pena vai. E como toda boa história tem uma lição de 

moral no fim, fica aqui a minha: REALIZE! Sua casa é seu espaço e tem que ter a sua cara. O faça-

você-mesmo não serve só pra economizar, é uma terapia. Se não tem habilidade, mas tem grana, 
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compre tudo, foda-se, tanto faz. Mas preste muita atenção: ENVOLVA-SE! É o seu canto! Decore, 

enfeite, pinte, borde. Qualquer um é capaz de coisas incríveis, INCLUSIVE VOCÊ!(HOMENS DA 

CASA, 2013). 

 

Em um relato sobre o projeto que desenvolveu, um leitor do Homens da Casa se diz “realizado”; 

outro leitor afirma: “me senti um decorador, carpinteiro e pintor profissional”(HOMENS DA 

CASA, 2014). Como negar o protagonismo e a ideia de escolha que estão sendo acionadas com o 

“faça você mesmo”? É preciso refletir sobre as práticas de uso que podem questionar ou 

reproduzir uma ordem cultural, evidenciado o caráter complexo e contraditório do consumo, 

indo além das visões moralistas e generalizações. Chamo a atenção para o caráter produtivo das 

práticas de consumo, conforme a visão de Don Slater, o consumo: 

faz parte da reprodução cultural das relações sociais, um processo bem concreto realizado através 

de práticas sociais na vida mundana. Essa visão das coisas pode ser mecânica, pode implicar que o 

consumo é inevitavelmente conformista, bem como um agente, um meio de assegurar a 

conformidade social. Mas exatamente porque o consumo é uma prática cotidiana em que os 

agentes sociais reais usam habilmente os recursos culturais (linguagens, coisas, imagens) para 

atender a suas necessidades, envolve necessariamente reinterpretações, modificações, 

transgressões – e pode ser usado para questionar culturalmente, bem como para reproduzir 

culturalmente a ordem social (SLATER, 2002, p.146) 

 

Mais do que fixar o olhar sobre os artefatos que resultam dessa prática, meu interesse é como as 

pessoas se interessam pela personalização e quais significados são acionados na relação entre a 

decoração do espaço doméstico e os artefatos que integram este espaço. Como argumenta 

Daniel Miller (2013, p. 66), o interesse da cultura material não deve se concentrar em como as 

pessoas fazem “coisas que as representam ou representam os outros. Ao contrário, na cultura 

material, estamos interessados também, e na mesma medida, em como as coisas fazem as 

pessoas”.  

O “faça você mesmo”, da forma como é proposto no blog Homens da Casa, é uma prática que 

possibilita refletir sobre o consumo como arena de resistência às imposições, em meio às 

contradições que o atravessam. Muitos leitores reproduzem os projetos do tipo “faça você 

mesmo” publicados no Homens da Casa e em muitos casos, desenvolvem outros projetos além 

dos que estão indicados no blog, motivados pelas práticas de personalização da decoração. Forty 

argumenta que o processo de individualidade na decoração é atravessado por contradições: 
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O conflito do desejo de individualidade com os constrangimentos da economia e das 

ideias dominantes prospera no ato de decorar interiores. Cada escolha, cada decisão 

sobre a decoração do lar é um episódio novo do mesmo drama: o conflito está sempre 

presente e nunca é resolvido. É o fato de que o lar é ao mesmo tempo uma fábrica de 

ilusões privadas e um catálogo de gostos, valores e ideias pronos que tornam todo o 

design doméstico tão extraordinariamente revelador das condições da vida moderna 

(FORTY, 2007, p. 163) 

 

No argumento de Forty, os sujeitos são iludidos pelos dramas impostos por uma indústria que se 

apropria de desejos e visões sobre individualidade na decoração. Proponho um questionamento, 

a partir da experiência de leitores do Homens da Casa, do consumo como prática produtiva, não 

somente reprodução de sugestões indicadas. Assim, ao buscar a individualidade ou 

personalidade na decoração, esses sujeitos se transformam na relação que estabelecem com os 

objetos, com a decoração e com o espaço doméstico que habitam. Esse processo está longe de 

ser livre no sentido de uma escolha, porém não é tão impositivo como tratado por autores como 

Forty.  

Neste sentido, o “faça você mesmo”, considerado um hobby de caráter amador, convida a uma 

reflexão sobre a valorização da esfera da produção. No Homens da Casa, essa valorização está 

ligada a uma perspectiva de gênero, uma vez que a esfera da produção é considerada como 

masculina e a do consumo, feminina. O caráter prático do “faça você mesmo” é evocado como 

representação da masculinidade: a figura do “homem da casa” e do “faz tudo” que possui 

ferramentas, monta, desmonta e realiza reparos no lar. O “faça você mesmo” como prática ligada 

às feminilidades é apagada e desvalorizada como “frufru”, ou seja, supérfluo, de caráter não-

produtivo e mais relacionado ao consumo.   

  

3 Considerações finais 

Ainda que a decoração seja um assunto popular, discutido nas mais variadas mídias, continua 

sendo um assunto desvalorizado nas discussões sobre design. O design de produtos está 

fortemente orientado para o mobiliário, geralmente tratado como resultado de uma solução de 

problemas com materiais, custos, funções. A decoração, por sua vez, é considerada uma 

atividade associada à preocupação estética com a moradia e influenciada por questões de gosto. 

E por isso, passou a ser estigmatizada como supérflua. Essa concepção também é/foi reforçada 

pelos profissionais que atuavam como decoradores que não tinham uma formação especializada 
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(formalizada). Mas, se o tema da decoração é um assunto tão popular, não deveria receber mais 

atenção da historiografia oficial?  

Outro aspecto importante relacionado à decoração dos interiores domésticos é a noção burguesa 

do século XIX, que tinha como premissa a diferenciação do local de trabalho e de moradia, 

separando-se assim a esfera pública da privada. À esta diferenciação de esfera correspondiam 

também diferentes atribuições de gênero. O espaço doméstico foi construído como a esfera 

feminina, que envolvia o cuidado com o lar e com a família, enquanto que a esfera pública foi 

passou a ser considerada como masculina, pois correspondia ao mundo do trabalho, à rua, à 

cidade cada vez mais urbanizada e vista como uma ameaça à tranquilidade e domesticidade que 

deveriam ser experienciadas no lar. 

Na Historiografia do Design, a ênfase na questão autor-obra também acaba por reforçar a 

oposição entre produção e consumo, que alimenta outras oposições atravessadas por questões 

de classe e gênero. Adrian Forty critica a narrativa do design baseada na relação autoria-obra, na 

qual certos artefatos são celebrados como “concepções engenhosas e inovadoras de atores 

sociais isolados que, por sua vez, são reconhecidos pela genialidade e expertise “ (SANTOS, 2015, 

p.26). Forty afirma que o design é uma atividade “mais significativa do que se costuma 

reconhecer, especialmente em seus aspectos econômicos e ideológicos” (FORTY, 2007, p.11), 

defendendo que a narrativa não fique restrita à abordagem autoria-obra, mas que sejam 

voltadas à análise de bens manufaturados e sua inserção na sociedade.  As narrativas sobre a 

história do design funcionam como uma “espécie de lente pela qual olhamos o design. Essa lente 

amplia e dá foco para o que é considerado importante de ser lembrado, mas também relega o 

que ficou de fora ao esquecimento” (SANTOS, 2015, p.26). Ao deslocar o foco de abordagem, da 

produção para a circulação e consumo de artefatos, é possível refletir sobre as dimensões do 

design e seu papel como agente de mudanças na sociedade (CARDOSO, 2004). Possibilita um 

olhar mais atento a atividades que estão fora da indústria e que podem ser entendidas como 

práticas produtivas: do mundo material dos objetos e das subjetividades que contribuem na 

formação de sujeitos.    

O debate em torno dos usos/ consumo de artefatos possibilita compreender outras dimensões 

de significados que as pessoas estabelecem com o espaço doméstico, com a decoração e com o 

cotidiano, estimulando a reflexão sobre a capacidade que o design tem de transformar o mundo 

por meio dos artefatos.   
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