
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMP RESAS 
CENTRO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA E PESQUISA 
MESTRADO EXECUTIVO EM GESTÃO EMPRESARIAL 
 
 
 
 
 
 
 

DISSERTAÇÃO 
APRESENTADA POR 

 
RENATA ANDREONI BARBOZA 

 
 
 
 
 
 

TÍTULO 
 

 UM ESTUDO EMPÍRICO SOBRE A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE SOCIAL 
DO CONSUMIDOR DE TOY ART 

 
 
 
 
 
 

PROFESSOR ORIENTADOR ACADÊMICO   
EDUARDO ANDRÉ TEIXEIRA AYROSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIO DE JANEIRO 

Dezembro, 2009 



 1 

 
 

Um estudo empírico sobre a construção da identidade social do consumidor de Toy Art 

 

 

 

 

 

Por 

 

Renata Andreoni Barboza 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Escola Brasileira de 

Administração Pública e de Empresas da Fundação 

Getúlio Vargas para obtenção do grau de Mestre em 

Gestão Empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Professor Eduardo André Teixeira Ayrosa 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2009 

 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para meu pai (in memorian), minha maior inspiração, 
exemplo de força e integridade. A você todo o 

agradecimento possível pela maior herança que qualquer 
um poderia deixar: o amor pelos estudos. 

 
Para Rogério, meu grande companheiro, pela paciência, 

apoio e renúncia exigidos durante todo este longo período 
de trabalho. Passar os dias ao seu lado é um privilégio. 

 



 3 

AGRADECIMENTOS 
 
 

 
Agradeço especialmente ao meu orientador, o professor Eduardo Ayrosa, pelo apoio e 
convivência durante todo este processo de pesquisa e aprendizado. Obrigada pelos 
direcionamentos concedidos, pelas conversas sempre tão agregadoras e pela paciência diante 
das inúmeras dúvidas que surgiram.  
 
Aos professores que tanto contribuíram para o meu crescimento moral e intelectual. Foi um 
longo processo no qual todos tiveram sua participação, sempre com muitos conselhos e 
ensinamentos. 
 
À minha mãe agradeço pelos valores ensinados, pelo apoio e pela formação moral 
proporcionada. 
  
Aos meus colegas de turma, pela convivência sempre enriquecedora e estimulante. 
 
A toda a comunidade de Toy Art que me acolheu com muito carinho, tendo sempre muita 
paciência para me ensinar sobre esse mundo tão maravilhoso de arte e brinquedo pelo qual eu 
me apaixonei completamente. 
 
E finalmente agradeço Àquele que se convencionou chamar de Deus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “A finalidade da arte é, simplesmente, 
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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é compreender como os consumidores de Toy Art utilizam o seu 

bem para constituir a sua identidade social, além de explorar este relacionamento de consumo, 

investigando os fatores que desencadeiam o processo de extensão de si no Toy Art. A 

sustentação teórica deste trabalho se deu pelo aprofundamento dos temas já levantados 

anteriormente por Campbell & Barbosa (2006) e McCracken (2003), em seus estudos sobre 

cultura e consumo; Schouten & McAlexander (1995) em sua pesquisa sobre subculturas de 

consumo; Hall (2005), que expôs suas teorias sobre a formação da identidade no mundo 

moderno; Douglas & Isherwood (2004), que estudaram os rituais de consumo; Belk (1988), 

com suas pesquisas sobre a extensão do self. Este estudo é de caráter exploratório, e foi 

conduzido com entrevistas em profundidade com o intuito de deixar emergir os sentimentos e 

emoções dos respondentes, para uma melhor orientação na direção das análises dos dados 

obtidos. Os dados foram coletados junto a 14 consumidores de Toys, de ambos os sexos, com 

idades entre 19 e 38 anos, residentes nos estados de Belo Horizonte, Paraná, Rio de Janeiro, 

Rio Grande do Sul, São Paulo e o Distrito Federal, durante os meses de julho e agosto de 

2009. Para atingir os objetivos propostos, o método de pesquisa adotado foi qualitativo, com 

priorização do sujeito e da subjetividade, utilizando-se uma forma interpretativa para a análise 

dos dados. Os resultados demonstraram que os consumidores de Toy Art utilizam o seu bem 

para constituir sua identidade social e como uma forma de diferenciação e expressão. A 

extensão de si se dá exatamente durante essa busca pelo incomum, por um bem que o distinga 

dos demais. Conclui-se o trabalho, fazendo-se recomendações gerenciais com o intuito de 

beneficiar e desenvolver a indústria deste segmento. 

 

Palavras chave: marketing, cultura, consumo, identidade, self, colecionismo, expressão, 

diferenciação e subcultura. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the present work is to understand how Toy Art consumer’s use their 

possession to build up their social identity, and also explore this consumption relationship by 

investigating the factors that trigger the process of extension self in Toy Art. The theoretical 

support of this work ocurred by a deepening of the themes already raised earlier by Campbell 

& Barbosa (2006) and McCracken (2003), in their studies of culture and consumption; 

Schouten & McAlexander (1995) in their research on subcultures of consumption; Hall 

(2005), who exposed his theories about the formation of identity in the modern world; 

Douglas & Isherwood (2004), who studied the rituals of consumption; Belk (1988), with his 

research on the extension self. The present study is of exploratory, character and was 

conducted in-depth interviews in order to let emerge the feelings and emotions of the 

respondents, for better orientation towards the analysis of the data. Data were collected from 

14 Toys consumer’s, of both genders, aged between 19 and 38 years, live in Belo Horizonte, 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo and the Distrito Federal, during 

the moths of July and August 2009. To achieve the proposed objectives, the research method 

used was qualitative, with prioritization of the subject and subjectivity, using an interpretative 

structure for data analysis. The results showed that Toy Art consumer’s use their possession to 

compose their social identity and as a form of differentiation and expression. The extension of 

the selves just happens during this search for the unusual, for a possession that distinguishes 

from other people. Conclude the work, making recommendations to management in order to 

benefit and develop the industry in this segment.  

 

Keywords: marketing, culture, consumption, identity, self, collecting, expression, 

differentiation and subculture. 
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1. Introdução 

 

 

Pressão, estresse, prazos, rotina. Estas palavras estão cada vez mais presentes em 

nossa sociedade contemporânea. Na busca da fuga da rotina e dos problemas causados pelo 

dia-a-dia, as pessoas estão constantemente procurando algo que as preencha e satisfaça suas 

necessidades de lazer e prazer, e que também as tranqüilize. 

O consumo é um destes caminhos. O homem faz do consumo parte de sua vida. 

Consumir por consumir nem sempre traz diversão, sendo preciso buscar em atividades ou 

objetos que realmente sejam de seu interesse, a satisfação e o prazer inicialmente procurado. 

Ao longo dos anos o consumo de bens vem tomando formas cada vez mais diversas do que 

sua simples utilidade em si, agregando permanentemente fatores de identificação e de 

diferenciação através do seu uso (BAUDRILLARD, 2006; CAMPBELL, 2001; DOUGLAS 

& ISHERWOOD, 2004, McCRACKEN, 2003). A “identificação com o produto” consumido 

é essencial para conseguir esse prazer. 

O presente estudo aborda o consumo como um fenômeno social. A compreensão do 

consumo em nossa sociedade contemporânea transcende o estudo das opções e escolhas 

individuais e de suas motivações, é preciso estudar esses elementos em seu contexto das 

relações, das estruturas, instituições e sistemas sociais (BAUDRILLARD, 1997; 

FEATHERSTONE, 1995). 

Para Barbosa (2004), o consumo tem preenchido uma função acima e além daquela 

satisfação de necessidades materiais e de reprodução social comum a todos os demais grupos 

sociais. O consumo tornou-se um fator central no processo de reprodução social de qualquer 

sociedade. 

Ainda segundo Barbosa (2004), a cultura do consumidor é uma cultura de uma 

sociedade de mercado, pois no mundo moderno, o consumo se tornou o foco central da vida 

social. Práticas sociais, valores culturais, idéias, aspirações e identidades são definidas e 

orientadas em relação ao consumo, ao invés de e para outras dimensões sociais como 

trabalho, cidadania e religião (BARBOSA, 2004). 

Para McCracken (2003), a cultura pode ser entendida como idéias e atividades através 

das quais uma sociedade fabrica e constrói os significados do mundo em que estão inseridos.  

Estudar a forma como os indivíduos constroem estes significados por meio da compra e da 

posse de bens, tornou-se algo de extrema importância para a compreensão do comportamento 

do consumidor. 



 12 

Cada vez mais os consumidores são rodeados por objetos carregados de sentido e cada 

vez mais, o comportamento social converte-se em consumo, sendo a pessoa mais subordinada 

ainda a um papel de consumidor (McCRACKEN, 2003). 

Para Belk (1988), os consumidores tendem a acreditar que as mercadorias tenham 

poderes mágicos para trazer felicidade, provocando uma expectativa de que a felicidade reside 

na próxima compra ou "Eu ficaria feliz se eu pudesse ter ...".  

Os bens não são somente meios utilitários, eles são também classificados como meios 

sociais, os quais apresentam um conjunto de significados (DOUGLAS & ISHERWOOD, 

2004). O consumo é moldado e definido de acordo com os significados instituídos nos bens e 

as intenções individuais de representação social. 

A sociedade moderna é caracterizada por mudanças constantes e rápidas, e junto aos 

fatores radicais da contemporaneidade, com a incerteza do ser, a vida cotidiana e as sujeições 

alternativas de vida, trazem a possibilidade de criação de novas identidades. Conforme o 

sistema cultural em que estamos inseridos se modifica e se multiplica, nós, indivíduos somos 

confrontados com diversas e diferentes identidades ao nosso redor. 

O homem da era contemporânea não possui uma identidade fixa, pois ela está sempre 

em processo de construção. Durante o período de vida, o indivíduo pode construir, sustentar 

ou destruir diversas identidades por ele desempenhadas. Há hoje o que pode-se chamar de 

crise de identidade. 

Responsabilidades entendidas como “de adultos” como: onde e o que se vai estudar, 

escolha e crescimento da carreira a qual se vai seguir e independência financeira, estão 

presentes na vida das pessoas cada vez mais cedo, fazendo com que aquele sentimento de 

liberdade e despreocupação com a vida proporcionados pela infância, se torne cada vez mais 

almejado.  

Em busca desse sentimento, surge um novo mercado de consumo: o consumo de 

produtos com estética infantil, voltado apenas para adultos. Estes produtos que, em um 

primeiro olhar, parecem ser criados para crianças, são na verdade feitos especificamente para 

o público adulto, de acordo com os seus tamanhos, seus gostos e bolso. 

O presente trabalho trata especificamente de um produto deste novo mercado de 

consumo, o Toy Art1. Toy Art são bonecos feitos de plástico, vinil, madeira, metal, resina, 

tecido ou papel, elaborados por designers, grafiteiros e vários artistas contemporâneos. São 

objetos de arte decorativos e colecionáveis, voltados apenas para o público adulto, fato este 

                                                 
1 Para maiores informações sobre o que é Toy Art ler o Referencial Empírico. 
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observado em suas embalagens, onde aparecem a inscrições “recomendado para maiores de 

18 anos”.  

Este capítulo apresenta o problema de investigação e inicia o detalhamento dos 

procedimentos de exploração do mesmo. Compõe também, a apresentação dos objetivos da 

pesquisa, sua relevância e delimitações nas esferas teórica e metodológica. 

 

 

1.1 Problema de Pesquisa 

 

 

O fenômeno deste mercado de produtos aparentemente infantis para adultos é algo 

recente e em forte e constante crescimento. A busca pelo lúdico, pela sensação de 

despreocupação e liberdade proporcionada pela infância e adolescência é algo que faz com 

que um número cada vez maior de pessoas busquem por produtos com estes atributos. 

Alguns exemplos deste tipo de mercado são produtos como o Cosplay e o Anime. 

Segundo o site Cosplay BR (http://www.cosplaybr.com.br), Cosplay é uma palavra criada da 

contração de duas palavras em inglês: costume (traje/fantasia) e play (brincadeira). O Cosplay 

é um hobby que consiste em fantasiar-se de personagens oriundos, em geral, de quadrinhos, 

jogos e desenhos animados japoneses. Ele é voltado para os adultos, pois as roupas são feitas 

pelos próprios indivíduos, e além da criação há uma parte de interpretação, onde busca-se 

reproduzir traços de personalidade do personagem, como postura, falas e poses típicas. O 

intuito da prática do Cosplay é trazer para a realidade momentos e figuras do mundo dos 

desenhos e da ficção que causam fascínio entre o público. Ainda segundo o site Cosplay BR, 

atualmente existem no Brasil milhares de praticantes, e os maiores eventos que reúnem os fãs 

deste hobby alcançam um público de mais de 40 mil pessoas. 

Segundo o site do Brasil Anime Clube (http://www.bac.com.br), Anime é a versão 

animada de um Mangá2, feito especialmente para o público adulto. O Anime pode ser 

caracterizado como uma novela, onde os personagens tendem a crescer psicologicamente e 

são guiados pela mente de uma única pessoa, que tem total controle sobre a história e seus 

personagens. Os criadores de Animes buscam misturar a realidade com o mundo de fantasia. 

Os personagens possuem características comuns, próximas a realidade de todos, com defeitos 

e não somente qualidades. Não são heróis, mas possuem esperanças e sonhos em suas vidas, 

                                                 
2 Mangá é o termo usado para denominar qualquer produção japonesa em história em quadrinhos. 
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fazendo com que o espectador simpatize com eles. Todo Anime possui um fim, sempre há um 

desfecho para todas as suas histórias. 

 Os exemplos acima foram abordados nesta pesquisa com o intuito de reforçar a 

intenção deste estudo em observar e analisar não só um mercado em pleno crescimento, mas 

as formas diferenciadas de consumo e como estes consumidores se comportam e se 

relacionam com estes produtos tão diferentes e únicos. 

Esta pesquisa irá apresentar como o consumo de Toy Art ajuda seus consumidores a 

constituírem sua identidade social, visando o melhor entendimento da cultura deste grupo, do 

comportamento e dos processos de identificação destes consumidores. A justificativa deste 

estudo ocorre na tentativa de compreender o significado desses bens de consumo – 

inicialmente considerados infantis – para o consumidor adulto, e de que forma esses bens 

constituem suas identidades. 

Observa-se que o fenômeno estudado, o consumo de Toy Art, não está presente apenas 

como a aquisição de um boneco ou um brinquedo qualquer. Este consumo possui um 

significado próprio importante na construção da personalidade do adulto, que se estende para 

outros produtos como: roupas, adesivos, chaveiros, objetos de decoração, etc. 

 

 

1.2 Objetivos 

 

 

Esta pesquisa tem como objetivo compreender o relacionamento entre consumidores 

de Toy Art e seu bem de consumo, e conseqüentemente compreender como esta relação 

constitui sua identidade social. 

Como objetivo intermediário, pretende-se explorar os fatores que desencadeiam o 

processo de extensão de si no Toy Art e compreender de que forma o consumidor utiliza este 

objeto de consumo como forma de diferenciação com relação a qualquer outro tipo de 

consumo. 

 

 

1.3 Relevância do Estudo 

 

 



 15 

Essa dissertação pretende contribuir para as diversas linhas de pesquisas que tangem 

estudos comportamentais e também que abordam o convívio social, tentando assim contribuir 

também para um melhor entendimento da cultura, comportamento e processos de 

identificação das pessoas. 

Esta compreensão possui seu valor significativo principalmente quando vem a somar a 

outros estudos relativos à área de marketing e em especial aos que tratam sobre o 

comportamento do consumidor. Estudos com estes propósitos possuem a intenção de refletir e 

colaborar um pouco mais com estas áreas temáticas para que, não só profissionais de 

marketing, sociólogos, antropólogos, mas também diversos outros meios – sejam acadêmicos 

ou não – possam compreender melhor os movimentos de significado que acontecem em cada 

época.  

A justificativa desta dissertação se apresenta ao tentar compreender este fenômeno que 

vem crescendo há alguns anos: o mercado de produtos com estética infantil voltado apenas 

para adultos.  Utilizando-se do Toy Art como exemplo deste novo mercado de consumo, 

pretende-se compreender o relacionamento desses consumidores com seu bem de consumo, e 

com isso compreender como esta relação constitui sua identidade social. 

Como exemplo deste mercado em constante crescimento e de seu tamanho, podemos 

observar uma rede de lojas chamada Puket, que vende produtos para adultos que mais 

parecem ser produzidos para crianças e adolescentes. Esta loja está presente nos estados do 

Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e 

Pernambuco, totalizando quase 60 lojas no Brasil. Ela conta ainda com unidades no exterior, 

como a da Galleries Lafayette, na França e no El Corte Inglês, na Espanha. A exposição de 

seus produtos na loja, conta com um layout interno que lembra mais um quarto de uma 

adolescente do que uma loja de shopping. Aromas doces como por exemplo o de “chiclete de 

tutti-frutti” podem ser sentidos ao entrar em uma destas filiais e, como característica curiosa, 

as vendedoras normalmente estão vestidas com um de seus produtos mais vendidos, as 

pantufas e o pijama de dormir, tornando o ambiente de “um quarto de adolescente” o mais 

presente na imaginação do visitante o possível.   

Seus produtos, em sua maioria, são meias, pijamas, pantufas, calcinhas e sutiãs. Cada 

coleção possui uma temática diferente, sendo que a coleção de 2008 foi toda inspirada no 

movimento do Toy Art, sendo esta temática utilizada de diversas formas em todos os produtos 

da coleção, inclusive na decoração da loja. 

Abaixo podemos visualizar alguns produtos comercializados pela Puket, que possuem 

o Toy Art como tema de coleção. 
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Figura 1.3.1 – A diversificação de produtos no mercado de Toy Art 

 
Fonte: Site Puket (http://www.puket.com.br) 

 

O interesse pelo consumo e pela sociedade de consumo nos permite afirmar que os 

estudos sobre cultura e consumo ocupam hoje uma posição de relevância nas áreas de ciências 

sociais e marketing (BARBOSA, 2004). Esta relação entre cultura e consumo tem interessado 

a cada dia pesquisadores da área de comportamento do consumidor, em especial, a forma 

como os indivíduos constroem esses significados através deste consumo. 

Um exemplo da importância do Toy Art no mercado é a forma com que algumas 

marcas de produtos estão se utilizando deste bem de consumo para divulgar e dar uma nova 

“cara” aos seus produtos, como ocorreu com empresas como a Hershey´s, a Heinz e a 

French´s (ver Figura 1.3.2). 

 

Figura 1.3.2 – Toys com as marcas das empresas Heinz, Hershey´s e French´s 

 

 
Fonte: Site Editora Abril (http://www.abril.com.br/noticia/diversao) 
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Para McCracken (2003) mercadorias são instrumentos através dos quais o homem 

pode manifestar sua personalidade, seus princípios e até mesmo a sua cultura. O consumo de 

determinado produto torna-se um importante meio de comunicação, uma expressão do seu eu. 

A relevância deste estudo se dá também para as áreas de sociologia, antropologia e 

psicologia, pois tem o intuito de contribuir com questões sobre a influência do consumo na 

construção da identidade do indivíduo. 

Em termos de produção acadêmica, trabalhos que possuem o consumo simbólico e a 

identidade social como temas são praticamente inexistentes no Brasil, o que torna este 

trabalho particularmente relevante. Na literatura brasileira ainda é muito pequeno o número de 

trabalhos científicos que explorem melhor o impacto do consumo na identidade do ator social. 

Este estudo também é relevante para estudiosos das áreas de sociologia, antropologia e 

psicologia, pois vem contribuir com questões sobre a influência do consumo na construção da 

identidade do indivíduo. 

 

 

1.4 Delimitação 

 

 

O estudo aqui proposto pretendeu abordar o modo como o consumo de Toy Art ajuda 

seus consumidores a constituírem sua identidade social. Para isso, faz-se necessária a 

delimitação deste estudo para ter como foco de pesquisa uma única linha de investigação. 

O foco desta dissertação está no consumidor adulto de Toy Art, não havendo corte de 

períodos ou datas específicas quanto ao início do consumo deste produto. Não houve 

discriminação quanto à região geográfica de pesquisa, sendo o único limite a área e os estados 

brasileiros.  

Não houve discriminação alguma com relação ao sexo do entrevistado, sendo exigido 

apenas que fosse maior de idade, ou seja, tivesse mais de 18 anos. Não houve nenhuma 

exigência com relação ao entrevistado não poder ser um criador ou customizador de Toys, 

visto que os fabricantes de Toys incentivam seus clientes a customizarem seus produtos, 

sendo esta customização uma parte deste produto. 
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1.5 Estrutura do Trabalho 

 

 

O objetivo deste subitem é descrever como ocorre a organização da dissertação e 

como permanecerão estruturados os capítulos seguintes. O capítulo dois desta dissertação 

apresenta o referencial empírico onde é esclarecida e abordada a história do Toy Art, sua 

criação e suas origens.  

No capítulo três é apresentado o referencial teórico, onde são reforçadas e 

aprofundadas todas as questões teóricas apresentadas no capítulo introdutório. Os temas 

tratados são a cultura e o consumo, a criação de subculturas, seu significado e seu movimento, 

os rituais de consumo, a extensão de si nos objetos e a constante busca por uma identidade no 

mundo moderno. 

O capítulo quatro surge no intuito de abordar com detalhamento a metodologia 

adotada nesta dissertação, de que forma ela foi realizada, como se deu a coleta e o tratamento 

dos dados e as limitações do método. O capítulo cinco irá apresentar toda à análise das 

entrevistas, junto com as principais categorias identificadas nesta fase, alguns trechos de 

relatos das conversas dos entrevistados e inserções teóricas com o intuito de reforçar o 

referencial apresentado no capítulo três. 

Por último, o capítulo seis irá trazer as considerações finais, onde serão ressaltados os 

principais pontos da análise, os resultados observados, as contribuições do estudo e algumas 

recomendações e sugestões para pesquisas futuras. 
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2. Referencial Empírico 

 

 

As palavras Toy Art já foram abordadas nesta dissertação por diversas vezes, porém 

neste momento, é apresentado aqui no referencial empírico o que é o Toy Art, quais são suas 

origens, como surgiu sua propagação no Brasil e no exterior. 

 

 

2.1 O que é o Toy Art? 

 

 

De acordo com diversos sites relativos a Toy Art como Plastik 

(http://www.plastiksp.com), Banana Suicida (http://bananasuicida.com.br) e Kidrobot 

(http://www.kidrobot.com), os Toys são descritos como bonecos feitos de plástico, vinil, 

madeira, metal, resina, tecido ou papel, elaborados, por designers, grafiteiros e outros artistas 

e voltados especificamente para o público adulto. Toy Art (ou Urban Vynil, Art Toy, Designer 

Toy, etc.) é um universo novo na arte contemporânea, um movimento que cresce a cada ano. 

São “brinquedos de arte” colecionáveis e decorativos, feitos para não brincar. 

Em síntese, é como uma "tela" em 3 dimensões para artistas e designers expressarem 

sua arte. No movimento do Toy Art o artista se apropria do brinquedo para mesclar design e 

moda. 

Um Toy Art sempre tem tiragem limitada, numerada ou assinada, e nunca é relançado, 

apenas novas versões de grafismo. A temática de um brinquedo é geralmente infantil, baseada 

em bichinhos, personagens famosos, de desenhos animados ou super-heróis. Os temas de um 

Toy Art podem ser, além destes tradicionais, meigos, violentos, subversivos, políticos, 

cômicos, criativos ou de linguagem urbana, underground, erótica, satírica, etc. São formas que 

remetem a um quê infantil presente no inconsciente coletivo, com pitadas de ironia e bom 

humor. O intuito do Toy Art é, como qualquer obra de arte, causar alguma reação no 

observador.  
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Figura 2.1.1: Algumas versões de Toy Art 

 

 

 

 
Fonte: Site Editora Abril (http://www.abril.com.br/noticia/diversao), Site Banana Suicida (http: 

//bananasuicida.com.br) e Site Plastik (http: //www.plastiksp.com) 

 

Qualquer material pode ser utilizado para se fazer um Toy Art. Os nacionais são 

geralmente de tecido ou plush, por serem de fácil manufatura e acesso. Já os importados 

costumam ser de vinil ou materiais plásticos, de processos bem mais caros e industriais. 

Existem também de madeira, metal, resina e até papel. 

A temática adulta, o uso de materiais alternativos e interpretações artísticas é o que 

difere um boneco de Toy Art de um brinquedo infantil. O Toy Art possui uma linguagem 

visual bastante diferente, exibindo coelhos “assassinos”, bonequinhas erotizadas, 

interpretações de personagens de filmes ou de bandas de rock, além de todo tipo de adaptação 

pessoal que seja possível. 
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Uma diferença importante a ser observada é que nem toda figura em 3D é 

necessariamente um Toy Art. O que difere um Toy Art de um outro boneco qualquer é a visão 

do artista. Um Toy pode ser inspirado em um gato, mas ele não é apenas um felino, ele possui 

características, cores e desenhos que representam uma visão única daquele gato para o artista. 

Suas formas, cores e personagens manifestam um universo lúdico e onírico, ao mesmo tempo 

em que ironizam, criticam ou satirizam a realidade da vida pós-moderna.  

A forma como o boneco é pintado adquire uma importância muito grande na arte, pois 

torna a peça única, mesmo que seja de um mesmo personagem. Uma vez que o Toy é 

produzido e vendido, ele deixará de existir no mercado. Há bonecos com apenas 100 unidades 

cada o mundo inteiro. Há casos como o Dunny Long Tailed Night, lançado recentemente nos 

EUA, teve uma tiragem de apenas 10 itens, sendo vendido por U$ 1.200 na loja da Kidrobot3. 

A divulgação de todas as coleções e lançamentos de Toys são realizadas apenas pela internet. 

As comunidades de consumo de Toys são todas virtuais, e por este motivo que tudo 

ocorre apenas na internet. Todas as lojas americanas e européias, além de possuírem suas 

lojas físicas também possuem suas lojas virtuais, pois seus consumidores estão espalhados por 

todos os cantos do mundo. 

 

Figura 2.1.2 – Toys Dunny Long Tailed Night de tiragem limitada de 10 itens 

 
Fonte: Site Banana Suicida (http://bananasuicida.com.br) 

 

                                                 
3 Para maiores informações sobre a loja americana Kidrobot ver Anexo A  
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Os Toys vão muito além do entretenimento, eles resgatam lembranças da época de 

criança, eles criticam e ironizam o estilo de vida da sociedade atual, tanto no seu formato, 

quanto em sua caracterização. 

De acordo com os sites pesquisados (Banana Suicida, Kidrobot, Plastik e MindStyle), 

o Toy Art começou a ganhar sua visibilidade mercadológica em 1998, quando dois estilistas 

chineses, Michael Lau e Eric So, convidados a participar da feira de brinquedos da China, 

apresentaram Comandos em Ação com roupas urbanas – em vez de uniformes do exército – e 

cabeças de outros personagens. A iniciativa, que teve grande sucesso entre o público da feira, 

foi seguida por outros designers e estilistas interessados em expressar-se de novas formas, o 

que deu origem ao Toy Art.  

Michael Lau fez 101 figuras customizadas para esta feira, e hoje elas valem como 

verdadeiras jóias. O artista ganhou status de mito, e é citado sempre que se fala nas origens do 

movimento, ao lado de James Jarvis, Eric So, Bounty Hunter, Tim Tsui, Jakuan e outros.  

De acordo com o site da Plastik, Europa, Estados Unidos e Japão movimentam um 

vigoroso mercado de Vinyl Toys. No Brasil, a produção é enriquecida por uma estética focada 

na utilização de materiais alternativos e na produção artesanal. Os bonecos brasileiros são 

criados em tecidos, resina, papel, madeira e materiais naturais e feitos à mão.  

O preço médio de um Toy Art no Brasil está na faixa dos R$ 100, com bonecos mais 

baratos por R$ 25 e outros mais raros que podem chegar a custar R$ 1,8 mil. 

O Brasil possui poucas lojas que vendem Toy Art, sendo apenas uma no Rio de Janeiro 

(La Cucaracha) e em torno de cinco lojas em São Paulo. De acordo com o site de venda de 

Toy Art Banana Suicida (http://bananasuicida.com.br) há em torno de 20 lojas físicas em todo 

o Brasil, e mais ou menos 10 lojas virtuais.  

O Toy Art não respeita nenhuma fronteira. Em Paris, a grife Chanel expôs em uma das 

vitrines de sua lendária cadeia pequenos bonecos baseados na criadora Gabrielle Coco 

Chanel. Os Toys também aparecem na moderna multimarcas Colette. 

Antes de chegar a esse ponto a história dos Toys começa na década de 50 no Japão. 

Após sofrer os abalos de muitos anos dedicados às atividades militares, de extensa ocupação 

territorial pelas tropas americanas e oscilações econômicas no país, o Japão procurava uma 

maneira de elevar o orgulho da população e uma forma de renovar a cultura e o mercado da 

época. A partir disso, uma geração de cartunistas, ilustradores e produtores de televisão 

passaram a trabalhar na criação de heróis que fariam parte da história de muitas culturas pelo 

mundo afora até os dias de hoje.  
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Figura 2.1.3 - Série com apenas 150 unidades e 10 modelos dedicados a galeria Colette 

 

Fonte: Site Banana Suicida (http: //bananasuicida.com.br) 
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3. Fundamentação Teórica 

 

 

Segundo Vergara (2004) vemos que a função da delimitação das bases teóricas, no 

processo de construção do conhecimento acadêmico, é dar subsídios ao pesquisador para não 

perder seu foco de análise oferecendo contextualização e consistência à investigação. Neste 

capítulo são apresentadas as referências teóricas utilizadas, dando maior clareza ao problema 

proposto. 

 

 

3.1 Cultura e Consumo 

 

 

A cultura e o consumo possuem uma relação muito forte e complexa no mundo 

moderno. Para entendermos melhor esta relação e avaliarmos a sua significação precisamos 

compreender seus significados. 

Para McCracken (2003) cultura é o conjunto de idéias e atividades através das quais 

fabricamos e construímos o nosso mundo, um sistema de significados, atitudes e valores 

partilhados. Burke (1989), ao observar a cultura, ressalta que: “Suas formas simbólicas em 

que são expressas ou encarnadas são tão ricas e diversas que não podemos em momento 

algum definir tipos ou limites arbitrários”. 

 

O termo cultura é utilizado hoje para referir-se a quase tudo que pode ser aprendido 

em uma dada sociedade como comer, beber, andar, falar, silenciar, e assim por 

diante. A história da cultura inclui agora a história das ações ou noções subjacentes à 

vida cotidiana. O que costumava-se considerar garantido ou óbvio, normal ou senso 

comum, agora é visto como algo que varia de sociedade a sociedade, e muda de um 

século a outro, que é “construído” socialmente e portanto requer a explicação e 

interpretação social e histórica (BURKE, 1989, p.25). 

 

Em Sheth, Mittal & Newman (2001) verificamos que o Webter´s New Collegiate 

Dictionary define cultura como “o padrão de comportamento humano que inclui pensamento, 

fala, ação e artefatos, e depende da capacidade do homem para adquirir e transmitir 

conhecimento às gerações subseqüentes”. Portanto, a cultura é tudo o que a pessoa aprende e 

partilha com membros de uma sociedade, inclusive idéias, normas, moral, valores, 
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conhecimento, habilidades, tecnologia, ferramentas, objetos materiais e comportamentos 

(SHETH, MITTAL & NEWMAN, 2001). 

 

A cultura refere-se a um conjunto de valores, idéias, artefatos e outros símbolos 

significativos que ajudam os indivíduos a se comunicar, a interpretar e a avaliar 

como membros de uma sociedade. Tem sido descrita como a base da atividade 

humana, determinando as coordenadas para as ações sociais e atividades produtivas. 

Também tem sido definida como um conjunto de padrões de comportamentos 

sociais que são transmitidos simbolicamente pela linguagem e por outros meios ara 

os membros de uma sociedade (BLACKWELL, MINIARD & ENGEL, 2005, 

p.326). 

 

Segundo Campbell & Barbosa (2006), todas as sociedades se reproduzem segundo 

uma lógica cultural específica. Não nos vestimos ou vivemos de uma maneira genérica, e sim 

a partir de determinadas escolhas do que vemos e vivenciamos, e com isso modificamos os 

atos, adaptando ao nosso contexto. “A cultura não é, portanto, uma variável que se sobrepõe a 

um consumo básico universal e que o orienta para esta ou aquela direção. Não é um acréscimo 

ou uma decoração” (CAMPBELL & BARBOSA, 2006).  

Observamos em Laraia (2007) que a primeira definição de cultura formulada do ponto 

de vista antropológico, pertence a Edward Tylor, em seu livro Primitive Culture (1871). Tylor 

buscou demonstrar que a cultura pode ser objeto de um estudo sistemático, pois trata-se de um 

fenômeno natural que possui causas e regularidades, permitindo um estudo objetivo e uma 

análise capazes de proporcionar a formulação de leis sobre o processo cultural e a evolução 

(LARAIA, 2007). 

 

No vocábulo inglês Culture, que “tomado em seu amplo sentido etnográfico é este 

todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou 

qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma 

sociedade”. Com essa definição Edward Tylor abrangia em uma só palavra todas as 

possibilidades de realização humana, além de marcar fortemente o caráter de 

aprendizado da cultura em oposição à idéia de aquisição inata, transmitida por 

mecanismos biológicos (LARAIA, 2007, p.25). 

 

De acordo com Laraia (2007), culturas são sistemas de padrões de comportamento 

socialmente transmitidos, que servem para adaptar as comunidades humanas aos seus 

embasamentos biológicos. Para o autor, esse modo de vida inclui tecnologias e modos de 
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organização econômica, padrões de estabelecimento, de agrupamento social e organização 

política, crenças e práticas religiosas. “Estudar a cultura é, portanto, estudar um código de 

símbolos partilhados pelos membros dessa cultura” (LARAIA, 2007). 

 

A cultura faz de si mesma um conjunto privilegiado de termos, dentro do qual 

virtualmente nada parece estranho ou ininteligível para o indivíduo, e fora do qual 

não há ordem, sistema, pressupostos seguros ou compreensão pronta. Em suma, a 

cultura “constitui” o mundo, investindo-o com seus próprios significados 

particulares. É deste mundo assim constituído que parte o significado cultural rumo 

aos bens de consumo (McCRACKEN, 2003, p.102). 

 

Bourdieu (1980) afirma que, a cultura é como um habitus, um conjunto de disposições 

para a ação que funciona como uma segunda natureza e que resulta da incorporação de uma 

estrutura estruturada que funciona como estrutura estruturante da ação. Migueles (2007) 

observa que a cultura não é um conjunto de absurdos, mas sim um conjunto de formas lógicas 

que fazem sentido mediante os sistemas de pensamento que aprendemos através da linguagem 

e da socialização. 

Para Douglas e Isherwood (2004), a cultura é um padrão possível de significados 

herdados do passado imediato, um abrigo para as necessidades interpretativas do presente. 

Compreender a cultura não é negar o indivíduo, e sim entender de que forma ela estrutura o 

seu raciocínio, seus valores e suas formas de interpretar o mundo (MIGUELES, 2007). 

Segundo McCracken (2003), a cultura detém as “lentes” através das quais são vistos 

todos os fenômenos da vida cotidiana, ela determina como esses fenômenos serão apreendidos 

e assimilados. A cultura é o “plano de ação” que determina como o mundo será moldado pelo 

esforço humano e constitui o mundo suprindo-o com significado, sendo que este significado 

pode ser caracterizado em termos de dois conceitos: categorias culturais e princípios culturais 

(McCRACKEN, 2003). 

A cultura não é uma coisa, um objeto ou um conjunto estático de valores e regras, e 

sim uma lógica classificatória que permite apreender e compreender uma realidade, fazendo 

sentido dela (MIGUELES, 2007). Para a autora, o ser humano é ao mesmo tempo um ser 

social e cultural, que compreende o mundo através das categorias da cultura que lhe foram 

ensinadas no processo de socialização. Essas categorias culturais são as coordenadas 

fundamentais do significado, pois representam as distinções com as quais a cultura divide o 

mundo dos fenômenos (McCRACKEN, 2003). 



 27 

Para McCracken (2003), as categorias culturais são constantemente substanciadas nas 

práticas humanas, pois agindo de acordo com o “plano de ação” da cultura, os membros de 

uma comunidade estão o tempo todo realizando as categorias no mundo e determinando 

distinções, de modo a tornar o mundo que criam consistente com o mundo que imaginam. 

Diante todo este contexto apresentado sobre a cultura, é possível observar que dentro 

da cultura moderna surge a chamada cultura do consumo, onde, segundo Baudrillard (2006), 

sua circulação, a compra, a venda, a apropriação de bens e de objetos/signos diferenciados 

constituem hoje a nossa linguagem e o nosso código, que por seu intermédio, toda a sociedade 

se comunica e fala. “Tal é a estrutura do consumo, a sua língua em relação à qual as 

necessidades e os prazeres individuais, não passam de efeitos de palavra” (BAUDRILLARD, 

2006). 

McCracken (2003) observa que, nas culturas de consumo modernas, os bens reúnem 

uma vasta coleção de objetos que exibem um leque muito considerável e diferenciado de 

escassez e de custo. Como resultado, para a maioria dos consumidores, há sempre um nível 

mais elevado de consumo ao qual podem aspirar.  

 

As decisões de consumo se tornam a fonte vital da cultura do momento. As pessoas 

criadas numa cultura particular a vêem mudar durante suas vidas: novas palavras, 

novas idéias e maneiras. A cultura evolui e as pessoas desempenham um papel na 

mudança. O consumo é a própria arena em que a cultura é objeto de lutas que 

conferem forma. (DOUGLAS & ISHERWOOD, 2004, p.102) 

 

Em Campbell & Barbosa (2006) vemos que a palavra consumo deriva do latim 

consumere, que significa usar tudo, esgotar e destruir; e do termo inglês consummation, que 

significa somar e adicionar. Para os autores: 

 

O consumo é um processo social profundamente elusivo e ambíguo. Elusivo porque, 

embora seja um pré-requisito para a reprodução física e social de qualquer sociedade 

humana, só se toma conhecimento de sua existência quando é classificado, pelos 

padrões ocidentais, como supérfluo, ostentatório ou conspícuo. Caso contrário, sua 

presença em nosso cotidiano passa inteiramente despercebida ou é apreendida 

apenas como falta ou carência (CAMPBELL & BARBOSA, 2006, p.21). 

 

 

Douglas & Isherwood (2004), observam que dentro do tempo e do espaço disponíveis, 

o indivíduo usa o consumo para dizer alguma coisa sobre si mesmo, sua família, sua 
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localidade, seja na cidade ou no campo, nas férias ou em casa.  Segundo os autores, o 

consumo é um processo ativo em que todas as categorias sociais estão sendo continuamente 

redefinidas.  

Para Baudrillard (2006), o consumo constitui um mito, isto é, ele revela-se como 

palavra da sociedade contemporânea sobre si mesma; é a maneira como a nossa sociedade se 

fala. De certa maneira, a única realidade objetiva do consumo é a idéia do consumo, a 

configuração reflexiva e discursiva, retomada pelo discurso cotidiano e pelo discurso 

intelectual, que acabou por adquirir a força de sentido comum (BAUDRILLARD, 2006). 

McCracken (2003) afirma que, o sistema de consumo supre os indivíduos com os 

materiais culturais necessários à realização de suas variadas e mutantes idéias do que é ser 

homem ou mulher, uma pessoa de meia-idade ou um idoso, um pai, um cidadão ou um 

profissional. Todas essas noções culturais estão concretizadas nos bens, e é através de sua 

posse e uso que o indivíduo as assimila em sua própria vida (McCRACKEN, 2003). 

De acordo com Douglas & Isherwood (2004), consumir é exercitar um sistema de 

classificação do mundo que nos cerca a partir de si mesmo e pode ser sempre inclusivo. O 

indivíduo usa o consumo para dizer alguma coisa sobre si mesmo. 

Campbell (2006) demonstra que, embora o consumo seja freqüentemente visto como 

uma das atividades mais mundanas, para não dizer fúteis, da vida social, um olhar mais 

acurado pode indicar que ele se conecta com alguns dos elementos mais centrais da cultura e 

da sociedade contemporâneas. Para Campbell (2006), o consumo se apresenta como uma 

forma de solucionar a crise de identidade e conclui que vivemos não em uma sociedade ou 

cultura de consumo, e sim uma civilização de consumo. 

 

Na sociedade contemporânea, consumo é ao mesmo tempo um processo social que 

diz respeito a múltiplas formas de provisão de bens e serviços e a diferentes formas 

de acesso a esses mesmos bens e serviços; um mecanismo social percebido pelas 

ciências sociais como produtor de sentido e de identidades, independentemente da 

aquisição de um bem; uma estratégia utilizada no cotidiano pelos mais diferentes 

grupos sociais para definir situações em termos de direitos, estilo de vida e 

identidades; e uma categoria central na definição da sociedade contemporânea 

(CAMPBELL & BARBOSA, 2006, p.26). 

 

Douglas & Isherwood (2004) enxergam o consumo como algo ativo e constante em 

nosso cotidiano, e que nele desempenha um papel central como estruturador de valores que 

constroem as identidades, regulam relações sociais e definem mapas culturais.  
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Os bens de consumo nos quais o consumidor desperdiça tempo, atenção e renda são 

carregados de significado cultural, pois os consumidores usam o significado dos bens de 

consumo para expressar categorias e princípios culturais, cultivar ideais, criar e sustentar 

estilos de vida, construir noções de si e criar (e sobreviver a) mudanças sociais 

(McCRACKEN, 2003). 

 

Os bens são uma instância da cultura material. São uma oportunidade para a 

expressão do esquema categórico estabelecido pela cultura. Os bens são uma 

oportunidade para fazer cultura material. Os bens ajudam a substanciar a ordem da 

cultura (McCRACKEN, 2003, p.104). 

 

Ainda em McCracken (2003) vemos que o significado depositado nos bens de 

consumo é um dos meios através dos quais damos consistência a nossas vidas face à 

esmagadora mudança a que estão sujeitas. Os bens ajudam nesta capacidade de manutenção, 

ao criar um amplo e indetectável registro de categorias culturais existenciais e princípios 

culturais. Ainda segundo o autor, rodeados por esses bens, somos encorajados a imaginar que 

essas categorias e princípios são como que inerentes à própria natureza das coisas.  

Para o autor, a localização original do significado que reside nos bens é o “mundo 

culturalmente constituído”. Este é o mundo da experiência cotidiana através do qual o mundo 

dos fenômenos se apresenta aos sentidos do indivíduo, totalmente moldado e constituído pelas 

crenças e pressupostos de sua cultura (McCRACKEN, 2003).  

Para Douglas & Isherwood (2004), os bens são investidos de valores socialmente 

utilizados para expressar categorias e princípios, cultivar idéias, fixar e sustentar estilos de 

vida, enfrentar mudanças ou criar permanências. Segundo McCracken (2003), os bens são 

algo além de um mero sinal diacrítico da cultura, fazem mais do apenas exibi-la, pois eles são, 

de fato, muito semelhantes a um anúncio, que buscam não somente descrever, mas também 

persuadir, e quando a cultura transparece nos objetos, busca se fazer aparentar inevitável, 

surgindo como os únicos termos nos quais qualquer um pode constituir seu mundo.  

Os bens de consumo são parte do que Douglas & Isherwood (2004) chamaram de 

“parte invisível” da cultura, eles criam continuamente certos padrões de discriminação, 

superando, ou reforçando outros. Eles ajudam a dar às idéias da cultura, que são por sua 

própria natureza intangíveis, uma certa concretude, pois quando a cultura é concretizada sob a 

forma de objetos de consumo, torna-se mais estável e consistente (McCRACKEN, 2003).Os 

bens de consumo têm uma significância que vai além de seu caráter utilitário e de seu valor 
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comercial. Esta significação consiste largamente em sua habilidade em carregar e em 

comunicar significado cultural (DOUGLAS & ISHERWOOD, 2004; SAHLINS, 1979). 

 

Por que consumimos? Para tal questão existe uma série de respostas amplamente 

aceitas, que vão da satisfação de necessidades até a emulação dos outros, a busca do 

prazer, a defesa ou a afirmação de um status etc. Contudo, ao procurar entender por 

que o consumo tem tanta importância na vida das pessoas, conclui-se que talvez 

esteja suprindo uma função muito mais importante do que apenas satisfazer motivos 

ou intenções específicos que incitam seus atos individuais (CAMPBELL, 2006, 

p.47). 

 

Com isso percebemos que o consumo está relacionado muito mais aos nossos 

sentimentos e emoções do que a nossa razão ou a clara necessidade do produto. Continuamos 

consumindo mesmo quando não precisamos de um determinado produto ou o possuímos em 

demasia, ou mesmo quando não temos mais espaço para guardar o que compramos. 

 

Os bens de consumo são um meio de perpetuamente renovar nossas expectativas 

consumistas. O lado negro deste aspecto do consumo é que ele ajuda a aumentar 

nosso apetite consumista, de modo que nunca atingimos uma “suficiência” de bens e 

declaramos “Eu tenho o bastante” (McCRACKEN, 2003, p.135). 

 

Segundo Baudrillard (2006), a sociedade de consumo ainda é a sociedade de 

aprendizagem do consumo e de iniciação social ao consumo – isto é, modo novo e específico 

de socialização em relação à emergência de novas forças produtivas e à reestruturação 

monopolista de um sistema econômico de alta produtividade. 

 

A lógica do consumo define-se como manipulação de signos. Encontram-se ausentes 

os valores simbólicos de criação e a relação simbólica de interioridade; funda-se 

toda a exterioridade. O objeto perde a finalidade objetiva e a respectiva função, 

tornando-se o termo de uma combinatória muito mais vasta de conjuntos de objetos, 

em que o seu valor é de relação. Por outro lado desaparece o seu sentido simbólico e 

o seu estatuto antropomófico milenário, tendendo a esgotar-se num discurso de 

conotações, também elas relativas umas às outras no quadro de um sistema cultural 

totalitário, isto é, que pode integrar todas as significações, seja qual for a respectiva 

origem (BAUDRILLARD, 2006). 
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Baudrillard (2006) acredita que o consumo surge como sistema que assegura a 

ordenação dos signos e a integração do grupo; constitui simultaneamente uma moral (sistema 

de valores ideológicos) e um sistema de comunicação ou estrutura de permuta. Consumindo, 

nos integramos à sociedade e nos comunicamos através dos significados inseridos em nossos 

bens. 

A necessidade é um dos fatores que nos levam ao consumo. Para Sheth, Mittal & 

Newman (2001), a necessidade é a condição insatisfatória de um cliente, que o leva a uma 

ação que tornará essa condição melhor. 

 

Necessidades e emoções estão intimamente ligadas. Como as necessidades, as 

emoções são capazes de energizar uma pessoa na direção de objetos-alvo relevantes. 

O sentimento de privação de objetos-alvo desejados (que geram a emoção) é 

experimentado na consciência como uma emoção negativa, e sua conquista é 

experimentada na consciência como uma emoção positiva. As emoções positivas 

funcionam como motivações de aproximação. Grande parte do consumo e do uso de 

produtos e serviços é orientada para as emoções e fica imersa nelas (SHETH, 

MITTAL & NEWMAN, 2001, p.338). 

 

 Segundo Laraia (2007), embora as necessidades sejam comuns a toda humanidade, a 

maneira de satisfazê-las varia de uma cultura para outra. Para o autor, esta grande variedade 

na operação de um número tão pequeno de funções é que faz com que o homem seja 

considerado um ser predominantemente cultural. Os seus comportamentos são biologicamente 

determinados e sua herança genética nada tem a ver com as suas ações e pensamentos, pois 

todos os seus atos dependem inteiramente de um processo de aprendizado (LARAIA, 2007). 

Neste tópico apresentado, observamos o quão rica pode ser a cultura e suas 

características. Vimos que a cultura do consumo está relacionada muito mais aos nossos 

sentimentos e emoções do que a nossa razão ou a clara necessidade do produto. Neste 

momento adentraremos, nos aprofundando um pouco mais, sobre a formação de grupos e seus 

significados.  

 

 

3.2 Formação de Grupos e seus Significados 
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Schouten & McAlexander (1995), afirmam que as mais poderosas forças organizadas 

na “vida moderna” são as atividades e relacionamentos interpessoais associados, nos quais as 

pessoas empreendem seus esforços para assim dar significados as suas vidas. No processo de 

escolha de como gastar seu dinheiro e tempo, estas pessoas tomam parte na criação de suas 

próprias categorias de consumo, dando início assim às subculturas de consumo (SCHOUTEN 

& McALEXANDER, 1995). 

Os autores acima definem a subcultura de consumo como um subgrupo distinto da 

sociedade, que seleciona com base em um compromisso comum para um determinado 

produto classe, a marca, ou atividade de consumo (SCHOUTEN & McALEXANDER, 1995). 

Uma subcultura de consumo chega a existir quando as pessoas se identificam com 

certos objetos ou atividades de consumo, e, através desses objetos ou atividades, identificar-se 

com outras pessoas. A unificação dos padrões de consumo são regidas por uma única 

instituição ou conjunto de valores comuns (SCHOUTEN & McALEXANDER, 1995). 

“Estas comunidades tendem a ser identificadas por seus fatores em comum ou pela 

identificação própria entre seus membros” (McALEXANDER, SCHOUTEN & KOENIG, 

2002). De acordo com Sheth, Mittal & Newman (2001), as subculturas são culturas de grupos 

no interior de uma sociedade maior. O grupo pode basear-se em qualquer característica 

comum que o identifica como diferente de outros grupos ou de toda a sociedade (SHETH, 

MITTAL & NEWMAN, 2001). 

Para Solomon (2002), as subculturas são grupos cujos membros compartilham crenças 

e experiências comuns que os separam dos outros. O autor crê que todo consumidor pertence 

a várias subculturas. Burke (1989) percebe a subcultura como um sistema de significados 

partilhados, mas as pessoas que participam dela também partilham os significados da cultura 

geral.  

Na nossa cultura de consumo as pessoas não definem a si próprias, de acordo com 

constructos sociológicos. Elas fazem-no em termos de atividades, objetos e relacionamentos 

que oferecem significado para as suas vidas. Nestes objetos e bens de consumo acima de tudo, 

que fundamentam o seu lugar no mundo social. É através de objetos que se referem a outras 

pessoas e fazer julgamentos sobre valores e interesses. Através de atividades de consumo eles 

formam relacionamentos que permitem partilhar significados e apoio mútuo. Essas relações e 

atividades são regidas por ideologias de consumo. Em torno dessas ideologias de consumo, os 

consumidores constituem as suas próprias categorias e essas categorias definem as subculturas 

de consumo (SCHOUTEN & McALEXANDER, 1995). 
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Para Blackwell, Miniard & Engel (2005), as influências pessoais e de grupos alteram 

as ações e os comportamentos dos seres humanos. As informações vindas de pessoas com as 

quais nos identificamos e aspiramos a ser iguais, possuem uma notável credibilidade e é 

comum que a influência de um grupo seja o fator-chave para as mudanças de estilo de vida, 

para a aceitação de uma nova moda, experimentação e adoção de novos produtos 

(BLACKWELL, MINIARD & ENGEL, 2005). 

A criação de grupos que se tornam uma referência para diversas culturas não é algo 

novo, mas sim algo muito forte, pois influencia a atitude e a auto-imagem dos indivíduos. 

Segundo Kotler (2000), os grupos de referência expõem uma pessoa a novos comportamentos 

e estilos de vida. 

Blackwell, Miniard & Engel (2005) possuem a seguinte definição para grupos de 

referência: 

  

Grupos de referência são qualquer grupo que influencia o comportamento de um 

indivíduo de forma significativa. Nestes grupos, os valores, as atitudes, os 

comportamentos e suas normas possuem enorme influência nas avaliações, nos 

comportamentos e nas aspirações de outras pessoas (BLACKWELL, MINIARD & 

ENGEL, 2005, p. 414). 

 

Ainda segundo os autores, os grupos de referência podem ser formados por indivíduos 

como celebridades, atletas e líderes políticos, como podem também ser grupos de pessoas 

com semelhanças, como grupos musicais, membros de partidos políticos e times esportivos 

(BLACKWELL, MINIARD & ENGEL, 2005). 

 Para Sheth, Mittal & Newman (2001) os grupos de referência são pessoas, grupos e 

instituições a que os indivíduos recorrem para uma orientação de seu próprio comportamento 

e valores, e dos quais esses indivíduos buscam aprovação. Já Solomon (2002) define um 

grupo de referência como “um indivíduo ou grupo reais ou imaginários, concebidos como 

tendo relevância significativa sobre as avaliações, aspirações ou comportamento de um 

indivíduo”(SOLOMON, 2002). 

As pessoas protegem e modificam seu autoconceito nas suas interações com as outras 

pessoas dos grupos de referência. O que pensamos de nós mesmos é influenciado em nossas 

interações sociais pelas reações de outros cujos valores compartilhamos ou cujas opiniões 

respeitamos. Uma das formas de interação social é o consumo de produtos. Nós transmitimos 

significado aos outros quando compramos e usamos produtos. Nossas roupas, carros e 
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carreiras dizem muito sobre quem somos, e nossos comportamentos e estilos de vida 

demonstram como somos para nossos grupos de referência. Ao usar o emblema ou camiseta 

de um time, os consumidores misturam suas identidades pessoais com o ambiente cultural que 

cerca o produto, assumindo uma identidade social alterada (BLACKWELL, MINIARD & 

ENGEL, 2005). 

 

Só se pode falar em consumo quando os objetos tornam-se signos e passam a formar 

um sistema coerente, ou seja, um sistema que adquire sentido a partir da relação 

abstrata de todos os objetos-signo que o constituem. Os signos, por sua vez, se 

ordenam como uma linguagem, distinguindo a pessoa, seja filiando-o a um grupo 

tomado como referência ideal, seja demarcando-o do respectivo grupo por referência 

a um grupo de estatuto superior (BAUDRILLARD, 1997). 

 

Para Blackwell, Miniard & Engel (2005), diversos fatores afetam como nós, enquanto 

indivíduos e sociedade, vivemos, compramos e consumimos e que, as influências externas 

como cultura, etnia e classe social determinam como o consumidor compra e utiliza seus 

produtos, ajudando ainda a explicar como os grupos de consumidores se comportam 

(BLACKWELL, MINIARD & ENGEL, 2005). 

Após a apresentação do tópico da criação de grupos e seu significado, iremos abordar 

os ritos e rituais de consumo, tanto individuais quanto os realizados em grupo. 

 

 

3.3 Rituais de Consumo 

 

 

Os rituais fazem parte da nossa vida diária, e segundo Segalen (2002), são atos 

formalizados e expressivos portadores de uma dimensão simbólica. Um mesmo ato pode ter 

uma simbologia oposta dependendo da cultura e do momento histórico. 

Para McCracken (2003), a ação simbólica ou ritual, é um tipo de ação social dedicada 

à manipulação do significado cultural, para propósitos de comunicação e categorização 

coletiva e individual. O ritual é uma oportunidade para afirmar, evocar, assinalar ou revisar os 

símbolos e significados convencionais da ordem cultural, ele é uma poderosa e versátil 

ferramenta para a manipulação do significado cultural (McCRACKEN, 2003). 
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Ainda segundo McCracken (2003), na América do Norte o ritual é usado para 

transferir o significado dos bens para os indivíduos, e eles são divididos pelo autor de quatro 

maneiras: rituais de troca, de posse, de arrumação e de despojamento. 

Os rituais de troca ocorrem comumente na época de Natal, onde o indivíduo que 

entrega o presente tende a passar uma mensagem simbólica com ele. Já os rituais de posse 

permitem ao consumidor reivindicar e assumir um tipo de posse sobre o significado de seus 

bens de consumo. Através de seus rituais de posse, os indivíduos transferem este significado 

dos bens para suas vidas (McCRACKEN, 2003). 

Para McCracken (2003), os rituais pessoais são usados de modo variado para transferir 

o significado contido nos bens para os consumidores individuais. Os rituais de posse são 

empreendidos pelo dono de um bem a fim de estabelecer acesso às suas propriedades 

significativas. Esses rituais são destinados a realizar a transferência das propriedades de um 

bem para seu dono. 

No ritual de arrumação o indivíduo gasta tempo e energia com o seu objeto. Ele 

constitui um dos meios pelos quais os indivíduos efetuam uma transferência de propriedades 

simbólicas. No caso deste ritual, o movimento de significado ocorre entre o bem de consumo 

e o consumidor. Os rituais de arrumação ajudam a extrair o significado destes bens e investi-

los no consumidor (McCRACKEN, 2003). No ritual de despojamento o indivíduo “liberta” o 

significado que este bem de consumo tinha, para então doá-lo. 

Peirano (2003) adota a mesma definição utilizada pelo antropólogo Stanley Tambiah 

(1985): 

 

O ritual é um sistema cultural de comunicação simbólica. Ele é constituído de 

sequências ordenadas e padronizadas de palavras e atos, em geral expressos por 

múltiplos meios. Estas seqüências têm conteúdo e arranjo caracterizados por graus 

variados de formalidade (convencionalidade), estereotipia (rigidez), condensação 

(fusão) e redundância (repetição) (PEIRANO, 2003, p.11). 

 

Os ritos são, antes de tudo, os meios pelos quais o grupo social se reafirma 

periodicamente (SEGALEN, 2002). Para Mary Douglas (1971), o termo rito é freqüentemente 

sinônimo de símbolo, e nesta acepção poderemos classificar gestos do cotidiano, sob a 

condição de significarem algo diferente daquilo que são ou fazem. O rito existe onde se 

produz sentido. 
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O rito ou ritual é um conjunto de atos formalizados, expressivos, portadores de uma 

dimensão simbólica. O rito é caracterizado por uma configuração espaço-temporal 

específica, pelo recurso a uma série de objetos, por sistemas de linguagens e 

comportamentos específicos e por signos emblemáticos cujo sentido codificado 

constitui um dos bens comuns de um grupo (SEGALEN, 2002, p.31). 

 

Segundo a autora, essa definição insiste na dimensão coletiva, na medida em que o 

ritual faz sentido para todos que dele compartilham; reconhece que essas manifestações têm 

um campo específico para marcar rupturas e descontinuidades, momentos críticos tanto em 

tempos individuais quanto em tempos sociais; e prioriza a sua eficácia social (SEGALEN, 

2002). 

Para Durkheim (1996) os rituais são “atos da sociedade”, e através deles a sociedade 

toma consciência de si, se recria e se afirma. Para o autor, os rituais criam um corpo de idéias 

e valores que, sendo socialmente partilhados, assumem uma conotação religiosa, mas não 

necessariamente ligada ao sobrenatural, mas sim à sociedade. Burke (1989) acredita que ritual 

é um termo de difícil definição, e, para o autor, se refere ao uso da ação para expressar 

significados. 

 

O termo ritual refere-se a um tipo de expressão, atividade simbólica construída de 

múltiplos comportamentos que ocorrem em um fixo, em uma sequência de episódios 

e que tendem a ser repetidos ao longo do tempo. O comportamento ritual é segue um 

roteiro e uma atuação, é realizado com a formalidade, gravidade e intensidade 

interior (ROOK, 1985). 

 

Para Belk (1988), os rituais de grupos servem para fundir um novo objeto em uma 

nova identidade coletiva. Segundo Segalen (2002), negativas ou positivas, as manifestações 

rituais rompem com o ramerrame do cotidiano. Por menos importantes que sejam as 

cerimônias religiosas movimentam a coletividade: os grupos se reúnem para celebrar 

(SEGALEN, 2002). 

Na vida diária, as pessoas participam regularmente de uma variedade de atividades 

ritualizadas em casa, no trabalho, na rua, como indivíduos e como alguns membros da 

comunidade. A maioria das pessoas participam de vários rituais para marcar eventos 

importantes, tais como passagens vida formatura, casamento e morte (ROOK, 1985). 

O consumo em geral, tem sido interpretado como um ritual essencial da vida moderna 

(WRIGHT & SNOW, 1980 apud ROOK, 1985). Relativo desinteresse no ritual de fenômenos 
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das culturas pós-industriais podem ser persistentes, mas, devido à noção errada de que rituais 

são exclusivamente expressões religiosas ou regressões de comportamento primitivas 

(ROOK, 1985). 

Rituais de consumo são definidos por Blackwell, Miniard & Engel (2005) como: “Um 

tipo de atividade expressiva e simbólica baseado em comportamentos múltiplos que ocorrem 

em uma sequência de episódios fixos, e que tendem a se repetir”. Para os autores, o ritual de 

consumo é sempre dramaticamente roteirizado, encenado e apresentado com formalidade, 

seriedade e muita intensidade. 

 

O que chamamos de rituais de consumo são as marcas normais da amizade. O fluxo 

padronizado de bens de consumo mostra um mapa da integração social. A 

comunidade que envolve seus membros na maioria dos compromissos sociais tem 

mais rituais de consumo, e em tempos de crise a informação e o apoio fluem aí mais 

livremente. Membros de outro tipo de comunidade, menos envolvidos em trocas 

rituais, são mais vulneráveis a choques, econômicos ou não (DOUGLAS & 

ISHERWOOD, 2004, p.40). 

 

As experiências de rituais dos indivíduos são tão extensas, variadas, complexas e 

significativas, que é razoável perguntar se é possível ou útil obter uma definição única de 

ritual que envolve essa diversidade considerável (ROOK, 1985). Quanto maior a diversidade 

cultural maior será o número de rituais utilizados por aquela cultura. 

Para Rook (1985), o ritual é uma linguagem social que define o jeito correto de fazer 

as coisas e fornece um código social de experiências. Os rituais proporcionam benefícios 

positivos, contribuindo para individualização de uma pessoa e promovendo o 

desenvolvimento de um ego saudável (ROOK, 1985). 

Embora um acontecimento como um grande rito de passagem represente um anúncio 

público de um novo estatuto do indivíduo, é através de atividades diárias ritual que a alteração 

é simbolicamente reforçado (ROOK, 1985). Como quando uma criança se torna adolescente, 

ou um adolescente se torna adulto, há um rito de passagem como uma formatura da escola, ou 

uma festa de aniversário, mas as atividades diárias daquele adolescente ou daquele adulto é 

que reforçam o rito. 

Rook (1985) afirma que os rituais são envolventes e significativos pois, 

simbolicamente, trazem o passado para o presente. Para o autor, adultos e crianças não são 

espécies diferentes, o que ocorre é que as experiências dos adultos são construídas com as 

suas experiências na infância.  
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Viver sem rituais é viver sem significados claros e, possivelmente, sem memórias. 

Alguns rituais são puramente verbais, vocalizados, não registrados; desaparecem no 

ar e dificilmente ajudam a restringir o âmbito da interpretação. Rituais mais eficazes 

usam coisas materiais, e podemos supor que, quanto mais custosa a pompa ritual, 

tanto mais forte a intenção de fixar os significados. Os bens, nessa perspectiva, são 

acessórios rituais; o consumo é um processo ritual cuja função primária é dar sentido 

ao fluxo incompleto de acontecimentos (DOUGLAS & ISHERWOOD, 2004, 

p.112).  

 

Segundo os autores acima, tanto para a sociedade tribal, quanto para nós, os rituais 

servem para conter a flutuação dos significados, pois eles são convenções que constituem 

definições públicas visíveis. Para a sobrevivência dos rituais é necessário um grupo de 

pessoas, uma comunidade moral relativamente unida em torno de determinados valores 

(PEIRANO, 2003). Após este estudo sobre os ritos e rituais da vida moderna, iremos abordar 

a identidade no mundo moderno, como ela se forma no indivíduo e a relação de sua 

construção através dos bens. 

 

 

3.4 A Busca por uma Identidade no Mundo Moderno 

 

 

O consumo é algo ativo e constante em nosso cotidiano e nele desempenha um papel 

central como estruturador de valores que constroem identidades, regulam relações sociais e 

definem mapas culturais. Os bens são investidos de valores socialmente utilizados para 

expressar categorias e princípios, cultivar ideais, fixar e sustentar estilos de vida, enfrentar 

mudanças ou criar permanências (DOUGLAS & ISHERWOOD, 2004). 

Para Hall (2005), o senso de desespero que cerca a identidade adulta ajuda a explicar 

por que a cultura contemporânea tem dificuldade em traçar uma linha divisória entre a 

infância e a idade adulta. A identidade torna-se uma “celebração móvel”: formada e 

transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 

interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam (HALL, 2005). Segundo o autor, o sujeito 

assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao 

redor de um “eu” coerente.  
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A identidade é algo formado ao longo do tempo, através de processos inconscientes, 

e não algo inato, existente na consciência no momento do nascimento. Existe sempre 

algo “imaginário” ou fantasiado sobre a sua unidade. Ela permanece sempre 

incompleta, está sempre “em processo”, sempre “sendo formada” (HALL, 2005, 

p.38). 

 

Por não ser algo imutável sempre podemos acrescentar mudanças na nossa identidade 

ou mesmo resgatar atos identitários da nossa infância. Por isso Hall (2005) acredita que não 

deve-se falar de identidade como algo acabado, mas tentar enxergá-la como um processo em 

andamento. A identidade surge não tanto da plenitude da identidade que já está dentro de nós 

como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é “preenchida” a partir do nosso exterior, 

pelas formas através das quais nós imaginamos sermos vistos pelos outros (HALL, 2005). 

Segundo McCracken (2003), os significados são culturalmente constituídos, ou seja, 

eles são criados, administrados e posteriormente disseminados pelos indivíduos oriundos de 

determinada cultura. Os significados simbólicos culturalmente atribuídos aos bens são 

assimilados e utilizados como base para o consumo e para a construção das diversas 

identidades sociais. 

Para Hall (2005), há três concepções bem diferentes de identidade: do sujeito do 

Iluminismo, do sujeito sociológico e do sujeito pós-moderno. Segundo o autor, o sujeito do 

Iluminismo estava baseado numa concepção de um indivíduo centrado, unificado, onde o 

centro essencial do eu era a identidade da pessoa, era algo muito “individualista”. O sujeito 

sociológico refletia a complexidade do mundo moderno, sua identidade era formada com a 

“interação” entre o seu eu e a sociedade, havia influências do seu mundo social e cultural para 

a construção desta identidade. O sujeito pós-moderno não possui uma identidade fixa ou 

permanente, pois ela está sempre sendo formada e transformada, conforme os sistemas 

culturais que o rodeia. 

As velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em 

declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui 

visto como um sujeito unificado (HALL, 2005). 

Segundo Castells (1997), a identidade deve ser distinguida a partir do que, 

tradicionalmente, os sociólogos têm chamado papéis e papéis na sociedade. Para o autor, as 

identidades são fontes de significado mais fortes do que papéis, devido ao processo de auto-

construção e existência individual que elas envolvem, pois elas organizam o significado 
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enquanto os papéis organizam as funções. Castells (1997) define os significados simbólicos 

como a identificação por um ator social do objetivo da sua ação. 

A identidade é algo formado ao longo do tempo, ela permanece sempre incompleta, 

está sempre em “processo”, sempre sendo “formada” (HALL, 2005; CASTELLS, 1997). De 

acordo com Hall (2005), somos confrontados por uma gama de diferentes identidades (cada 

qual nos fazendo apelos, ou melhor, fazendo apelos a diferentes partes de nós), dentre as quais 

parece possível fazer uma escolha. A difusão deste consumismo, seja como realidade, seja 

como sonho, que contribuiu para esse efeito de “supermercado cultural (HALL, 2005).  

Castells (1997) compreende identidade como um processo de construção de 

significado com base em um atributo cultural, ou relacionado com um conjunto de atributos 

culturais, que é / são dadas prioridade sobre outras fontes de significado.  

Para Hall (2005) a identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é 

apenas uma fantasia. Na medida em que os sistemas de significação e representação cultural 

se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de 

identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar, ao menos 

temporariamente (HALL, 2005). 

 

Dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de 

tal modo que nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas. Se 

sentimos que temos uma identidade unificada desde o nascimento até a morte é 

apenas porque construímos uma cômoda história sobre nós mesmos ou uma 

confortadora “narrativa do eu”. A identidade plenamente unificada, completa, segura 

e coerente é uma fantasia (HALL, 2005, p.13). 

 

Hall (2005) reflete que os fluxos culturais entre as nações e o consumismo global, 

criam possibilidades de “identidades partilhadas” entre pessoas que estão muito distantes 

umas das outras no espaço e no tempo. 

Na medida em que as culturas nacionais tornam-se cada vez mais expostas as 

influências externas, fica mais difícil conservar as identidades culturais “intactas” ou impedir 

que elas se enfraqueçam através do bombardeamento e da infiltração cultural. Entretanto, é 

muito improvável que a globalização vá simplesmente destruir as identidades nacionais. “É 

mais provável que ela vá produzir, simultaneamente, novas identificações “globais” e novas 

identificações “locais”, induzindo a novas formas de mudanças sociais” (HALL, 2005). 

Ou seja, a identidade é formada e transformada continuamente. É influenciada pelo 

contato com diversas culturas, hoje globalizadas. Com o mundo cultural diverso a identidade 
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também torna-se diversa e fragmentada, composta não só de uma, mas de várias identidades. 

Isto acontece porque as conexões sociais são baseadas em uma junção sistêmica entre o local 

e o global para a maioria das pessoas e grupos sociais (CASTELLS, 1997). 

 

Todos os consumidores, sozinhos e/ou em conjunto com seus grupos de referência, 

aspira (m) locar seu(s) self dentro do mundo sócio-material desejado, alinhando suas 

identidades com certos objetos e práticas as quais, simultaneamente, também 

distanciam suas identidades de outras (SCHAU, 2000). 

 

 Ainda de acordo com Schau (2000), todo consumo pode ser considerado um consumo 

de sinais simbólicos, onde os consumidores são “atores” sociais, os quais usam idéias, 

imagens, símbolos e produtos para (re) configurar sua projeção de identidade (SCHAU, 

2000). 

 

Do ponto de vista empírico, toda e qualquer sociedade faz uso do universo material a 

sua volta para se reproduzir física e socialmente. Os mesmos objetos, bens e serviços 

que matam a nossa fome, nos abrigam do tempo, saciam nossa sede, entre outras 

“necessidades” físicas e biológicas, são consumidos no sentido de “esgotamento”, e 

utilizados também para mediar nossas relações sociais, nos conferir status, 

“construir” identidades e estabelecer fronteiras entre grupos e pessoas. Para além 

desses aspectos, esses mesmos bens e serviços que utilizamos para nos reproduzir 

física e socialmente nos auxiliam na “descoberta” ou na “constituição” de nossa 

subjetividade e identidade (CAMPBELL & BARBOSA, 2006, p.22). 

 

Segundo Campbell & Barbosa (2006) percebemos que, na sociedade contemporânea, o 

consumo é ao mesmo tempo um processo social que diz respeito a múltiplas formas de 

provisão de bens e serviços e a diferentes formas de acesso a esses mesmos bens e serviços; 

um mecanismo social percebido pelas ciências sociais como produtor de sentido e de 

identidades, independentemente da aquisição de um bem; uma estratégia utilizada no 

cotidiano pelos mais diferentes grupos sociais para definir diversas situações em termos de 

direitos, estilo de vida e identidades; e uma categoria central na definição da sociedade 

contemporânea (CAMPBELL & BARBOSA, 2006). 

De acordo com Douglas & Isherwood (2004), as mercadorias são objetos usados para 

comunicar e diferenciar socialmente as práticas e estratégias de consumo de diferentes 

segmentos sociais e suas implicações para a formação de hábitos e identidades. 
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 Para Castells (1997), as identidades são fontes de significado para os próprios atores, 

e por eles próprios, construídos através de um processo de existência individual. As 

identidades também podem ser originadas de instituições dominantes, as identidades tornam-

se apenas quando e se os atores sociais incorporam, e constroem seu significado em torno 

dessa incorporação (CASTELLS, 1997). 

Hall (2005) analisa que a identidade surge não tanto da plenitude da identidade que 

está dentro de nós como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é “preenchida” a partir 

de nosso exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos por outros. Nós 

continuamos buscando a “identidade” e construindo biografias que tecem as diferentes partes 

de nossos eus divididos (HALL, 2005). 

Castells (1997) observa que a partir de uma perspectiva sociológica, as identidades são 

construídas. 

 

 A construção de identidades utiliza materiais de construção da história, da 

geografia, da biologia, das instituições produtivas e reprodutivas, de memória 

coletiva e das fantasias pessoais, aparelhos de poder religioso e revelações. Mas 

indivíduos, grupos sociais e sociedades processam todos esses materiais, e 

reorganizam seu significado, de acordo com as determinações sociais e projetos 

culturais que estão enraizados na sua estrutura social, e no seu espaço / tempo 

estrutural (CASTELLS, 1997). 

 

Mehta e Belk (1991), em sua pesquisa sobre as posses preferidas dos imigrantes 

indianos nos Estados Unidos sugerem que as posses são uma importante parte na reconstrução 

da identidade do imigrante.  Foi percebido na pesquisa que as posses que antes agiam como 

importantes signos podem não possuir mais essa função em um novo ambiente. Quando as 

posses são vistas como parte do indivíduo ou da identidade familiar, elas podem fazer com 

que os imigrantes “transportem” parte desta identidade já formada para um novo lugar 

(MEHTA E BELK, 1991). 

Campbell & Barbosa (2006) concluem que, as pessoas, ao fazerem uso da grande e 

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

engajadas no processo de recriar a si mesmas. Inicialmente adotando e posteriormente 

trocando de identidades e estilos de vida da mesma maneira fácil e casual com que trocam de 

roupa (CAMPBELL & BARBOSA, 2006). 
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Neste momento, esta pesquisa irá abordar a extensão do self em um objeto, de que 

forma ela se dá e qual a importância que este objeto ganha quando inserimos características 

pessoais nele. 

 

 

3.5 A Extensão do Self em um Objeto 

 

 

Em seu artigo sobre a extensão do self por meio dos bens, Belk (1988) observa que os 

consumidores utilizam suas posses como um mecanismo para estender, expandir e fortalecer 

seu senso identitário. O autor resume sua observação de pesquisa na frase: as pessoas são as 

somas de suas posses. Essas posses servem para auxiliar os indivíduos a compreender quem 

eles realmente são (DODSON, 1996). 

Segundo Belk (1988), os bens em nossa posse podem simbolicamente estender o 

nosso self, como quando um troféu ou um uniforme permitem que nós acreditemos que 

podemos ser pessoas diferentes do que seríamos sem eles. Ainda de acordo com o autor, 

objetos em nossa posse podem ser uma prorrogação de nós literalmente, como quando uma 

ferramenta ou arma nos permite fazer coisas de que nós, de outra forma seriamos incapazes. 

Tanto o controle sobre objetos como o controle por objetos podem contribuir na perspectiva 

abordagem sobre a extensão do self (BELK, 1988). 

Belk (1988) afirma que “se definimos posses como as coisas que chamamos de nossas, 

estamos dizendo que somos a soma de nossas posses”, pois as posses representam funções na 

extensão do self que envolvem a criação, o aumento e a preservação do senso de identidade. 

Integrado ao senso de quem nós somos está também o senso de nosso passado. Para 

Belk (1988), posses também podem ser significados das nossas memórias e sentimentos 

ligados ao nosso passado. Como exemplos, o autor observa como um souvenir pode tornar 

real uma experiência de viagem intangível, uma peça de herança pode nos fazer recordar a 

nossas raízes familiares assim como um monumento histórico pode nos ajudar a criar um 

senso do passado da nossa nação, ou ainda, até mesmo um “brinquedo” que nos traz as 

lembranças de nossa infância, nos faz refletir não apenas as nossas experiências neste objeto, 

mas também as fantasias passadas que construímos. Os bens que fazem parte da nossa 

extensão do eu nos oferecem um arquivo pessoal como um museu, que reflete a nossa história 

e nossas mudanças na vida (BELK, 1988). 
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Para Kiesler & Kiesler (2004), estender o self não é apenas ter posse de um produto ou 

atribuir valor a ele, essa extensão do self implica em uma forte conexão com o significado 

simbólico entre o bem possuído, a identidade do indivíduo e a definição de si. 

De acordo com Chang (2001), as posses ajudam as pessoas a mostrarem o seu self para 

os outros, e um exemplo disso é a ampla exposição de seu bem buscado pelos os 

consumidores de Toy Art, especialmente quando se trata de um produto customizado. 

Complementando esta linha de raciocínio, Sirgy (1982) acredita que o consumo é um símbolo 

e está a serviço do self. As pessoas expressam o seu eu através do consumo e vêem suas 

posses como parte ou como extensão delas mesmas (BELK, BAHN & MAYER, 1982). 

Belk (1988) afirma que pessoas mais velhas são particularmente mais suscetíveis a 

vincular objetos a experiências passadas, e uma explicação para este fato seria o nosso apego 

à memória evocando posses cresce à medida que se acumulam experiências de nosso passado 

e reduzem o estoque de experiências prazerosas prováveis de ocorrerem no nosso futuro. 

Para Belk (1988) o papel do consumo é muito mais do que uma simples satisfação de 

necessidades, mas sim, ele é como um fornecedor de significados para a vida. É possível 

entender melhor o que Belk observa pela lógica da transferência de significados percebido por 

McCracken (2003), onde este significado de um objeto é transferido para a pessoa que o 

possui através do seu uso.  

Segundo Belk (1988) uma das principais formas de se expressar e definir os membros 

de é através dos símbolos de consumo partilhados, pois esses símbolos ajudam a identificar os 

membros deste grupo e definir os seus interesses. Os indivíduos possuem um arranjo 

hierárquico dos níveis do seu self, pois eles existem também como uma coletividade. Nós 

freqüentemente definimos família, grupo, subcultura, nação, e valores humanos através dos 

vários objetos consumidos (BELK, 1988). 

De forma seqüencial e contínua, o objeto utilizado evoca seu significado, seu poder, e 

a pessoa, ao adquirir este objeto toma para si este poder e seu significado. A identidade do 

consumidor passa a ser confundida com a “identidade” do seu bem, ou seja, o que este bem 

significa, e estes significados atribuídos ao bem são colocados nele por ferramentas como a 

publicidade e a propaganda que capta os significados do mundo e os transfere para o objeto. 

 

Nossas possessões são os maiores contribuintes e refletores de nossas identidades. 

Não podemos esperar compreender o comportamento do consumidor sem 

primeiramente ganhar alguma compreensão dos significados que os consumidores 

unem às suas possessões. Uma chave para compreender o que as possessões 
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significam é reconhecendo que, conhecida ou desconhecidamente, intencional ou 

involuntariamente, nós consideramos nossas possessões como parte de nós (BELK, 

1988). 

 

Os novos padrões de consumo são ao mesmo tempo causa e conseqüência de 

definições do self. A insistência no caráter único e autônomo do self, bem como em sua 

realização através da experiência e da criatividade, ao mesmo tempo deriva-se e corrobora 

para a revolução do consumo (CAMPBELL, 2001). Mehta & Belk (1991) acreditam que os 

pertences que incluímos em nossas vidas nos ajudam a definir nossas identidades, quem nós 

somos, onde nós estamos e quem nós esperamos nos tornar. Desta forma, quanto mais 

acreditamos que nossas posses são os objetos, ou, que somos possuídos por eles, mais parte de 

nosso self este objeto se torna (BELK, 1988) e dentro do tempo e do espaço disponíveis, o 

indivíduo usa o consumo para dizer alguma coisa sobre si mesmo (DOUGLAS & 

ISHERWOOD, 2004). 

Observamos neste tópico como a extensão de si é um conceito dinâmico que muda 

completamente a vida do indivíduo, e que nossas posses são consideradas não apenas como 

uma parte de si, mas também como peça fundamental para o desenvolvimento do self (BELK, 

1989).  

Esta revisão de literatura teve o intuito de situar o leitor no universo específico de 

consumo do Toy Art, buscando oferecer uma ampla base teórica sem nunca esquecer o foco 

da pesquisa para que assim, haja um melhor entendimento da relação entre o consumidor e 

seu bem. 

Na análise das entrevistas que veremos adiante, será possível observar como a cultura 

influencia o consumo de Toy Art, a maneira singular com a qual estes consumidores 

constroem suas comunidades e como estes se apropriam dos rituais para dar significado aos 

seus bens de consumo. Com isto, será possível compreendermos melhor os hábitos, as 

características identitárias e os sentimentos dos indivíduos para com este bem de consumo. 
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4. Metodologia 

 

 

O propósito deste capítulo é descrever o tipo de pesquisa que será adotado para atingir 

os objetivos sugeridos.  Serão apresentados ainda, o procedimento para coleta e tratamento de 

dados, de acordo com o método de pesquisa utilizado nesta dissertação. 

 

 

4.1 Tipo de Pesquisa 

 

 

Para a classificação da pesquisa, toma-se como base a taxionomia apresentada por 

Vergara (2004), que a qualifica em relação a dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos 

meios. 

Quanto aos fins a pesquisa será exploratória e descritiva. Exploratória porque este 

mercado de consumo é novo e pouquíssimo pesquisado, raras são as informações sobre seu 

crescimento e sua história, não se verificou a existência de estudos que abordem este bem de 

consumo específico. Descritiva, porque visa descrever as percepções, os desejos e motivações 

deste consumidor. 

Quanto aos meios, a pesquisa será de campo, com entrevistas e observação 

participante. Para a coleta dos dados, o método utilizado será de inspiração netnográfica, não 

sendo possível realizar uma pesquisa completamente netnográfica devido ao parco espaço de 

tempo. De acordo com Kozinets (1998), a netnografia é um novo método qualitativo criado 

especificamente para investigar o comportamento do consumidor nas comunidades presentes 

na Internet, podendo ser definida como um relato escrito resultante de um trabalho científico 

de campo que estuda as culturas e comunidades que emergiram na internet.  

A netnografia é uma adaptação dos métodos qualitativos utilizados na pesquisa do 

consumidor, e uma de suas principais características é a investigação profunda do caso em 

que a comunidade de consumo observada é produzida (KOZINETS, 1998).  

 

A Netnografia pode ser entendida como uma descrição escrita resultante do trabalho 

de campo que estuda as culturas e comunidades online emergentes, mediadas por 

computador, ou comunicações baseadas na Internet, onde tanto o trabalho de campo 
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como a descrição textual são metodologicamente conduzidas pelas tradições e 

técnicas da antropologia cultural (KOZINETS, 1998). 

 

Como na etnografia, a netnografia requer um conhecimento das técnicas e tradições da 

cultura antropológica e como elas afetam aquele trabalho científico. Sendo assim, a 

netnografia é uma forma etnográfica de pesquisa adaptada para o estudo de comunidades on-

line. Como método é mais rápida, mais simples e mais barata que a etnografia. Ao fornecer 

informações sobre os significados e simbolismos desses grupos de consumidores on-line, o 

estudo netnográfico proporciona ao pesquisador a possibilidade de captação de dados em um 

período de tempo mais otimizado se comparado ao método etnográfico tradicional. Na 

verdade, em estudos sobre o comportamento do consumidor que tratam sobre produtos que 

possuem grupos de discussão ou de encontros e trocas de informações on-line, o estudo 

netnográfico se torna ainda mais rico e apropriado ao foco de pesquisa, se comparado a 

métodos mais tradicionais (KOZINETS, 1998). 

Kozinets (1998) observa que a netnografia pode ser reforçada e legitimada através dos 

métodos tradicionais antropológicos já constituídos, observando-se algumas regras e tradições 

gerais da etnografia, adaptando-as as circunstâncias únicas da internet como campo de 

trabalho, conseguindo assim, contactar e observar de forma única – não intrusiva – pessoas e 

grupos com interesses focados, alcançando assim melhores resultados. 

Com relação aos meios investigados esta é uma pesquisa de campo, pois inclui 

entrevistas e observação participante da pesquisadora. Segundo Gil (2002), este tipo de 

pesquisa é desenvolvida por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e de 

entrevistas com informantes com o intuito de captar suas explicações e interpretações do que 

ocorre neste grupo.  

 

No estudo de campo, o pesquisador realiza a maior parte do trabalho pessoalmente, 

pois é enfatizada a importância do pesquisador ter tido ele mesmo uma experiência 

direta com a situação de estudo. Também se exige do pesquisador que permaneça o 

maior tempo possível na comunidade, pois somente com essa imersão na realidade é 

que se podem entender as regras, os costumes e as convenções que regem o grupo 

estudado (GIL, 2002, p.53). 

 

Este tipo de pesquisa é caracterizada como pesquisa qualitativa. Bauer & Gaskell 

(2002) observam que a finalidade real da pesquisa qualitativa não é contar opiniões ou 
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pessoas, mas o contrário, é explorar o espectro de opiniões, das diferentes representações 

sobre o assunto em questão. 

Na área de administração, em especial na área de marketing, o método qualitativo tem 

sido bastante usado nas pesquisas acadêmicas sobre o comportamento do consumidor. 

Segundo Ayrosa & Sauerbronn (2004), as abordagens qualitativas são particularmente 

indicadas quando o objetivo é interpretar fenômenos de consumo. 

Nesta metodologia, as chances de influência do entrevistador são diminuídas, obtendo-

se um resultado de pesquisa sobre o comportamento daquele consumidor o mais próximo 

possível da sua realidade. Outra vantagem desta metodologia, é que ela permite que o 

entrevistado exponha de uma maneira mais abrangente seus pensamentos sobre o assunto e a 

maneira como se identifica, se comporta e interage em seu meio. 

Segundo Bauer & Gaskell (2002) o principal interesse dos pesquisadores qualitativos é 

a tipificação da variedade de representações das pessoas no seu mundo vivencial. As maneiras 

como as pessoas se relacionam com os seus objetos de consumo no seu mundo vivencial, sua 

relação sujeito-objeto, é observada através de conceitos tais como opiniões, atitudes, 

sentimentos, explicações, estereótipos, crenças, identidades, hábitos e práticas (BAUER & 

GASKELL, 2002). 

Outro motivo da escolha deste método é a transparência por ele oferecida, além da 

facilitação da aquisição de dados que levam um resultado o mais próximo possível da 

realidade.  

Para Vieira (2004) a pesquisa qualitativa garante uma riqueza maior de dados, pois 

nela é possível observar o fenômeno em sua totalidade, facilitando a exploração de 

contradições e paradoxos. 

 

A característica básica da pesquisa qualitativa é que os métodos qualitativos não 

solicitam que o cliente limite suas respostas a categorias pré-atribuídas. As respostas 

são verbais e não numéricas, e pede-se que o entrevistado as faça com suas próprias 

palavras. Essa abordagem permite que os pesquisadores “descubram” os valores de 

consumo das pessoas, bem como seus motivos, atitudes, opiniões, percepções, 

preferências, experiências, ações e intenções futuras (SHETH, MITTAL & 

NEWMAN, 2001, p.439). 

 

De acordo com Bauer & Aarts (2002), a pesquisa qualitativa não tem como 

foco/interesse a quantidade, mas sim a qualidade dos dados coletados. 



 49 

Segundo McCracken (1988), o método quantitativo generaliza para uma grande 

população, já no método qualitativo, entretanto, o objetivo não é a generalização e sim o 

acesso ao contexto cultural. O autor argumenta que é mais importante trabalhar 

profundamente com menos indivíduos do que superficialmente com grande número de 

pessoas. Desta forma, é possível realizar uma análise profunda com todos os dados obtidos. 

 

  

4.2 Como foi realizada 

 

 

A pesquisa foi realizada através de entrevistas individuais em profundidade com 

consumidores de Toy Art através da internet, utilizando para isso ferramentas de conversação 

em tempo real como MSN e Skype. A seleção destes entrevistados se deu através de pesquisas 

em comunidades virtuais, abrangendo com isso todo o território brasileiro. 

Bauer & Gaskell (2002) observam que através de entrevistas em profundidade, se 

alcança a compreensão detalhada das crenças, atitudes, valores e motivações, em relação ao 

comportamento das pessoas em contextos sociais específicos. Essas entrevistas são do tipo 

semi-estruturadas, com um único respondente. 

Para Heisley & Levy (1991), havendo um interesse mútuo na pesquisa, o entrevistador 

pode, ao visualizar os dados, extrair o real significado do comportamento daquela pessoa e 

fazê-la expressar sua personalidade e valores culturais. O roteiro foi estruturado de forma a 

obter o maior número de informações possíveis do comportamento de consumo estudado. 

A seleção dos entrevistados ocorreu através de visitas a comunidades de Toy Art no 

site de relacionamentos Orkut, e através de grupos de discussões on-line analisados como de 

maior relevância, diante de todos os outros pesquisados. 

A observação foi participante, visto que a pesquisadora se engajou na vida do grupo 

estudado, participando de fóruns on-line, trocas do bem de consumo pela internet e 

participação em encontros e feiras realizadas dentro do curto tempo disponível para esta 

pesquisa. 

Becker & Geer (1957, apud BAUER & GASKELL, 2002) afirmam que a observação 

participante é a forma mais completa de informação sociológica. Como tal, ela fornece um 

marco referencial diante do qual se podem julgar outros métodos, ou mesmo conhecer o tipo 

de informação que escapa quando usamos outros métodos. 
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A pesquisadora iniciou sua participação nas comunidades do Orkut em janeiro de 

2009, onde selecionou as mais relevantes, com o maior número de participantes e que 

possuíam os fóruns com atualizações constantes. Durante todo este período foi observada a 

maneira como os integrantes se relacionam, e com isso, em julho de 2009 foram lançadas em 

todas as comunidades os convites para a participação das entrevistas. As respostas aos 

convites foram todas espontâneas, com o intuito de entrevistar apenas pessoas interessadas em 

conversar sobre o assunto. 

Através dos grupos de discussões on-line foram realizados convites individuais a todos 

os participantes que participavam com maior freqüência das discussões. Nos fóruns, os e-

mails dos participantes ficavam visíveis, sendo possível assim, o contato inicial por e-mail. 

Com a rejeição de alguns dos convites para as entrevistas, foi utilizada então a técnica 

chamada snowball sampling, onde um dos entrevistados indicava um consumidor de Toy Art 

que ele conhecia para participar da entrevista, e assim por diante. 

Para manter e respeitar a pesquisa de forma ética, todas as pessoas entrevistadas foram 

informadas sob quais circunstâncias elas estariam passando e somente com as respectivas 

permissões foram incluídas nesta pesquisa (KOZINETS, 1998). 

As entrevistas foram realizadas on-line nos dias e horários de maior conveniência para 

o entrevistado, sendo a ferramenta de conversação também escolhida por ele. 

Foi preparado um tópico guia com várias perguntas abertas que cobriam os temas 

centrais da pesquisa, e que foi utilizado ao longo de todas as entrevistas. O guia tópico está 

disponível no Anexo B, sendo que ele sofreu algumas alterações durante as duas entrevistas 

prévias realizadas antes do período real de entrevistas, com o intuito de melhorar e otimizar o 

roteiro, alcançando assim a sua versão final. 

De acordo com Gaskell (2002): 

 

O tópico guia é parte vital do processo de pesquisa, dando o apoio necessário para 

delinear os fins e objetivos da pesquisa, não havendo obrigatoriedade do 

entrevistador em seguir as perguntas ali descritas rigorosamente, tornando a 

entrevista mais rica, adequada e flexibilizada a cada situação (GASKELL, 2002, 

p.66). 

 

Segundo Berger e Luckman (1978) em um primeiro contato com uma cultura estranho 

devemos passar por um processo de socialização, onde adquirimos o conhecimento de 

construção do mundo dos sujeitos interagentes. 
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Este conhecimento se deu através de uma grande pesquisa por qualquer tipo de 

informação relacionada ao Toy Art, especialmente na internet. Para aprender o linguajar 

utilizado por estes consumidores, a pesquisadora freqüentou por meses (desde o período de 

janeiro de 2009) os fóruns e grupos destes consumidores. Também participou de conversas 

informais em salas de bate-papo e encontros realizados neste período. 

 

 

4.3 Coleta de dados 

 

 

De acordo com Kozinets (2002) existem dois passos iniciais que um pesquisador de 

marketing deve utilizar para uma boa condução de uma pesquisa netnográfica. Primeiramente 

deve-se identificar, em toda pesquisa realizada, alguns particulares sites e fóruns on-line 

apropriados ao tipo de questões levantadas pelo pesquisador. Posteriormente, o pesquisador 

deve aprender o quanto for possível sobre esses grupos e freqüentadores destes fóruns e 

também, especificamente, sobre alguns indivíduos participantes destes, a fim de alcançar um 

maior entendimento sobre seus hábitos e costumes. 

Como meio de coleta de dados desta pesquisa foram realizadas entrevistas individuais 

em profundidade e semi-estruturadas com os consumidores de Toy Art, com o objetivo de 

buscar diferentes informações sobre o fenômeno desconhecido sem que os atores sociais 

sofressem influências e como conseqüência apresentassem uma “nebulosidade” no seu 

discurso. As entrevistas foram todas realizadas on-line, via skype ou MSN (ferramentas de 

conversação instantâneas), de acordo com a preferência do entrevistado. 

Antes de cada entrevista ser iniciada, foi explicado ao entrevistado o objetivo da 

pesquisa e a importância de sua colaboração nela, bem como a garantia da 

confidenciabilidade, sendo enviado a todos os entrevistados o termo de confidencialidade, e 

tendo início a entrevista somente após a autorização do mesmo. Foram feitas perguntas 

abertas, com a intenção de captar a maior quantidade de opiniões do entrevistado, sem 

nenhum tipo de influência externa. 

Todos os entrevistados foram encorajados a falar livremente sobre os principais 

tópicos da entrevista, com o intuito de obter o maior número de relatos sobre os temas 

abordados. 

Segundo McCracken (1988), o método da entrevista em profundidade pode fazer com 

que o indivíduo situe tudo em um contexto social e cultural, aspecto importante nesta pesquisa 
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que busca identificar os significados simbólicos socialmente construídos. Este tipo de 

entrevista é um método por meio do qual o entrevistador consegue se inserir no mundo mental 

dos atores sociais, compreendendo de forma profunda as perspectivas dos informantes no que 

tange às suas experiências de vida, opiniões, valores e crenças (TAYLOR & BOGDAN, 

1984). 

As entrevistas não seguiram obrigatoriamente as perguntas como estavam descritas, 

pois muitas vezes surgiam informações extremamente relevantes no discurso do respondente, 

que não estavam presentes no roteiro. Durante todas as entrevistas os respondentes se 

mostraram interessados em mostrar ao máximo o conhecimento que possuíam, suas opiniões e 

experiências. 

Segundo Gaskell (2002) o entrevistador deve usar sua imaginação social científica 

para perceber quando temas considerados importantes e que não poderiam estar presentes em 

um planejamento ou expectativa anterior, aparecem na discussão. 

Além do conteúdo das entrevistas, foram coletadas anotações de campo realizadas em 

encontros de Toy Art nos quais a pesquisadora participou, além de informações fornecidas 

posteriormente, e informalmente pelos entrevistados. 

Foram realizados dois testes prévios antes da realização das entrevistas utilizadas nesta 

pesquisa, com o intuito de corrigir e melhorar o roteiro de perguntas para um melhor 

resultado. 

Foram realizadas 15 entrevistas, sendo que uma foi descartada pela pesquisadora 

devido a falta de conteúdo satisfatório por parte do entrevistado, assim como foi percebido um 

aparente desinteresse/falta de compromisso com a entrevista que ocorria naquele momento. 

Dos 14 entrevistados, 3 eram do sexo feminino e 11 do sexo masculino, com idades 

entre 19 e 38 anos, residentes nos estados de Belo Horizonte, Paraná, Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Sul, São Paulo e o Distrito Federal. Cada entrevista teve em média uma hora e 

meia de duração e foram realizadas no período de julho a agosto de 2009. 

Assume-se que esta variedade representacional de entrevistas é limitada no tempo e no 

espaço social. O número de indivíduos entrevistados não é tido como dado fundamental para a 

construção do corpo de dados, mas sim, a diversidade de informações sobre o fenômeno que 

está sendo estudado. Entende-se que com diferentes percepções de mundo de acordo cm cada 

entrevistado, será possível consolidar uma série de informações pertinentes para o estudo. 

Foram realizadas entrevistas com vários tipos de informantes até que tivessem sido 

atingidas as diferentes perspectivas de indivíduos e iniciado o processo de repetições. 
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Chegou-se ao número de informantes final até que nenhum tipo de informação nova 

continuou emergindo. 

A quantidade deste número de entrevistas se deu pelo critério da saturação, que se dá, 

segundo Bauer & Aarts (2002) quando novos estratos não acrescentam mais nada novo na 

investigação, e por isso deve-se finalizar o processo de captação de dados/entrevista. Em 

síntese, permanecendo todas as informações coletadas as mesmas, não é necessária a 

realização de mais entrevistas. 

Abaixo segue a tabela com algumas informações sobre os entrevistados e as fotos de 

seus respectivos Toys, enviados por eles: 

 

Tabela 4.3: Entrevistados e seus Toys 

 

Respondente Sexo Idade Estado Toy Art 
 
 
 
 
 

B. G. 

 
 
 
 
 

Masculino 

 
 
 
 
 

29 anos 

 
 
 
 
 

RJ 

 

 
 

 
 
 
 

B. H. 

 
 
 
 

Masculino 

 
 
 
 

30 anos 

 
 
 
 

SP 

 
 
 
 
 
 

B. M. 

 
 
 
 
 

Masculino 

 
 
 
 
 

19 anos 

 
 
 
 
 

SP 
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D. F. 

 
 
 
 
 

Feminino 

 
 
 
 
 

22 anos 

 
 
 
 
 

RJ 

 

 
 

 
 
 
 
 

F. Q. 

 
 
 
 
 

Masculino 

 
 
 
 
 

27 anos 

 
 
 
 
 

RS 

 

 
 

 
 
 
 

G. M. 

 
 
 
 

Feminino 

 
 
 
 

23 anos 

 
 
 
 

BH 

 

 
 

 
 
 
 
 

H. 

 
 
 
 
 

Masculino 

 
 
 
 
 

21 anos 

 
 
 
 
 

SP 
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I. L. 

 
 
 
 
 

Masculino 

 
 
 
 
 

32 anos 

 
 
 
 
 

RJ 

 

 
 

 
 
 
 
 

I. V. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Masculino 

 
 
 
 
 

29 anos 

 
 
 
 
 

SP 

 

 
 

 
 
 
 

J. W. 

 
 
 
 

Feminino 

 
 
 
 

32 anos 

 
 
 
 

DF 

 

 
 

 
 
 
 
 

M. J. 

 
 
 
 
 

Masculino 

 
 
 
 
 

38 anos 

 
 
 
 
 

RJ 
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O. R. 

 
 
 
 
 

Masculino 

 
 
 
 
 

35 anos 

 
 
 
 
 

PR 

 

 
 

 
 
 
 
 

R. 

 
 
 
 
 

Masculino 

 
 
 
 
 

20 anos 

 
 
 
 
 

SP 

 

 
 

 
 
 

T. M. 

 
 
 

Masculino 

 
 
 

30 anos 

 
 
 

SP 

 

 
 

 

4.4 Tratamento de dados 

 

 

Como forma de tratamento de dados, foi realizada uma análise de conteúdo. Buscou-

se, desta forma, compreender e interpretar os dados subjetivos inseridos no modo de vida dos 

informantes, e os pontos de vista dos respondentes sobre o mundo. 

 

Análise de conteúdo refere-se ao estudo de textos e documentos. É uma técnica de 

análise de comunicações, tanto associada aos significados, quanto aos significantes 

da mensagem. Utiliza tanto procedimentos sistemáticos e ditos objetivos de 

descrição dos conteúdos, quanto inferências, deduções e lógicas (VERGARA, 2004, 

p.14). 
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Segundo Patton (1990, apud DELLAGNELO & SILVA, 2005), “a análise de 

conteúdo é uma técnica de pesquisa para se chegar a conclusões por meio da identificação 

sistemática e objetiva de características específicas em um texto”. 

Para Bauer (2002), através da reconstrução de representações, os analistas de conteúdo 

inferem a expressão dos contextos, e o apelo através desses contextos. Ao se enfocar a fonte, 

o texto é um meio de expressão. Um corpus de texto é, portanto, a representação e a 

expressão de uma comunidade que escreve (BAUER, 2002). 

 

Através da reconstrução de representações, os analistas de conteúdo inferem a 

expressão dos contextos, e o apelo através desses contextos. Ao se enfocar a fonte, o 

texto é um meio de expressão. Um corpus de texto é, portanto, a representação e a 

expressão de uma comunidade que escreve (BAUER, 2002, p.192). 

 

Dellagnelo & Silva (2005) entendem a análise de conteúdo como uma técnica de 

análise de documentos estruturada, na qual o pesquisador constrói um conjunto de categorias 

mutuamente exaustivas e exclusivas que podem ser usadas na análise de documentos, 

verificando-se a partir disso, a freqüência na qual cada categoria é observada nos documentos 

estudados.  

Como forma de análise e tratamento dos dados, foi utilizado um software para análise 

de dados qualitativos, chamado QSR NVIVO 8.0. Este software permite ao pesquisador 

administrar, categorizar e analisar os dados coletados de diferentes formas. Inicialmente 

foram inseridos no software todos os arquivos com as entrevistas, e com isso foram criadas 

categorias para análise. Com a divisão das categorias o software criou diversos documentos 

com o conteúdo das entrevistas. 

A codificação das unidades de registros foi realizada através de um processo de 

desagregação dos trechos selecionados em seus elementos constitutivos, sendo em sequência 

utilizado o processo de tabulação das freqüências, sua correlação e finalmente a criação de 

categorias (DELLANGNELO & SILVA, 2005). 

Em relação à forma de definição das categorias, seguindo o modelo proposto por 

Dellangnelo & Silva (2005), não houve nenhuma determinação prévia das mesmas, buscando 

classificá-las de maneira progressiva. Como opção, a pesquisadora categorizou toda 

mensagem que lhe pareceu ter potencial para ser uma categoria distinta. Aquelas que durante 
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o processo de análise, não ganharam consistência, ou foram descartas ou foram agregadas a 

outras categorias através da criação de famílias de categorias. 

A importância de algumas categorias foi fortalecendo-se ao longo do processo de 

análise e a partir do momento da saturação da correlação entre o corpus de dados de pesquisa 

e o referencial teórico, conclui-se esta etapa, e foi iniciada então a análise das entrevistas, 

onde procurou-se estabelecer relações, responder questões e verificar contradições, anexar 

significância e compreender o fenômeno que se propôs a estudar (DELLANGNELO & 

SILVA, 2005) 

 

 

4.5 Limitações do método 

 

 

Conforme observado por Vergara (2004) todo método apresenta limitações e 

possibilidades. O presente trabalho detém algumas falhas relacionadas à subjetividade das 

informações e generalização das mesmas como conclusão. 

É possível que o grupo selecionado para a entrevista não tenha sido o mais 

representativo do universo estudado, sendo este um risco de qualquer processo de 

investigação. 

O método de pesquisa escolhido exige que o pesquisador tenha uma significativa 

habilidade interpretativa do conteúdo observado e, portanto, também acaba por refletir parte 

de sua psique naquilo que irá encontrar. O pesquisador não chega a campo ingenuamente, 

despido de teoria e seu olhar é direcionado para aquilo que considera relevante, o que pode 

desviá-lo de algo que seja importante para o entendimento do seu objeto de estudo. 

A pesquisa qualitativa, ainda hoje sofre duras críticas, principalmente daqueles que 

defendem a subjetividade e positivismo dos métodos quantitativos. Este método baseia-se em 

análises subjetivas, procurando entender fenômenos decorrentes dos sentimentos dos 

indivíduos. 

Há uma limitação com relação ao tratamento dos dados coletados, que diz respeito à 

própria história de vida do pesquisador, influindo em sua interpretação. Contudo, procura-se 

certo distanciamento, embora admita-se a inexistência da neutralidade científica. 

A pesquisa não pode ser considerada netnográfica, apenas uma inspiração 

netnográfica, pois o período de observação foi relativamente curto segundo os parâmetros 

antropológicos traçados para este tipo de pesquisa. 
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As informações fornecidas pelos respondentes podem não ser verdadeiras. Em 

momentos de tensão, alguns entrevistados tendem a racionalizar as suas respostas. Além 

disso, informações também podem ser omitidas, uma vez que os respondentes podem, em 

alguns instantes, possuir o sentimento de constrangimento. 

Na etnografia há momentos em que o pesquisador fica tão perto do fenômeno em 

estudo, que se torna impossível manter um equilíbrio, uma perspectiva acadêmica real. 

(SCHOUTEN & McALEXANDER, 1995). O mesmo fato pode ocorrer na netnografia. 

Mesmo com todas as limitações discutidas acima, pode-se afirmar que os dados e os 

resultados encontrados são confiáveis, mas não se pode permitir generalização das conclusões 

extraídas do estudo. 
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5. Análise das Entrevistas 

 

 

Este capítulo é composto pela análise das entrevistas e pela discussão dos resultados 

obtidos. Nesta seção são analisados os conteúdos dos discursos dos entrevistados e ressaltados 

os trechos mais relevantes das entrevistas, como forma ilustrativa e de suporte para as 

categorias que serão apresentadas, e que emergiram durante esta pesquisa. 

Nesta análise foi explorado o relacionamento entre consumidores de Toy Art e seu 

bem de consumo, com o intuito de compreender como esta relação constitui sua identidade 

social. Através das perguntas realizadas durante as entrevistas, foram explorados também os 

fatores que desencadeiam o processo de extensão de si no Toy Art, e questões relativas ao 

modo como o consumidor utiliza este objeto de consumo como uma forma de diferenciação. 

Foram entrevistadas 14 pessoas, sendo 3 do sexo feminino e 11 do sexo masculino, 

com idades entre 19 e 38 anos, residentes nos estados de Belo Horizonte, Paraná, Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e o Distrito Federal. Cada entrevista teve em média 

uma hora e meia de duração e foram realizadas no período de julho a agosto de 2009. 

A partir das entrevistas realizadas foram levantadas algumas categorias analíticas 

recorrentes como, por exemplo: projeção da identidade, colecionismo, diferenciação, 

expressão e orgulho. 

A pesquisadora optou por categorizar toda mensagem que lhe pareceu ter potencial 

para ser uma categoria distinta, para depois descartar ou agregar a outras categorias aquelas 

variáveis que não ganharam consistência. Inicialmente foram encontradas 79 categorias, e 

após a análise observaram-se 3 grandes categorias consistentes, que obtiveram maior destaque 

e que possuem algumas subcategorias. Elas foram relacionadas a partir do referencial teórico 

que deu suporte a esta pesquisa.  

O conteúdo encontrado a partir dos relatos dos sujeitos teve diferenças, proximidades 

e, algumas vezes, até sínteses. O conjunto de insights revelado pelas entrevistas pode ser 

resumido nas categorias abaixo. 
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5.1 Projeção de Identidade e Extensão do Self 

 

 

Neste tópico observamos como os consumidores de Toy Art projetam suas identidades 

no seu objeto de consumo, externalizando esta identidade para o mundo. Segundo Belk 

(1988), nós podemos impor nossas identidades nas posses e conseqüentemente, as posses 

podem impor suas identidades em nós. 

 

Respondente T.M.: Eu sou o cara da criação... sou designer... a exploração das formas... 

materiais... e linguagem é o meu foco... graças aos desenhos aos brinquedos aos Toys... que 

eu sou do jeito que sou... além é claro... da personalidade aberta... divertida...  

 

Respondente J.W.: Acho que o Toy é um "statement", ele fala alguma coisa por mim, mas ele 

é mais uma expressão da minha identidade do que uma construção da minha identidade. 

 

Para McCracken (2003), quando uma pessoa se identifica com o objeto, ela desloca o 

significado dele para sua personalidade, para si. De acordo com os relatos das entrevistas, foi 

percebido que os entrevistados enxergam muitas das suas características nos seus Toys.  

 

Respondente B.G.: A partir dos Toys que coleciono é possível saber um pouco de minha 

personalidade. Me baseio muito no design deles (no caso, o design dos artistas) para criar 

minha base de trabalho também.  

 

Respondente H.: Acho que a alegria, energia e o entusiasmo que eles transmitem relacionam-

se com minha personalidade, pois sou uma pessoa muito carismática e feliz. 

 

Ainda em McCracken (2003), verificamos que as mercadorias são instrumentos 

através dos quais o homem pode manifestar sua personalidade, seus princípios e mesmo a sua 

cultura. O consumo de determinado produto pode se tornar um importante meio de 

comunicação, representação e definição do seu ‘eu’. 

 

Pesquisadora: Quais as semelhanças entre você e seus Toys? 

Respondente D.F.: Na maior parte a personalidade, eles têm traços bem próximos a minha 

personalidade. 
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Pesquisadora: Quais traços? 

Respondente D.F.: Na maioria são personagens atrapalhados, infantis, as vezes rabugentos. 

Depende muito do meu momento. 

 

O bem, no caso abaixo, possui as mesmas características da pessoa que o detém, 

refletindo a sua identidade, a sua personalidade para todos que a cercam. 

 

Respondente I.V.: Eu utilizo os Toys que crio para expressar minha personalidade. Todos 

eles têm traços meus, não digo fisicamente, são características mesmo sabe... todos eles 

possuem um pouquinho de mim. 

 

Belk (1988) afirma que nossas posses são contribuintes importantes para o reflexo de 

nossa identidade. No seu artigo “Artifacts, Identity and Transition: Favorite Possessions of 

Indians and Indian Immigrants to the United States”, Mehta e Belk (1991), mostram que os 

pertences que incluímos em nossas vidas, nos ajudam a definir nossas identidades, quem nós 

somos, onde estamos e quem nós esperamos nos tornar.  

 

Respondente B.H.: Os Toys - meus e dos outros - são mais um pedaço do meu armarião de 

referências. Que vão ser transformados em coisas novas. E assim a máquina não pára. 

 

Respondente R.: Os Toys são objetos de vanguarda, eu diria. E eu gosto de pensar que sou 

assim também. Não sou conservador, sempre quero mudanças. 

 

Respondente H.: Toy Art tem design, arte, foi feito pra mim. Me vejo muito neles. 

 

Segundo Hall (2005), o processo de identificação, através do qual nos projetamos em 

nossas identidades culturais, tornou-se mais provisório, variável e problemático. Verificamos 

isso no relato abaixo, onde o entrevistado projeta a sua identidade em seu bem em dois 

momentos distintos da sua vida, mostrando que sua identidade é variável, pois ele percebe que 

suas características mudaram com o passar do tempo. 

 

Respondente B.M.: Comprei meu primeiro Toy, todo em branco, porque achei que ele era 

parecido comigo na época, isso tem uns 5 anos. Na época eu não sabia o que iria fazer, 

sentia exatamente isso, como se tudo estivesse em branco, nada traçado e eu tivesse que 
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desenhar tudo, dar os traços da minha vida. Um tempo depois eu pintei o Toy e ele é 

extremamente parecido comigo hoje, colorido, alegre... não sei, ele possui características que 

eu não consigo definir. Quem vem aqui na minha casa e vê ele logo percebe que é meu sabe... 

quem me conhece consegue identificar as características em comum, sei lá... ele é como eu. 

 

Belk (1988) observa que, nossas possessões são os maiores contribuintes e refletores 

de nossas identidades. Mehta & Belk (1991) mostram que os pertences que incluímos em 

nossas vidas nos ajudam a definir as nossas identidades, que nós somos, onde estamos e quem 

nós esperamos nos tornar. Os objetos se tornam parte de si. 

 

Respondente F.Q.: Toy tem tudo a ver comigo, foi paixão a primeira vista. Todos que vêem os 

meus Toys dizem que eles são a minha cara. É puro design, e como designer vejo que ele tem 

tudo a ver com o que eu quero hoje e para o meu futuro, já que quero continuar trabalhando 

com isso a minha vida toda.  

 

Respondente H.: Vários objetos meus, assim como meus Toys, refletem o que eu sou. Eu só 

compro o que gosto, o que eu me identifico, e com o Toy Art foi assim, vi, gostei e comprei. 

Comecei a fazer alguns Toys... faço isso porque eles refletem como eu me sinto, me faz bem, 

sabe?  

 

Segundo Solomon (2002), os objetos podem agir como uma espécie de proteção, 

reforçando nossas identidades, especialmente em situação desconhecidas.  

 

Respondente J.W.: A escolha do Toy se dá um pouco através do preço, já que a maioria ainda 

é muito cara no Brasil, mas se dá mais através dos que eu me identifico mesmo. Dependendo 

do momento da minha vida a minha escolha é diferente. Todos eles refletem um pouco de mim 

e me lembram coisas e fatos da minha vida. Cada um lembra um momento específico. Não há 

uma escolha racional, mas eu tenho que me ver nele. 

 

Para Hall (2005), nós somos confrontados por uma gama de diferentes identidades, 

dentre as quais parece possível fazer uma escolha. Os entrevistados corroboram com esta 

afirmativa quando relatam as diferentes identidades que possuem.  
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Respondente R.: Tenho vários Toys e cada um deles tem um pouquinho de mim, algumas 

características físicas, mas a maioria de personalidade mesmo... acho que se juntar todos 

eles podemos ter um eu...rs 

 

Respondente B.H.: Crio os Toys baseados em sentimentos que sinto e características que 

tenho, mas todos eles são bem diferentes, pois cada momento é diferente, cada dia é diferente, 

e eu nunca sou o mesmo, nunca estou do mesmo jeito. Tem dias em que estou bem mal 

humorado e todos eles saem de cara feia, mas acho legal porque todo mundo tem os seus dias 

ruins, e gosto quando se identificam com ele por causa disso. 

 

Um fator muito importante é a construção da identidade social dos entrevistados. Em 

sua maioria eles confirmaram que o Toy Art ajuda sim na construção das suas identidades, 

pois ele os diferencia das demais pessoas. Para eles, este tipo de consumo possui 

características especiais, e com isso eles se tornam especiais. 

 

Respondente O.R.: Não conheço colecionadores de Toy Art aqui em Curitiba. As vezes acho 

isso ruim, porque não tenho com quem trocar, com quem conversar, mas ao mesmo tempo me 

sinto diferente dos demais colecionadores, porque eu tenho objetos tão especiais, com 

características tão doidas e diferentes. Eles são como eu, são diferentes, possuem uma 

identidade única. São como aqueles amigos raros de uma vida toda, são parecidos com você 

e muito especiais. 

 

Foi percebido nas anotações de campo que essa projeção da identidade no Toy Art é 

algo consciente mas involuntário. Eles buscam características no objeto que o identifiquem 

como seus, como parte de si. A projeção é feita tanto no momento da compra como no 

momento da customização. Os entrevistados preferem comprar os próprios Toys a ganhá-los 

de presente, pois só assim eles conseguem encontrar o Toy “certo”, que os satisfaça e consiga 

essa integração da identidade do objeto com a própria identidade. 

Belk (1988) observa que consideramos os nossos pertences como partes de nós 

mesmos. O nosso frágil senso do self necessita de apoio, de ter e possuir as coisas, porque, em 

grande medida, somos aquilo que temos.  
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Respondente I.V.: Os Toys que customizo são um pedaço de mim, uma extensão de minhas 

características, como por exemplo a minha cultura russa. Podem ser considerados uma 

extensão de mim pois com o Toy Art eu possso expressar aquilo que eu sou. 

 

Respondente G.M: A grande maioria dos meus objetos tem as minhas características. Os 

meus Toys são parecidos comigo, são um pedaço de mim. 

Pesquisadora: Você poderia dizer o contrário também, que eles são pedaços de você? 

Respondente G.M.: Hummmm... acredito que sim... sim. Não sei se eles são pedaços de mim 

ou eu sou feita dos pedaços deles... sei que somos parecidos. 

 

Os consumidores de Toy Art valorizam seus bens como se fossem parte de si mesmos, 

eles utilizam as mesmas características de definição do seu bem para eles mesmos, como se 

fossem uma coisa só. 

 

Respondente O.R.: Bom, do jeito que eu os compro acho que acabam sendo sim uma extensão 

de mim. Porque eu acho que todos os que colecionam acabam sendo pessoas bacanas, que 

querem que os outros vejam seus Toys, gostam de compartilhar isso, não os querem apenas 

pra si, para esconder. Então resumiria dizendo que quem tem Toy é alguém muito gente boa. 

 

Belk (1988) observa que o consumidor também estende seu self através da criação e 

alteração de determinado objeto. É possível observar essa mudança do produto no Toy Art, 

onde o consumidor pode pintar, trocar as roupas, modificar seu corpo, aumentá-lo ou diminuí-

lo de tamanho, dentre outras diversas modificações em seu Toy que os deixem do jeito que 

seu proprietário imagina. 

 

Pesquisadora: Você poderia afirmar que o seu Toy pode ser classificado como um pedaço de 

você? Por que? 

Respondente B.H.: Talvez não diretamente; mas certamente é uma expressão de tudo aquilo 

que filtro no dia-a-dia, desde que tenho alguma compreensão das coisas. Não considero que 

os Toys sejam mini-b.h., mas são criazinhas minhas. Meio que uns personagens que, 

inevitavelmente, carregam traços do autor. Sempre que um escritor inventa um personagem, 

é impossível ele não imprimir uma ou outra característica, impressão ou preconceito seu 

nele. Os meus Toys são assim. 
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Segundo Belk (1988), um dos motivos para queremos ter um bem  é para ampliarmos 

o nosso senso de si e observando o que temos podemos descobrir quem somos.  Os 

respondentes declararam que seus Toys são uma parte de si, que eles representam as diversas 

características que eles possuem. 

 

Respondente B.H.: Acho que eu gosto dos tubetes; como são várias caras, cada dia me 

identifico com um. Tem um irritadiço, um todo machucado, um com cara de debilóide... tem 

um pirata, um lutador de lucha livre... todos são uma fatia de mim. 

 

Respondente R.: Cada um deles foi escolhido por possuir uma característica diferente, e 

essas características são minhas também. Sinto como se fossem pedaços de mim. São 

comprados, não feitos por mim, mas são como filhos... filhos adotivos, mas são semelhantes. 

 

A nossa definição de eu geralmente é altamente subordinada aos nossos bens. Para 

Belk (1988), quanto mais cremos que possuímos ou somos possuídos por um objeto, mais 

parte de nós eles se tornam. Isso se comprovou quando foi questionado aos entrevistados se os 

Toys em sua posse poderiam ser classificados como uma extensão de si mesmo. 

 

Respondente H.: Sim, todo produto é uma extensão do homem, em relação aos meus Toys não 

é diferente, são minhas idéias vivas fora de mim. 

 

Respondente D.F.: Sim, é como disse é como um espelho do que eu sinto. 
 

 

5.2 Significados 

 

 

Segundo McCracken (2003), os bens de consumo são pontes para nossas esperanças e 

ideais, são por nós utilizados para recobrar significados culturais deslocados, para cultivar 

algo que de outra maneira estaria fora de nosso alcance. O Toy Art, por ser um objeto oriundo 

de outra cultura, apresenta diversos significados, segundos os entrevistados. 
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Respondente G.M.: O Toy Art para mim significa rebeldia. Ele foge dos padrões, é diferente 

de qualquer arte, é muito mais do que isso. Pense só, toda obra de arte tem um significado, 

imagine só um Toy que é um brinquedo e ao mesmo tempo um objeto de arte. 

 

Respondente B.G.: A Toy Art para mim é mais que uma onda passageira. Vejo no Toy Art a 

possibilidade de voltar a consumir meus brinquedos de uma forma diferente, junto com arte. 

Para mim significa liberdade de criação, Mutação, Possibilidades... 

 

Respondente B.M.: Não há como negar a influência estrangeira, já que os Toys surgiram na 

China e hoje são vendidos em grande quantidade nos EUA. Mas eu gosto deles exatamente 

por isso, por ser algo de outra cultura, por podermos inserir o significado da nossa quando 

mexemos neles, quando pintamos, customizamos... e eu realmente estou feliz com a grande 

quantidade de artistas brasileiros que estão surgindo, os caras são muito bons. Cada um 

passa um estilo diferente, cada Toy tem um significado próprio, advindo da cultura regional, 

especialmente os de tecido. 

 

Douglas & Isherwood (2004) argumentam que todos os bens são portadores de 

significado, mas nenhum o é por si mesmo. O significado está nas relações entre todos os 

bens, no conjunto. Durante as entrevistas foi percebido que os consumidores vêem seus 

objetos de forma diferente com o passar do tempo, os significados contidos no bem se 

modificam.  

 

Pesquisadora: Você venderia seu(s) Toy(s)? Por que? 

Respondente H.: Acredito que não, pois cada um tem um significado diferente para mim, 

cada um lembra uma época diferente, épocas diferentes. 

 

Respondente G.M.: Sim, todos eles possuem um significado pra mim. Acho que o carinho por 

eles aumenta com o passar do tempo. Eles são como memórias, me fazem lembrar coisas 

boas que aconteceram quando eu comprei cada um deles. 

 

O significado dos bens está constantemente em trânsito. Para McCracken (2003), parte 

do mundo culturalmente constituído se transfere para o bem de consumo. Durante a pesquisa 

de campo, foi observado que os consumidores de Toy Art transferem parte de sua cultura, de 

suas influências culturais na escolha e criação de seus Toys.  
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Respondente H.: A minha última criação tem um significado muito especial para mim, pois 

ela foi baseada na cultura indiana, que venho estudando há algum tempo. As cores, as 

formas, tem a ver com o que eu gosto. Escolhi criar os deuses que eu me identifico, que de 

alguma maneira passem alguma mensagem, tenham um significado forte. 

 

Respondente B.M.: Possuo sentimentos diversos, pois cada um me faz lembrar de uma época, 

de um determinado dia. Todos têm um significado especial. Gosto mais dos brasileiros, 

valorizo muito a nossa cultura, devíamos apoiar mais os nossos artistas (e eu me incluo 

neles...rs). 

 

Segundo Wattanasuwan (2005), os objetos materiais são carregados de significados 

simbólicos através dos quais os indivíduos expressam quem eles são para os outros. O bem se 

torna um símbolo dos sentimentos. Isto pode ser observado nos relatos, onde os consumidores 

de Toy Art relatam o que o bem de consumo simboliza para eles. 

 

Pesquisadora: Você se identifica com os seus Toys? 

Respondente D.F.: Muito. Eles são a minha forma de expressar minhas características. Acho 

que eles são um espelho dos meus sentimentos. 

Pesquisadora: De quais sentimentos? 

Respondente D.F.: Medos, anseios, angústias, assim como as alegrias. 

 

Pesquisadora: O que o Toy Art é para você? 

Respondente I.L.: Meu filho. 

 

Migueles (2007) percebe o consumidor como um ser que possui um sentido simbólico 

do mundo e constrói a sua racionalidade sobre essa lógica simbólica que lhe permite ler a 

realidade. O consumidor transporta esse simbolismo para os seus objetos. O significado do 

Toy Art é diferente para cada um dos entrevistados, que carregam nesta significância suas 

influências e vivências.  

 

Pesquisadora: O que é o Toy Art pra você? O que ele simboliza para você? 

Respondente B.H.: Brinquedos caros, mas são divertidos e 'brincáveis'... Hehehehehe. Só de 

elevar um brinquedo a um status de arte já é bem pretensioso... mas é verdade, uma vez que 
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você tem um artista queimando a pestana pra criar algo relevante. Ele simboliza uma forma 

de arte moderna e atual. 

 

Pesquisadora: O que te seduz neste objeto? 

Respondente R.: A criatividade dos artistas, a delicadeza, e o contraste que alguns têm, como 

algo fofo, mas mesmo assim levando uma mensagem séria. Além disso, as cores me atraem 

bastante. Eles são símbolos de rebeldia, mas uma rebeldia diferente, artística. 

 

McCracken (2003) observa que usamos o poder evocativo do objeto, possuindo seu 

significado, que passa a atuar com um símbolo. Para os entrevistados o Toy Art é um símbolo 

de expressão, de status, de diferenciação. Nos relatos, percebemos que para estes 

consumidores este bem simboliza seus sentimentos e suas atitudes. 

 

Pesquisadora: Por que você decidiu comprar Toy Art?  

Respondente H.: É na verdade uma satisfação pessoal, uma vontade de consumir, eu tenho 

muito disso, tem dia que eu preciso comprar algo para me sentir bem, não é uma questão de 

necessidade básica, segundo maslow acho q essa seria a última necessidade da pirâmide! 

rsrsrs... e a Toy Art é um meio de suprir isso! Ele me faz feliz, satisfeito e orgulhoso por ter 

objetos tão diferentes. 

 

Pesquisadora: Qual o significado que ele possui pra você? 

Respondente F.Q.: Para mim o Toy Art simboliza somente coisas boas. É arte com design. 

 

Respondente I.L.: Os meus Toys, atualmente, são a minha maior fonte de expressão. Eles 

simbolizam o que eu sinto, tanto quando compro um pronto ou quando faço. Eles são um 

pedaço de mim, são diferentes de qualquer outro objeto. Não há nada por aí como Toy Art, é 

uma arte sem limites. 

 

 

� Rituais  
 

 

Por meio da análise de rituais podemos observar aspectos fundamentais de como uma 

sociedade vive, pensa e se transforma. Conforme apresentado no referencial teórico desta 
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dissertação, os rituais podem ser definidos por Segalen (2002) como um conjunto de atos 

formalizados e expressivos portadores de uma dimensão simbólica. 

Os consumidores despendem um bom tempo limpando, discutindo sobre, comparando, 

refletindo sobre, mostrando ou mesmo fotografando muitas das suas novas posses 

(McCRACKEN, 2003). 

Foram identificados nas entrevistas dois tipos de rituais: o ritual de posse e ritual de 

arrumação. Um ritual não exclui o outro, muito pelo contrário, eles se complementam. Para os 

entrevistados não há o sentimento de cuidado, de arrumação, se não existir o sentimento de 

posse, de significado. 

 

Respondente M.J.: Tenho muito carinho por eles e cuido como relíquias. Além disso, eles 

acabam fazendo parte de certa forma da decoração do apartamento. Eu sou extremamente 

detalhista e tento trazer um pouco da minha profissão para harmonizar todos eles.   

 

Respondente R.: Eu curto eles pra caramba. Cuido, tiro o pó, organizo direitinho. Eles são 

meus, se mexer tem que deixar como estava. Eles são como eu, organizados. Não gosto nada 

fora do lugar, não gosto de vê-los fora de ordem, me deixa nervoso. 

 

O ritual de arrumação ocorre durante o excessivo cuidado na arrumação e organização 

do seu bem. Nas anotações de campo a pesquisadora observou que muitos dos consumidores 

possuem um móvel dentro de casa feito especialmente para guardar os Toys. A importância 

disto se dá pelo fato de que eles são feitos sob medida, para que caibam uma grande 

quantidade daquele específico Toy que possui uma altura e largura determinadas. 

 

Respondente I.V.: Sim, deixo todos guardados de acordo com a série, somente eu os limpo, e 

deixo expostos agrupados por série, em uma estante feita sob medida. Não deixo nem a 

faxineira tocá-los, para não correr o risco de quebrar algo que tenha um alto valor. 

 

Respondente J.W.: Os pequenos ficam num móvel que são uns casulos, como se fossem uma 

caixinhas de 10x10, feito especialmente para guardá-los. Ele valoriza o ambiente. 

 

Respondente B.G.: Mandei fazer uma estante especialmente para eles ☺ 
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Respondente O.R.: Há alguns meses, comprei uma cristaleira, pois não gostaria que eles 

estragassem com o pó, sol, ou que qualquer pessoa ficasse pegando. Guardo tudo, desde a 

embalagem e os cards que vem junto com vários deles. Os guardo por tipo de Toys, Munny4 

com Munny, Dunny5 com Dunny e por aí vai. 

 

Respondente R.: Os de plástico ficam nas prateleiras, e os de plush na cama. Eu tiro pó do 

quarto dia sim, dia não, e eles são uma das maiores causas. E eu organizo eles por coleção. 

Eu não deixo ninguém mexer nos meus livros...rsss... e td tem uma ordem que só eu 

entendo...rs. Eu não ligo de encostar se perguntar antes, e se tirar do lugar tem que colocar 

certinho onde pegou, senão fica um mais perto do outro e não pode. 

 

Respondente T.M.: Bem eles estão guardados em suas respectivas caixinhas... pois onde 

resido foi uma guerra eu tentar colocar numa colméia e decorar uma parede... na minha 

nova residência... já determinei que no meu escritório eles vão estar expostos. 

 

Os rituais de arrumação são usados para efetivar a transferência contínua de 

propriedades perecíveis, propriedades que provavelmente se desvaneceriam quando de posse 

do consumidor. Esses rituais permitem ao consumidor “refrescar” as propriedades que ele ou 

ela extraiu dos bens. Os rituais de arrumação também podem ser usados para manter e 

“avivar” certas propriedades significativas residentes nos bens. Os rituais são uma espécie de 

versão microscópica dos instrumentos de transferência de significado que os fazem 

movimentar-se no mundo dos bens. Cabe a eles transportar o significado dos bens para o 

consumidor (McCRACKEN, 2003). 

 

Respondente M.J.: Não permito que  peguem poeira ou sejam expostos a luz solar, pois pode 

danificar a pintura ou deformar o vinil , material mais usado na fabricação dos Toys. São 

dispostos de acordo com a plataforma deles em prateleiras e estantes, para os menores 

possuo caixas com portas em acrílico e fitas anti-poeira. Às vezes quando chegam novos Toys 

preciso rearumar tudo. Tenho na data de hoje, exatamente 336  Toys (307 vinil, 12 paper toy, 

1 toy em madeira e  16 promocionais) e 25  livros, posters enquadrados e dvds . 

                                                 
4 Munny é um modelo de Toy Art customizável, sem desenho algum, com várias opções de cores. Sua foto pode 
ser encontrada no Anexo A. 
5 Dunny é o modelo de Toy Art mais conhecido entre os consumidores deste bem. Foi criado pela empresa 
Kidrobot, com séries diversas. Suas fotos e um pouco da história deste modelo podem ser encontradas no Anexo 
A. 
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Respondente I.V.: Ultimamente, deixo alguns expostos na sala da minha casa, e guardo a 

maioria no meu armário, em suas respectivas caixas, para protegê-los da luz e pó. 

 

Respondente B.M: Deixo meus Toys em cima da mesa do quarto, próximo a tudo que eu 

gosto, meus cd´s, dvd´s, livros etc., tudo muito organizado. 

 

 

� Identificação 

 

 

Foi observado que, durante a compra do Toy Art há um processo de identificação, em 

que o consumidor escolhe o Toy com o qual ele mais se identifica naquele momento. Essa 

identificação pode estar relacionada as cores, a estética, ou mesmo ao que eles chamam de 

“personalidade”. 

 

Respondente J.W.: Os que eu me identifico mais esteticamente são os da kathie olivas, mas os 

que eu me identifico em relação a personalidade normalmente são os do kozik pelo sarcasmo, 

humor, transgressão. 

 

Respondente B.G.: No meu caso, em particular me identifico sim com o MEU Toy, o que 

estou desenvolvendo. Ele é um ser em branco procurando um genitor estético, no meu caso eu 

era um ser em branco, minha personalidade foi moldada com a vivência, a vida, etc... Temos 

coisas em comum... :) 

 

Segundo Baudrillard (2006), a identificação com o objeto é uma forma de alargamento 

ou expansão da personalidade, com o intuito de absorver coisas, e torná-las suas. 

 

Pesquisadora: Por que ele te cativou? O que te levou a escolher aquele? 

Respondente H.: Por ter me identificado com a personalidade dele. Ele se chamava guerreiro 

e vinha com uma tag explicando sua história, eu gostei de todos e se tivesse mais dinheiro na 

época teria comprado todos, mas como tinha que escolher entre todos aqueles escolhi o que 

tinha mais sintonia com minha personalidade. 
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Pesquisadora: Com qual deles você se identifica mais? Por que? 

Respondente D.F.: Acho que o cry baby, ele é um monstrinho alegre e bonitinho, que curte 

rock, é punk mais nem por isso deixa de ser bonzinho e feliz, é meio que uma resposta a 

certos preconceitos com quem curte punk rock. 

 

Respondente M.J.: Em 2007 em uma visita com família a Casa Cor no Hipódromo da Gávea 

aqui no Rio de Janeiro me deparei com um ambiente montado com vários Toys da arquiteta 

Ana Maria Indio da Costa. Parei ali e fiquei apreciando um a um e quando li na descrição do 

ambiente que se tratava de Toy Art,  me identifiquei.... Passei então a pesquisar na internet e 

me interar melhor do assunto. 

 

Pesquisadora: Então você se identifica com os seus Toys? 

Respondente H.: Sim, eles são meu reflexo! 

 

Ainda segundo Baudrillard (2006) observamos que com esta identificação ocorre o 

apego, uma relação emocional condicionada pelo ciúmes e pela possessividade. Durante a 

pesquisa de campo foi observado claramente esse apego ocorrido devido a identificação. Há 

um cuidado maior com os Toys preferidos, os Toys que eles mais se identificam. 

 

Respondente R.: Eu escolho eles dependendo do visual. Eu prefiro aqueles que eu me 

identifico. Não sei como isso acontece. Tem uns que são mais simpáticos e fofinhos. É claro 

que tenho os meus preferidos, como por exemplo o primeiro que comprei, aquele realmente 

foi amor a primeira vista, ele é especial demais. 

 

Respondente M.J.: Tenho cuidado com todos os Toys, todos são especiais, mas a minha 

coleção de Dunnys é mais especial ainda. Cada um deles tem uma parte de mim, eu 

realmente me identifico com essa plataforma.  

 

Respondente B.H.: Com certeza há um sentimento de possessividade forte com relação aos 

Toys... uns mais que os outros.  

 

O processo de identificação ocorre por vários motivos, mas os entrevistados relatam 

que sempre há algo novo, sempre há um Toy diferente com o qual eles se identificam. Durante 

as anotações de campo foi observado que a identificação nunca ocorre com somente um Toy, 
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é algo constante e que estes consumidores sempre buscam, pois sem identificação não há 

compra. 

 

Respondente H.: Sim, estou em constante busca, procuro os Toy que se pareçam com os da 

minha coleção, escolhendo aquele que tenha mais sintonia com meu estilo, algo mais alegre... 

que transmita vida e energia. 

 

Respondente M.J.: A indentificação seria pelo gosto da  Arte e  Design aliada a plataforma  

de um Designer Toy com temas adultos. O conjunto de tudo isso é que me faz curtir de 

montão essa idéia. 

 

Respondente I.V.: Acredito que me identifico mais com o Dunny do design do Huck Gee, que 

é amarrado numa camisa de força e tem a frase “Hello! I’m insane” estampada no rosto. 

Acho que me identifico porque às vezes me acho louco, e preciso de uma camisa de força 

para me controlar e não gastar muito dinheiro nesse vício. 

 

 

� Expressão 

 

 

Para muitos dos entrevistados, o consumo de Toys é também uma forma de expressão. 

Através das escolhas de compra, os consumidores expressam aquilo que são, seus sentimentos 

e emoções. 

 

Respondente G.M.: É uma maneira de expressar a minha maneira de ser, acontece uma 

identidade com a personalidade. 

 

Pesquisadora: Por que você decidiu comprar um Toy Art? O que te seduz neste objeto? 

Respondente T.M.: Uma forma de me expressar... diversão... Hobby. 

 

Pesquisadora: Você se identifica com o seu Toy? 

Respondente T.M.: Acho q a pressão que me faziam na infância... é resultado da minha 

paixão pelos TOys hj, o KID ... sim... um cara quadrado... meio sem jeito... que serve de tela 
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pra se expressar... eu sou assim... minha tela é o Toy e ele se torna criatura e criador para 

quem o assiste. 

 

O processo de criação e customização de Toys é, na visão dos entrevistados, uma 

forma de expressão, onde eles externam suas influências, preferências, caracterísicas e os 

significados daquele bem que ele possui para os outros. 

 

Respondente I.V: Os toys que customizo tem um estilo que une a arte russa, mesclando o 

comunismo com o capitalismo. O conceito é de união entre diferentes culturas, mostrar que 

as diferenças podem coexistir. Tenho ascendência russa, portanto é uma forma de expressar 

aquilo que sou. 

 

Respondente B.M.: Me expresso através dos meus Toys. 

  

Pesquisadora: O que é o Toy Art pra você? O que ele significa para você? 

Respondente R.: Estilo. Coleção. É uma maneira também de se expressar. 

 

Respondente J.W.: Ele só transmite uma coisa q já está em mim as características 

transgressoras sem ser agressivas, estética de vanguarda. 

 

Respondente I.V.: É a forma que vejo de expressar livremente minha criatividade. O Toy Art 

é uma plataforma tão ou mais rica do que uma tela em branco, onde minha personalidade e 

idéias podem ser aplicadas. 

 

Respondente D.F.: Acho que neles posso soltar meus medos, sentimentos e anseios, sem medo 

de ser julgada, criticada, sou livre com eles. Funciona como uma válvula de escape. 

 

Respondente J.W.: Não expresso exatamente sentimentos, é aquilo que eu falei antes sobre 

exteriorizar características minhas, não sentimentos. 

 

A expressão por meio de um bem de consumo é uma forma utilizada pelos 

consumidores de se exporem para o mundo. Os entrevistados mostram em seus relatos a 

importância dessa oportunidade de exteriorizar tudo o que eles acham importante, tudo o que 

eles querem que os outros saibam deles.  
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Pesquisadora: O Toy Art te ajuda na sua forma de se expressar? 

Respondente D.F.: Sim, as vezes chega a ser algo que nos ajuda a superar medos. 

 

Respondente F.Q.: Sim, me ajuda muito na forma de me expressar, pois nele posso fazer o 

que eu quiser até mesmo desenhar ele de coco pra baixo. 

 

Respondente H.: Sim, eles expressam todos valores que eu gosto, alegria, beleza, energia, as 

pessoas gostam de vê-los, percebo isso pela chuva de emails que recebo diariamente de 

elogios dos Toys... 

 

 

� Diferenciação 

 

 

O desejo de ser especial, de ser diferente, se mostrou um fato amplamente discutido 

pelos entrevistados, que buscam no consumo de Toy Art uma forma de se diferenciar dos 

demais tipos de consumidores. 

 

Respondente M.J.: Gosto muito do que é diferente, o que não é comum. 

 

Respondente B.M.: Me interesso por colecionar Toys pois acho diferente, gosto do aspecto 

deles, das formas e cores, parecem brinquedos mas não se brinca com eles, são . 

 

Respondente G.M.: Eu gosto dos Toys quando eles são assim diferentes. 

 

Para Baudrillard (2006), o consumo pode ser traduzido como um processo de 

diferenciação social que ocorre através da manipulação dos objetos e sua transformação em 

signos, que se ordenam como uma linguagem, distinguindo a pessoa, e filiando-o a um grupo 

tomado como referencia ideal, oferecendo a este grupo um status superior. 

 

Respondente O.R.: Pra te falar a verdade eu não conheço pessoas que tenham Toy Art, só 

pessoas que conheço pela net mesmo. Eu gosto dos Toys por isso, porque só pessoas 

antenadas com a arte, com o design acabam descobrindo e conhecendo ele. Não quero que 
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seja fabricado em massa, porque esse é um diferencial do Toy, são poucos para poucos... e 

poucos sortudos aliás...rs 

 

Os entrevistados se vêem como pessoas diferentes e que fogem dos padrões, e isso se 

reflete nos Toys que eles consomem. Nos relatos, percebemos que os entrevistados buscam 

algo único e diferente. A escolha pelo consumo de Toy Art se dá devido à diferenciação que 

estes consumidores enxergam neste bem de consumo.  

 

Respondente J.W.: Então, acho que uma das minhas características é isso de não se adequar 

a coisas pré-estabelecidas, não seguir um padrão comum de comportamento, a busca pelo 

novo. Da questão estética, das características de transgredir o politicamente correto, do 

humor meio dark. O mesmo pode ser aplicado para os meus Toys, que traduzem um estado de 

espírito, de uma coisa de vanguarda e ao mesmo tempo lúdica, que foge dos padrões do 

politicamente correto. 

 

Respondente G.M.: Bom eles são bem divertidos, ao mesmo tempo são fofos e rebeldes e 

fogem um pouco do padrão estabelecido pela sociedade. Eu não sou um exemplo bom de 

pessoa padronizada. 

 

Respondente H.: Eu fiquei impressionado com o estilo, achei completamente diferente de tudo 

que já tinha visto, principalmente no conceito em desenvolver brinquedos para não brincar, 

pois eram brinquedos para adultos. 

 

Respondente B.G.: Sou uma pessoa que ama o design em todas as suas formas. Tanto o 

gráfico, quanto o de objetos. Sempre tive uma queda por coisas diferentes. 

 

Respondente G.M.: Eu sempre gostei de coisas diferentes, engraçadas, conceituais e etc., e 

quando eu descobri o Toy Art já colecionava algumas coisas desse estilo. 

 

Segundo Baudrillard (2006) a lógica social da diferenciação é algo fundamental na 

análise da sociedade de consumo, já que ela institui a exploração dos objetos como 

diferenciais e como signos. Nas entrevistas percebemos a importância desta diferenciação 

para os entrevistados. 
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Respondente F.Q.: Não pensei em anda quando criei o meu Toy, foi tudo aleatório, fui 

desenhando como eu queria que ficasse mesmo, queria que fosse uma peça única, diferente. 

 

Respondente H.: Como já disse, pra mim Toy Art é a mistura perfeita entre duas coisas que 

amo demais... a arte e o brinquedo e é ousado e inovador no fato de resgatar todas coisas 

boas da infância gerando algo diferente e um estilo único... para mim o Toy Art significa 

muito, pois está relacionado a forma como apresento minhas idéias, meus talentos ao mundo 

do design, tem uma relação muito profunda com minha personalidade e estilo de criação. 

 

 

� Personalização 

 

 

Segundo McCracken (2003), o ato da personalização é uma tentativa de transferir 

signifcado do próprio mundo do indivíduo para o bem recém adquirido. O Toy Art permite a 

personalização e com isso a transferência de significado para o bem. Os entrevistados relatam 

a importância desta personalização para eles. 

 

Respondente B.H.: Personalizar o meu Toy é uma forma de exercer a minha criatividade, 

externar o meu talento e minha paixão pelo design. 

 

Respondente H.: Costumo comprar Toys personalizáveis pois posso deixá-lo exatamente 

como quero, posso expressar o que eu sinto, deixá-lo exatamente como eu, com a minha 

personalidade. O Toy é como um eu pequeno naquele momento. 

 

Respondente I.L.: Sempre gostei de desenhar personagens desde criança, até que fiz um com 

minha personalidade. 

 

Na personalização o consumidor pode colar itens no seu Toy, colocar roupas e 

acessórios que ninguém mais possua, para fazer daquele Toy único, com a sua marca. Pintar, 

cortar e desenhar também faz parte deste processo. Praticamente todas as empresas 

fabricantes de Toys vendem unidades totalmente em branco, prontas para a customização. 
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Respondente B.H.: Customização é colocar um pouco de você nas coisas que você usa. Acho 

que alimenta na gente um pouco a vontade de exclusividade. O ser humano, como espécie, 

tem 6 bilhões de indivíduos; é meio triste pensar que são seis bilhões de células iguais, né? 

Todo mundo quer ser único, se destacar. A tendência é customização no sentido mais amplo: 

você acorda, liga a internet e customiza sua informação; as lojas têm seu histórico de compra 

e customizam seu atendimento; você compra sua roupa e já pode customizar do jeito que 

quiser - eu gosto de fazer minhas próprias camisetas, que compro em lugares em que se 

produz a partir de uma peça-, Senta na sua mesa, que está customizada pra você. 

 

Respondente G.M.: Eu costumo comprar algumas coisas para personalizar meus Toys. Já 

costurei algumas “roupinhas” bem dark, já tatuei um, com essas tatuagens removíveis. Fiz 

isso sem pensar, porque estava pensando em fazer uma tatuagem em mim, fiquei imaginando 

como ficaria e coloquei no meu Toy...rs 

 

Conforme observado por Baudrillard (2006), a lógica da personalização surgiu após a 

industrialização, onde todos tinham exatamente os mesmo produtos, todos homogêneos e 

iguais, e os homens passaram a buscar algo que os diferenciasse dos demais, que os tornasse 

diferentes. 

 

Respondente J.W.: Personalizar os meus Toys faz parte do processo. Quando compro busco 

algo único, mas por mais diferente ou raro, alguém tem um igual. Sou diferente e única, e 

busco algo assim, por isso personalizo alguns dos meus Toys, para me destacar dos outros. 

 

Pesquisadora: O que te seduz no Toy Art? 

Respondente D.F.: Aff, pergunta difícil, mas acho que é a capacidade de se modificar a 

qualquer momento posso ter um Toy hoje, e daí a alguns segundos customizá-lo e modificá-lo 

totalmente como uma metamorfose, fora que são fofinhos demais, mais é uma fofura 

diferente, uma coisa meio bizarra, fora dos padrões de beleza normais. 

 

Customizar é algo muito importante para os consumidores de Toy Art. Os 

entrevistados relataram os sentimentos e sensações que possuem quanto customizam os seus 

Toys. Na pesquisa de campo, foi observado nas anotações que muitos consumidores vêem 

essa oportunidade de customização como um diferencial, pois seja brinquedo ou arte, não há 

nenhum outro objeto do gênero que ofereça as mesmas possibilidades. 
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Pesquisadora: Por que customizar Toys é importante para você? 

Respondente D.F.: Porque é isso que me faz me sentir parte do mundo deles, é como se eu 

tivesse realmente criando algo ou alguém que possa ser tudo aquilo que acho legal ou que 

sinto no momento da criação. 

 

Respondente G.M.: Acho tão divertido poder criar algo só meu em cima de algo que já existe. 

Toy Art é algo novo, moderno, que oferece infinitas possibilidades de criação. 

 

Pesquisadora: Por que customizar é importante para você? 

Respondente I.V.: É uma forma de expressar minha criatividade e arte. 

 

 

� Colecionismo 

 

 

Quase todos os entrevistados se consideram colecionadores. O colecionismo é 

definido por Belk (1995) como um processo de adquirir e possuir coisas de forma ativa, 

seletiva e apaixonada, sendo que estes objetos não são utilizados na sua forma usual e são 

percebidos como partes de um conjunto de objetos não idênticos. 

Observamos ainda em Belk (1995) que nem todo mundo que possui uma coleção é 

necessariamente um colecionador. É preciso aumentar esta coleção, adicionar sempre novos 

itens. Segundo o autor, o ato de colecionar difere do conceito de consumir apenas pelo fato de 

indicar a formação de um conjunto de coisas, que é a coleção, e o comportamento decorrente 

do processo de formação deste conjunto. 

 

Respondente I.V.: Para mim, o Toy Art é a união de três de minhas paixões: arte, 

colecionismo e brinquedo. Sou um colecionador completista, então sempre tento achar os 

dunnys que faltam na minha coleção. Além disso, escolho aqueles de determinados artistas 

que eu gosto. 

 

Respondente F.Q.: Hoje sou um colecionador, gosto de Toys diferentes, minha escolha é 

geralmente pelas cores, e pelo design. 
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Para Belk (1995) a dificuldade em se desenvolver uma teoria sobre colecionismo está 

no fato de não haver uma única motivação para se colecionar e nem um único significado para 

o prazer de se fazer uma coleção. Cada entrevistado apresentou uma versão diferente para o 

início de sua coleção. 

 

Respondente O.R.: Comecei a colecionar Toy Art porque é um tipo de coleção que poucos 

fazem, ao menos ao meu redor. Me encanta por ser algo extremamente belo, diferente, não é 

exatamente um brinquedo, alguns chegam ao nível de obra de arte, é por ser uma 

manifestação artística, mas de uma maneira mais divertida. 

 

Respondente M.J.: Comecei  a colecionar e não parei mais e isso se tornou um vício... Já 

tinha o perfil de colecionador que contribuiu bastante para começar mais essa. Tenho dois 

perfis de colecionador: completista, em que tenho a intenção de ter todos os DUNNYS  

lançados pela Kidrobot   e outro perfil ligado ao design do Toy e customização , que na 

verdade é muito subjetivo pra mim.  

 

O colecionismo segundo Belk (1995) é uma atividade altamente competitiva e 

solitária. As coleções conferem status aos colecionadores, fazem com que eles sejam 

reconhecidos no meio em que colecionam. Há uma certa competição de padrão, em que 

sempre são buscados os melhores produtos e mais raros da coleção. Não basta ter uma 

coleção, ela tem que ser especial, completa e diferente das dos demais. 

Durante o estudo de campo, foi percebido pela pesquisadora que os colecionadores de 

Toys não sabiam informar exatamente o motivo pelo qual haviam escolhido este objeto para 

colecionar, apenas informavam que era um objeto incomum e diferente e que eles não 

conheciam ninguém que colecionava quando iniciaram a coleção, e este fato, para eles, os 

tornava colecionadores especiais. 

 

Respondente O.R.: Eu comecei a colecionar meio sem pensar e quando vi tinha tantos que me 

preocupei em guardá-los de uma forma que não estragassem. Minhas sobrinhas de 2 anos 

vieram semana passada e evitei que elas pegassem neles. Não os vejo apenas como 

brinquedos.  O que me encanta muito é a criatividade do pessoal que cria cada um dos Toys. 

Cada um é especial, diferente do outro. 
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Belk (1995) observa que, coleções de miniaturas e brinquedos são muito populares, 

mas, para os colecionadores de Toy Art, que consideram este objeto um brinquedo de arte, 

estas coleções não são e nem devem se tornar populares. Foi observado que os colecionadores 

têm grande prazer em colecionar este objeto justamente por ser algo incomum, não popular e 

que não é encontrado em qualquer lugar.  

Ao mesmo tempo em que a raridade possui uma grande importância para os 

colecionadores, esta falta de acesso e de lojas em várias regiões é encarado como uma 

carência pelos colecionadores, mas este não se torna um fator impeditivo para a continuidade 

da coleção, se torna apenas um desafio. 

 

Respondente O.R.: Toda semana entro em vários sites de venda de Toys e passo nas poucas 

lojas de Curitiba. Vario entre os mais caros e mais baratos. Todo mês compro pelo menos 3, 

4. Procuro aqueles que me encantam mais  pelo visual.  Não fico preso ao fato de ser o mais 

ou menos raro. Creio que se tivesse a opção de uma loja especializada apenas em Toys, ao 

vivo, seria mais criterioso. 

 

Para Belk (1988) o colecionismo é uma forma intensa e comum de consumo. Para 

muitos a forma como o colecionador vê e se apega a sua coleção pode parecer irracional, mas 

o prazer gerado por esse apego é tão grande que os colecionadores não se incomodam com 

este tipo exagerado de consumo. 

 

Respondente M.J.: Às vezes penso em dar uma parada na coleção, mas é um vício tão gostoso 

e sempre que chega um novo  curto bastante, portanto lá no fundo não penso em parar. 

Verdade que já deixei de comprar sapato e roupas, que não ligo muito em ter, para comprar 

os tais. Tenho um apartamento que nunca foi habitado que serve para guardá-los e estão 

dispostos, no momento, em três cômodos. Mantenho o imóvel totalmente fechado e de vez em 

quando abro para dar uma pequena arejada. 

 

Nas anotações de campo, a pesquisadora percebeu que geralmente os colecionadores 

sofrem algum tipo de preconceito tanto das suas famílias quanto dos seus amigos, que opõem-

se a este tipo de coleção e a consideram um desperdício de dinheiro e tempo. 

Se desfazer da sua coleção é algo inimaginável para os entrevistados, que 

demonstraram até abrirem mão de outras coisas para nunca venderem sua coleção e 

continuarem comprando cada vez mais. 
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Respondente O.R.: Já andei quilômetros pelos Toys. Fui a São Paulo, na Plastik, a meca dos 

colecionadores de Toys aqui no Brasil e já me apertei para tê-los sim, mas eu me planejo 

para todo mês poder comprar alguns. Vale a pena pela sensação boa que tenho quando vejo 

todos juntos, quando vejo que eu tenho uma coleção grande e bonita, fico feliz por conseguir 

determinados Toys, admiração por ter escolhido cada um deles entre tantos que existem, me 

esforcei para comprar a cristaleira onde os guardo, pois via que estava com uma coleção 

crescendo e que eles poderiam estragar. Tenho uma grande admiração e satisfação! 

 

Respondente I.V.: De vez em quando, prefiro economizar em outras coisas para poder gastar 

com um Toy que quero. 

 

Respondente O.R.: Naoooooooooooooooooooooooo! Jamais, nunca pensaria na hipótese de 

vender meus Toys!!! Que dor pensar nisso!!! Hoje em dia eles formam uma coleção, não me 

separaria deles não, alguns acabam ficando raros e é bacana pensar que tenho algo que 

poucos tem. 

 

Respondente R.: Nunca venderei meus Toys. Sou muito apegado a eles.  

 

Respondente H.: Eu tenho por eles um valor sentimental muito bacana, no momento não 

venderia nenhum. 

 

Respondente F.Q.: Não, nunca venderei os meus Toys. Aconteceu uma coisa engraçada, eu 

namorava e muitos dos Toys comprei junto com ela, nos separamos e foi uma briga pelos 

Toys... hehehehe uma briga boa, os dois queriam todos... o namoro terminou muito mal, mas 

fiquei com os meus Toys. 

 

Respondente F.Q.: Eu sou colecionador de muitas coisas e sou muito apegado a elas, não 

venderia por valor algum porque representam um pouco do que já vivi e quero levar pra 

sempre. 

 

Respondente B.G.: Não venderia meus Toys de jeito nenhum !!! Porque são como filhos... 

 

Pesquisadora: Você venderia seus Toys? Por que? 



 84 

Respondente T.M.: Naummmmmm. Você venderia sua alma? 

 

Na atual sociedade materialista, qualidade e a quantidade de bens têm uma conexão 

direta com a sua posição na sociedade. Segundo Belk (1995), dependendo do tipo de coleção, 

os colecionadores se sentem parte de uma tradição com as suas coleções, sentem que de 

alguma forma eles estão contribuindo para a arte, para a melhoria da sociedade. 

Uma confirmação deste fato foi observado durante o estudo de campo, que mostrou 

que desde que o Toy Art passou a fazer parte do acervo de alguns museus, os consumidores 

sentiram que o status do seu bem de consumo se elevou. 

Durante as conversas informais realizadas no estudo de campo um dos entrevistados 

confidenciou que já havia feito um testamento deixando toda a coleção dele, de mais de 300 

Toys, para a sobrinha, e que ele esperava dessa maneira influenciá-la com o seu gosto para a 

arte. Ele acredita que ela irá manter a sua coleção intacta. 

Parar de colecionar é um fato que não passa pela cabeça de nenhum dos 

colecionadores, sendo que todos eles não se preocupam com o crescimento rápido de sua 

coleção, já que sempre aparecem novidades com as quais eles se identificam. 

 

Pesquisadora: Você tem a intenção de comprar novos Toys?  

Respondente B.G.: Sim, claro hehehe... quem começa não para mais. Muito provavelmente 

comprarei alguns da nova série de Dunnys. O que mais vai valer na escolha será o seu design 

e o artista que o fez. 

 

Respondente I.V.: Eu sei que nunca conseguirei parar de comprar novos Toys, pois sempre 

há algo novo e diferente. Simplesmente não consigo imaginar parando a minha coleção... sei 

que ela nunca estará completa, pois a quantidade que desejo comprar é enorme, mas 

realmente nunca me passou pela cabeça parar de comprar novos Toys. 

 

Alguns colecionadores se especializam e compram somente um determinado modelo 

de Toy, como por exemplo o entrevistado M.J., que acredita ser o maior colecionador de Toys 

do Brasil do modelo Dunny. Com o nascimento e crescimento do mercado de Toys nacionais 

há a preferência de muitos apenas por Toys brasileiros. 
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Respondente T.M: Hoje eu valorizo muito os designers Brasileiros, tipo: Zoopi e o Iman. 

Além de serem mais baratos do que os importados, me identifico muito as características 

brazucas, e acho que devemos olhar mais para a nossa cultura. 

 

 

� Subculturas 

 

 

Dentro do universo do Toy Art encontramos as subculturas de consumo, que refletem 

bem as diferenças entre cada membro deste grupo (SCHOUTEN & McALEXANDER, 1995). 

Os entrevistados acreditam que não há uma definição única para este tipo de consumidor, já 

que são pessoas extremamente ecléticas. 

 

Respondente B.G.: Ao contrário do que muitos pensam, não é um público único. Tem várias 

pessoas de várias áreas. Creio eu que a grande maioria seja da área de design sim. Me 

identifico com o público não só pelo que eles são em seu dia a dia, mas pela paixão pela Toy 

Art. 

 

Respondente B.H.: Conheço sim grupos de consumo de Toy Art. E eles são dos mais variados 

tipos. Eu me identifico com o grupo de pessoas que adora ilustração e arte, em diversas 

manifestações. Cinema, histórias bem contadas, gravuras. E, claro, Toy Art. 

 

Respondente M.J.: Temos alguns colecionadores de Toys aqui no Rio como a  Ana Paula que 

é  atraída por  Dunnys, Bearbricks e artistas como Gary Baseman, Junko Mizuno, Tara 

McPherson. Temos uma colecionadora chamada Ana Luiza que curte artistas como Takashi 

Murakami,  Gary Baseman, além de ser colecionadora de artes. Em Sampa o  Igor que tem 

interesse principalmente em Dunnys e customiza Toys além de  participar de concursos 

internacionais. Normalmente boa parte dos colecionadores está ligado ao design, desenho, 

ilustração ou até ao grafitti.  Mas não posso afirmar que seria  maioria, pois a Ana Paula 

trabalha na marinha em área burocrática, a Ana Luiza é professora de Inglês e tradutora de 

filmes o Igor é o que mais se aproxima pois trabalha em um estúdio em São Paulo e está 

diretamente ligado a desenho  além de mim, que estou na área de saúde (odontologia) . 
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Apesar de ser um público extremamente eclético e diverso, podemos observar algumas 

características que definem bem este grupo de consumo, sendo a maior delas a paixão pela 

arte, independente de sua forma. 

 

Respondente O.R.: Todo tipo de pessoa gosta de Toy Art. Desde pessoas ligadas ao universo 

de arte, moda, música cinema, como pessoas de outras áreas. 

 

Respondente D.F.: Bem, acho que tem um público diversificado, mas em sua maioria acho 

que quem gosta de Toy Art são pessoas ligadas ao mundo das artes, tipo: designers, estilistas, 

artistas plásticos, grafiteiros e etc. 

 

Respondente H.: Somos pessoas que buscam algo diferente do comum, gostam de se sentir 

bem, pessoas criativas, alegres, estusiasmáticas, descontraídas, corajosas... Enfim, pessoas 

que apreciam arte! RS 

 

Solomon (2002) observa que os participantes de uma subcultura compartilham crenças 

e experiências comuns que os separaram dos demais. Os entrevistados possuem opiniões 

partilhadas pelos outros membros do grupo. 

 

Respondente G.M.: Nós somos pessoas um pouco diferentes, mas temos muitas áreas de 

interesse em comum como design, ilustração, desenho. 

 

Respondente I.V.: Sim, me identifico totalmente com os consumidores de Toys. Todos nos 

informamos a respeito dos artistas, lançamentos, preços, lojas, eventos, tendências... 

 

Para Burke (1989) a subcultura é um sistema de significados partilhados. Isto pode ser 

observado durante a entrevista, pois os entrevistados acreditam que partilham as mesmas 

opiniões, idéias e gostos. 

 

Respondente D.F.: Conheço outros consumidores de Toy Art. Pessoas de estilos diferentes, 

mas com o mesmo gosto. 

 

Respondente T.M.: Gente que gosta de gente!!! Tipo bem resolvidos que não se prendem nas 

opniões alheias... com personalidade. Essas são as pessoas que gostam de Toys. 
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Respondente R.: É uma galera mais descolada, de boa mesmo. É um pessoal mais indie, 

vanguardista, sem conformismo e tal. Uma galera mais descolada como eu falei antes. 

 

Respondente I.V.: São pessoas modernas, ligadas em arte, moda, cultura urbana. 

 

 

5.3 Sentimentos 

 

 

Os entrevistados relataram sentirem uma série de sentimentos com relação aos seus 

bens de consumo, sendo os mais fortes relatados nos tópicos abaixo. 

 

 

� Orgulho 

 

 

Os A relação de orgulho que os entrevistados possuem com os seus Toys é 

repetidamente comparada a relação de orgulho de um pai com o filho.  

 

Respondente F.Q.: Sinto muito orgulho, como um filho que levou mais de 9 meses pra nascer. 

 

Respondente B.G.: Orgulho (MUIIITOOO), ciúmes, carinho... é como um filho. No meu caso 

especificamente (que estou desenvolvendo um) vejo com um filho mesmo. Desde a elaboração 

até agora, o lançamento... 

 

Respondente H.: Eu considero os meus Toys os meus filhos, portando imagine o carinho que 

uma mãe tem por um filho que ela cria com orgulho, dedicação, amor...é essa a relação que 

tenho quando crio e vejo que meus Toys estão fazendo sucesso. Tenho alegria, satisfação e 

orgulho. 

 

O orgulho não é um sentimento exclusivo de quem cria Toys ou os customiza. Este 

sentimento está presente também naqueles que apenas compram os Toys, que possuem 

orgulho por possuir algo que para eles é diferente e único. 
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Respondente R.: Não possuo uma coleção de Toys grande, mas tenho muito orgulho do que 

tenho, eles são a minha cara. Compro somente aqueles que me identifico e que posso pagar. 

Um deles tem realmente o meu nome...rs e eu simplesmente o adoro, ele é especial. 

 

Respondente G.M.: Meus Toys são diferentes como eu. Tenho um customizável, mas nunca 

tive coragem de mexer nele, mas para mim ele continua sendo especial, como se tivesse um 

pouco de mim. Gosto dele exatamente assim, preto, liso. Tenho orgulho da minha coleção. 

 

O orgulho se mostra presente também quando o consumidor consegue comprar um 

Toy raro, pois mostra o quanto ele se dedica na busca por este bem de consumo, mostra a 

importância que este bem possui para ele. 

 

Respondente I.V.: Orgulho dos customs que fiz, pelos toys raros que tenho, satisfação pelo 

tamanho de minha coleção, alegria em apreciar o senso artístico de quem os criou. 

 

Respondente J.W.: Mmm, acho que orgulho, apego, carinho. Gosto de buscar sempre novos 

Toys, costumo fazer pesquisas na net, saber quais são as novidades dos artistas que mais 

admiro. O sentimento não está presente apenas na compra, a ansiedade que tenho quando sei 

que vão lançar um Toy que quero é imensa. 

 

Respondente O.R.: Sinto orgulho quando olho para a minha coleção. Leva muito tempo, 

dinheiro e dedicação. Quando olhe para eles vejo a importância que eles têm para mim, o 

quanto eles me alegram. Estou sempre em busca de novos Toys, viajo o quanto for preciso 

para conseguir o Toy que eu quero. 

 

 

� Paixão 

 

 

Os entrevistados consideram o consumo de Toys um consumo apaixonado, e em todos 

os casos essa paixão ocorreu a primeira vista, e foi crescendo gradualmente.   
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Respondente B.G.: Comecei com a paixão em meados de 2005. Me apaixonei de cara, pois 

sempre gostei de design e ao ver os primeiros Toys customizados vi que ali estava um amor 

platônico. 

Pesquisadora: Qual foi a sua reação durante este primeiro contato? 

Respondente B.G.: Foi amor a primeira vista. Me lembro que o primeiro Toy que vi foi um 

Dunny e na hora comecei a pesquisar sobre o assunto. 

 

Respondente F.Q.: Sou apaixonado especialmente pelo Toy que eu criei. É um 

relacionamento diferente, sei que esse amor, essa paixão não vai acabar. 

 

Pesquisadora: Quais os sentimentos que você possui pelos seus Toys? 

Respondente D.F.: rs, um misto de alegria, carinho, afeto, paixão mesmo, é como se fossem 

pessoas. 

 

Para os entrevistados a paixão pelo objeto de consumo é tão grande que eles fazem 

coisas para conseguir o seu bem, que para muitos é considerado “loucura”, como por exemplo 

se endividar, viajar para bem longe, esperar embaixo da chuva por algum lançamento, ou algo 

do gênero. 

 

Respondente M.J.: Como já disse, tentei parar de comprar Toys, mas não consigo, é uma 

paixão constante, que nunca me deixa. Para comprar alguns eu gastei mais do que deveria, 

mas não vejo problemas, tem tanta gente que gasta dinheiro com roupas, eu gasto com os 

meus Toys. 

 

Respondente O.R.: Eu já andei e andaria novamente centenas de quilômetros em busca do 

meu Toy. Não há um preço pela minha paixão, é o quanto eu puder pagar. Deixo de sair, 

deixo de comprar outras coisas, e não me sinto mal com isso. 

 

Pesquisadora: Você já deixou de comprar ou fazer algo para obter o seu Toy? 

Respondente B.G.: Huahuaha...já sim...e não foi uma vez só não! É a minha grande paixão! 

 

Respondente F.Q.: Felizmente consegui pagar a minha dívida do cartão de crédito que fiz 

quando comprei um Toy importado. Esperei tanto por aquele lançamento, me apaixonei 

simplesmente pela idéia, tinha que ter. Sei lá, sinto que fiquei mais feliz depois que consegui.  
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� Síndrome do Peter Pan 

 

 

Nos relatos das entrevistas observou-se que, para muitos dos entrevistados, o Toy Art 

resgata o sentimento de infância neles. A idade cronológica perde sua relevância a cada dia, e 

a juventude perde a conexão com uma determinada faixa etária, se transformando em um bem 

ou valor que pode ser conquistado a qualquer idade, com a adoção de estilos de vida e formas 

de consumo.  

A busca por produtos que tragam de volta a infância, tida como uma fase da vida mais 

inocente e mais feliz, pode ser observada por diversos tipos de públicos adultos, independente 

de sua faixa etária, poder aquisitivo ou sexo. A promessa ilusória da eterna juventude é um 

mecanismo fundamental de constituição destes novos mercados de consumo. 

 

Respondente B.M.: Os consumidores de Toys são pessoas que se interessam por arte 

contemporânea e que se importam em resgatar a infância colecionando os Toys. É uma 

maneira de não crescer... pelo menos por alguns instantes. 

 

Quando questionados se o Toy Art os lembrava da infância, houve um consenso, em 

que todos afirmavam que sim, que este objeto de consumo trazia muitas lembranças da 

infância, uma fase da vida de extrema importância para todos os entrevistados. 

 

Respondente B.G.: Sim, sem dúvidas traz muitas lembranças da infância. Até porque este 

movimento (Toy Art) começou com o artistas Michael Lau customizando G.I Joe´s, que eu já 

colecionava quando criança...a lembrança é imediata... 

 

Respondente B.M.: Os meus Toys que mais lembram a minha infância são os que são 

releitura de personagens como Mickey e Super-heróis. 

 

Respondente B. H.: Era pra minha infância ter acabado? ;) Até agora, em todas as fases da 

vida, tive brinquedos. E gosto de coisas infantis também, como filmes, literatura juvenil, 

cartoon. Quando saí da adolescência, já tive uma filha, acompanhei os desenhos dela... 

quando ela cresceu, apareceu a outra, que já estou acompanhando...! Isso... Fico sempre 
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atualizado. Yo! Gabba! Gabba, meus amigos tigrão e pooh, backyardigans... Sou PhD. A 

sensação de sentir alegria com coisas que deixam crianças felizes é boa. É ótima na verdade, 

porque é um jeito muito descompromissado de se divertir. É igual quando brinco com as 

minhas meninas, quando leio as primeiras páginas de um bom livro, quando vou ao cinema 

ver o harry potter novo. E também quando a gente compra um apê, troca o carro velho por 

um melhor, quando paquera a esposa... Se gostar de coisas de crianças só aumenta minhas 

chances de estar alegre, porque não gostar então? Deve ser muito chato ser uma pessoa que 

é tão séria que só fica contente com meia dúzia de coisas. 

 

Gastaud (2007) observa como a conhecida história de Peter Pan ilustra este conflito 

gerado pela passagem do tempo. Trazendo isto para nossa época, especialmente pelas 

questões econômicas e sociais sofridas pela sociedade moderna, este crescimento vem se 

tornado ao longo do tempo – e cada vez mais – algo traumático.  

 

Respondente D.F.: Acho que o Toy Art, é um misto de design, arte, moda, sabe meio que uma 

mutação de todas elas, sem contar é claro com a vontade de nunca crescer... rs... geralmente 

todos que fazem Toy Art tem meio que uma síndrome de Peter Pan, acho que a questão das 

cores e modelos é típica da moda. 

 

Respondente G.M.: Com certeza os Toys trazem muitas, muitas lembranças da minha 

infância! Eles são brinquedos! Eu ainda sou metade criança...rs... nunca vou perder isso. Os 

Toys têm essa coisa boa, de lembrar que eu ainda posso ser criança!!! Não preciso ser adulta 

o tempo todo. 

 

Crianças e adolescentes descrevem não ver mais vantagens na vida adulta. Nunca 

antes este medo de crescer foi manifestado tão abertamente como na atualidade. A infância é 

vista como um território seguro, livre das preocupações, responsabilidades e especialmente os 

fracassos típicos da vida adulta (GASTAUD, 2007). 

 

Respondente I.V.: Me sinto como uma criança numa loja de brinquedos quando compro, 

limpo ou arrumo meus Toys. A diferença é que não dependo da mesada! Pois me afasta um 

pouco das responsabilidades e afazeres da “vida adulta”. 

 



 92 

Respondente H.: Eu tendo resgatar as melhores coisas da infância para criar algo inovador 

no futuro. Eu quando pequeno adorava brinquedos... brinquei até meus 13 anos! RS... e eu 

me lembro que não existia brinquedos de algumas personagens que eu gostava então eu 

mesmo criava meus brinquedos... de massinha de modelar, de papelão... eu sempre soube 

desenhar desde pequeno então pra mim não havia limites. 

 

Respondente T.M.: Por mais que seja um objeto lúdico, o Toy me proporciona estímulo a 

minha imaginação, minha capacidade de raciocínio e auto-estima.  

 

A busca pela “Terra do Nunca” é a busca por um refúgio seguro, segurança esta que 

além de sempre ser procurada por adultos, traz sentimentos de paz, prazer e liberdade. O Toy 

Art busca simbolizar todas as emoções causadas pela infância, misturadas aos problemas da 

vida adulta, por isso observamos bonecos cada vez mais mesclados, com características 

infantis e adultas. 

 

Respondente T.M.: Quando criança... você pode viajar mesmo se for debaixo da sua cama... 

sua imaginação flui... inocência... nossa como é horrível quando paramos e percebemos que 

a perdemos... quando passamos a ser mais razão do que emoção... quando os sonhos se 

tornam objetivos e não um exercício diário sem intenção de concretizar... e olha que eu num 

fumo maconha hein....kkkk 

 

Respondente B.M.: Gosto muito do meu Toy Be@rbrick Cute Crayon, me identifico com ele 

justamente por me lembrar da minha infância. Este Toy traz diversos desenhos em giz de cera 

em seu corpo, e eu desde pequeno gosto de desenhar, não há como não lembrar do que eu 

fazia quando criança, ou mesmo das coisas que eu sentia... 

 

De acordo com as análises, foi possível observar que o sentimento que os adultos 

sentem com relação a infância é algo positivo, e que uma das formas que retomar, pelo menos 

em parte, este sentimento é se apossando de bens que possuam relação com aquela época. 

 

 

 

 

 



 93 

6. Considerações Finais 

  

 

Este estudo buscou explorar o relacionamento entre consumidores de Toy Art e seu 

bem de consumo com o intuito de compreender como esta relação se constitui e contribui na 

construção da identidade social destes consumidores. Foram explorados também os fatores 

que desencadeiam a extensão de si no Toy Art e como este consumidor utiliza este objeto de 

consumo como forma de diferenciação a qualquer outro tipo de consumo. 

Como McCracken (2003) observa, a cultura pode ser entendida como um conjunto de 

idéias e atividades através com as quais a sociedade fabrica e constrói os significados do 

mundo em que vive. O autor entende que os significados são culturalmente instituídos e 

posteriormente transferidos para o mundo dos bens, os quais mais tarde são consumidos pelos 

indivíduos com o propósito de apropriação para a construção de uma determinada identidade 

social. Desta maneira, neste trabalho é possível observar que os consumidores de Toys se 

apropriam das características de seu bem para construir sua identidade. Eles escolhem os bens 

que sejam parecidos com eles, em um reforço de identidade, e muitas vezes optam por Toys 

com características diversas a sua personalidade, que eles desejam possuir. 

Fatores identitários relevantes também foram observados neste trabalho e como Hall 

(2005) argumenta, o sujeito vivido na modernidade com uma identidade unificada e estável, 

está tornando-se fragmentado; composto por várias identidades. O processo de identificação, 

através do qual se projetam as identidades culturais, se tornou mais provisório, variável e 

problemático. Esse processo de identificação produz um sujeito pós-moderno, sem uma 

identidade fixa, essencial ou permanente. Por isto, como observado, a diversidade de tipos e 

modelos de Toys de um mesmo consumidor é bastante diversa, não sendo encontrados 

padrões únicos. Foi possível perceber que o consumidor busca em cada Toy um pedaço de si, 

e como cada Toy possui características únicas, o consumidor não encontra em apenas um algo 

que reflita toda a complexidade de sua identidade. É como se o Toy concretizasse da 

fragmentação do self: o colecionador busca nele pedaços de si mesmo, algo que o represente e 

que construa/represente facetas de si mesmo, instâncias diversas de expressão se seu eu. . O 

Toy Art se torna uma forma do colecionador mostrar para o mundo suas identidades de forma 

quase “analítica”, como se cada um representasse um aspecto diferente e que, em conjuntos, 

representassem sinteticamente suas identidades. 

A construção da identidade está cada vez mais dependente das atividades de consumo. 

No mundo contemporâneo, para alguém se definir para a sociedade, e até para se auto-definir, 
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utilizam-se, de modo crescente, experiências de consumo e produtos (BELK, 1988, 

BARBOSA & CAMPBELL, 2006; AHUVIA, 2005; CAMPBELL, 2006). Os Toys sempre 

dizem algo sobre o consumidor, mesmo que ele possua mais de 100 unidades. É como uma 

constante busca e renovação da identidade. 

Douglas e Isherwood (2004) observam que o indivíduo usa o consumo para dizer 

alguma coisa sobre si mesmo. Isto se tornou bem claro quando estes consumidores 

observados neste trabalho demonstraram que não escondem seus bens. De forma contrária, o 

orgulho do bem de consumo, a vontade de mostrá-lo ao mundo é enorme e transparece em 

diversas vezes, formas e maneiras em seus relatos. Nenhum dos entrevistados esconde seu 

Toy Art, a intenção de todos é que eles apareçam e sejam admirados. 

A projeção da identidade por meio de um bem é um meio que o consumidor utiliza 

para demonstrar quem ele é, seus desejos e ideais. Cada Toy possui um significado e passa 

uma mensagem diferente. Estes “brinquedos” são únicos, e é exatamente assim que seus 

consumidores se sentem e, por isso, buscam consumir um objeto tão incomum, e considerados 

por muitos, inusitados. 

Segundo Campbell (2006) o consumo está relacionado muito mais aos nossos 

sentimentos e emoções do que a nossa razão ou clara necessidade do produto. Isso foi 

inteiramente percebido nesta pesquisa, já que muitos se endividam para comprar seus Toys, 

deixando de comprar objetos – que para muitos são essenciais – somente para satisfazer seus 

desejos e emoções que esta compra os oferecem. 

Para Baudrillard (2006) o consumo surge como um sistema que assegura a ordenação 

dos signos e a integração do grupo, constituindo um sistema com valores ideológicos. Para 

cada Toy possuído, o consumidor designava a este, uma determinada ideologia, captando 

significados do mundo e transferindo-os para o bem e para si mesmo. Essa transferência de 

significado, observada por McCracken (2003) era o fator principal no momento do processo 

de compra. Ao consumir nos integramos a sociedade e nos comunicamos através dos 

significados inseridos em nossos bens. Possuir o mesmo bem, por exemplo, já é um motivo 

para interação. Há um elo invisível entre os consumidores de Toy Art, que fazem parte de uma 

comunidade que existe basicamente virtualmente. Em sua grande maioria, estes consumidores 

se conhecem pela internet, pelas suas coleções, e se vêem como pertencentes ao grupo apenas 

por possuírem o mesmo tipo de bem. 

No processo de escolha de como gastar seu dinheiro e tempo, as pessoas tomam parte 

na criação de suas próprias categorias de consumo, dando início assim às subculturas de 

consumo (Schouten & McAlexander, 1995). A subcultura do Toy Art ainda é pequena, mas 
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ser pequena é um dos fatores que interessam a este grupo. Eles não têm o desejo de se 

tornarem maioria, eles gostam pertencer a um pequeno grupo. Para estes consumidores, há um 

status maior quando não são numerosos. 

Estes consumidores possuem uma comunidade de consumo diferente das já 

tradicionais e conhecidas comunidades. Uma característica relevante a se observar é que os 

integrantes destas, não se conhecem pessoalmente, apenas virtualmente, e não possuem o 

interesse de se encontrarem, se satisfazendo simplesmente com a partilha de suas opiniões 

sobre seus Toys, além – é claro – de exibi-los em seus sites. Eles realmente não possuem a 

intenção de se relacionarem fisicamente, o desejo deles é manter uma relação virtual. Não são 

grupos homogêneos, mas uma comunidade que possui uma ou duas características em comum 

apenas. 

Segundo Solomon (2002) o consumidor pertence a várias subculturas. A subcultura é 

como um sistema de significados partilhados (Burke, 1989). O grande significado partilhado 

por estes consumidores é a paixão pela arte, sendo esta arte como algo que emociona, que 

realmente conta uma história que eles jamais conseguiriam contar com palavras. Desta 

maneira, há uma mescla de emoções e sentimentos que compõem um Toy Art. 

As pessoas se expressam através do seu bem de consumo e vêem suas posses como 

parte ou como extensão delas mesmas. Assim, o Toy Art carrega um pouco do seu 

consumidor, ele representa um pedaço da vida dele. Muitos consideram este bem como seus 

filhos, algo que foi gerado por eles, que possui suas formas e características de sua 

personalidade. 

Desta forma, os objetos têm a capacidade de carregar e disseminar significados 

culturais. O mundo dos bens detém a capacidade de oferecer ao grupo um código interno 

capaz de identificá-los de forma eficaz, de forma a facilitar na manutenção e reforço na 

identidade, diferenciado-os dos demais. Essa diferenciação se mostrou de extrema 

importância para estes consumidores, que buscam no Toy Art um objeto de consumo 

irreverente e nada comum.  

Para estes consumidores é essencial se identificar com o bem de consumo, já que este 

bem acaba definindo quem ele é para a sociedade. Na escolha da compra Toy essa 

identificação se mostrou o fator mais relevante. A identificação muitas vezes ocorria pelo 

artista que o desenhara, pelas cores, ou pelo design mesmo, mas ela necessariamente deveria 

existir. O preço, para muitos, não pode ser considerado um fator impeditivo para a escolha. 

A busca pelo lúdico demonstrou ser algo positivo para estes consumidores, que crêem 

que a infância, por ser uma parte importante de nossas vidas, deve ser sempre resgatada, de 
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alguma forma, e nada melhor do que um brinquedo divertido para isso. Por ser um “brinquedo 

para não brincar” não há uma percepção real de infantilidade por parte dos consumidores. 

 Se observarmos este aspecto com a visão de McCracken (2003), é possível 

entendermos melhor esta busca pelo lúdico, ou até mesmo, um tempo remoto. Emoções 

vividas por estes consumidores que os marcaram positivamente no passado (sua infância, 

talvez) são resgatadas do mundo culturalmente constituído através da apropriação de um Toy 

e seu uso. McCracken (2003) entende que a mecânica desta transferência – dos significados e 

emoções presentes no mundo – é realizada através de meios como a moda e a publicidade. 

Assim, estes significados e emoções, ora presentes no mundo, passam para o objeto. Uma vez 

que este objeto – no caso desta pesquisa, o Toy Art – é utilizado pelo consumidor, com rituais 

de uso, personalização, cuidado, dentre outros, o significado presente no objeto passa para o 

indivíduo, causando assim, uma extensão de seu eu, a extensão do self.  Vivemos em uma 

sociedade de consumo onde os bens são fabricados para as massas, fazendo com que não haja 

diferença entre os consumidores. Na busca pela diferenciação os consumidores buscam um 

bem que os distinga dos demais, que mostre para todos o quanto ele é diferente desta 

sociedade industrializada. O Toy Art é incomparável, não há um objeto similar a ele, ele é 

totalmente desigual, característica essa reconhecida pelos consumidores neles mesmos. A 

mensagem encontrada no toy art pelos consumidores não é encontrada em mais nenhum outro 

objeto de consumo, tornando-o único. 

O Toy Art pode é considerado por muitos como uma transformação, um processo de 

rebeldia tardia. Enfrentar a sociedade com os seus ideais, por mais diferentes que sejam é 

importante para estes consumidores. E eles enxergam nos Toys uma possibilidade de 

demonstrar quem eles são, o que eles sentem e o que eles querem. O Toy Art é considerado 

uma bandeira, com uma ideologia e com uma crença próprias. 

Para estes consumidores o Toy é algo diverso, nunca antes inventado, uma verdadeira 

revolução. Uma mescla de duas coisas adorados por todos os consumidores deste bem: arte e 

brinquedo, trazendo para o dia-a-dia algo tão importante e bonito para eles como a arte e 

resgatando os sentimentos e emoções da infância. 

Foi observado que o Toy Art é uma grande e forte forma de expressão, seja para quem 

o customiza, ou para quem o compra. Todo Toy Art tem o intuito de passar alguma 

mensagem, e muitas vezes o consumidor vê naquela mensagem o que ele pensa, o que ele 

queria dizer, tornando-se também uma forma sua de expressão. A identificação com o bem se 

dá pela mensagem e características que o consumidor acredita que aquele objeto tenha. Os 

entrevistados conseguem enxergar características de sua personalidade em vários Toys, e é 
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exatamente isso que os atrai, a possibilidade de obter algo que seja como ele, que demonstre 

para a sociedade o que ele pensa, o que ele acredita pela forma de um objeto. 

O cuidado com o bem foi algo percebido massivamente. Nenhum dos entrevistados 

compra o bem e o larga em qualquer canto. A grande maioria construiu ou comprou móveis 

exclusivos para guardá-los. A limpeza também se mostrou importante, especialmente porque 

quando autografados os Toys não podem ser limpos de qualquer maneira. 

Um fator curioso foi que todos eles possuem álbuns de fotos dos seus Toys, como se 

fossem seus filhos mesmo. Eles costumam tirar fotos dos Toys da mesma série, trocam os 

álbuns on-line e muitas vezes montam cenas, com histórias. 

A construção da identidade se mostra paradoxal porque, mesmo os consumidores 

procurando experiências independentes e variadas, que atribuam significado às suas vidas por 

serem diferentes e individuais, eles acabam por ter que se conformar com a cultura de 

mercado e as experiências culturais postas às práticas específicas de cada mercado. Apesar da 

tentativa de rebelião, o consumidor acaba por se conformar. 

Esta pesquisa tem um grau de ineditismo e como tal, carece de novas pesquisas e 

detalhamentos das abordagens apresentadas. Este trabalho certamente não se encerra aqui, 

alguns outros aspectos não abordados ao longo deste estudo devem ser considerados e 

sugerem a elaboração de novas investigações. 

 

 

6.1 Recomendações Gerenciais 

 

 

Estudos sobre comportamento do consumidor são escassos no Brasil, por isso, 

acredita-se que este trabalho possa contribuir de forma significativa e com fundamental 

importância para gestores de organizações ligadas ou não ao ramo de Toy Art. Esta 

contribuição ocorre na medida em que estudos como este trazem uma compreensão mais 

profunda sobre o comportamento de consumo de um determinado grupo social e também, 

como sentimentos e emoções interferem na construção do significado do consumo. 

Ao examinar como estas pessoas se aproximam, se relacionam e constituem suas 

identidades, este estudo traz conhecimentos úteis para executivos que trabalhem ou possuam 

interesse em trabalhar com áreas como: marketing, consumo simbólico, efeitos de propaganda 

e meios difusores, difusão e inovação. 
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Pesquisar como estes consumidores transferem o significado de seus bens através de 

meios como a propaganda e a moda são fatos importantes para qualquer gestor. Compreender 

novas maneiras de associar a sua marca, fornecendo a ela novos significados é um grande 

passo para o gestor. 

O conhecimento sobre como um grupo se aproxima, se relaciona, consome e atribui 

significados culturais ou mesmo os rejeita, é bastante útil para os executivos. Compreender 

este grupo torna-se um objeto de vantagem competitiva para os gestores que atuam em 

empresas deste segmento. 

É perceptível que estudos que retratam o comportamento do consumidor, em 

quaisquer áreas de pesquisa, trazem a tona atitudes, valores pessoais e de comportamento, que 

podem sim ajudar os gestores em suas decisões empresariais, seja para melhores vendas, seja 

para investimentos em novos ou antigos consumidores da marca a qual este gestor representa. 

O conhecimento sobre como um grupo se aproxima, se relaciona, consome e atribui 

significados culturais ou mesmo os rejeita, é bastante útil para os executivos. Compreender 

este grupo torna-se um objeto de vantagem competitiva para os gestores que atuam em 

empresas deste segmento. 

 

 

6.2 Recomendações Acadêmicas 

 

 

Acredita-se que o presente estudo deve ser considerado de importância para a 

academia, e em especial para a academia de marketing, agregando e acrescentado este, a 

outros importantes estudos que tangem o comportamento do consumidor e que abordam com 

uma perspectiva macro estes assuntos tão fundamentais para a melhor observação e 

compreensão dos aspectos de consumo e fenômenos de mercado. 

Espera-se também que este estudo venha a unir-se a outras pesquisas e estudos 

relacionados ao comportamento do consumidor, antropologia, sociologia, marketing e 

ramificações destas (consumo hedonista, simbólico, efeitos da propaganda e meios difusores, 

difusão e inovação) além ainda, das áreas acadêmicas a acrescentar como: 

atribuição/percepção do self, motivação de consumo, personalidade, diferenciação, rituais de 

consumo, identidade e grupos de referência. Áreas estas que contribuem muito para o avanço 

teórico acadêmico. 
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6.3 Recomendações Futuras 

 

 

Após todo o conteúdo abordado nesta dissertação, observa-se a fundamental 

importância de estudos sobre o comportamento do consumidor que englobem constructos 

como self e identificação de pessoas com seus respectivos bens e grupos. Pesquisas futuras 

que tragam à tona aspectos relevantes como estes, sempre serão bem-vindas em qualquer 

tempo, para que assim, contribuam cada vez mais com estudos que tangem aspectos 

mercadológicos e comportamentais. 

Sugere-se como ampliação deste estudo, realizar-se uma pesquisa com consumidores 

de Toy Art no estado de São Paulo, pois este se mostrou ser o estado com o maior número de 

consumidores deste bem, e que recebe a maior quantidade de artistas e festividades sobre o 

tema. Com isso, seria possível compreender melhor como esta subcultura vem crescendo, se 

conhecendo e se transformando. 

Levantar os fatores psicológicos que levam os consumidores de Toys a comprarem 

objetos que lembram a sua infância seria uma temática de possível abordagem, além de 

pesquisar outros objetos que tenham as mesmas características destes bens com temáticas 

infantis feitos especialmente para adultos. 

Como possíveis trabalhos futuros sugerem-se estudos que abordem o comportamento 

dos consumidores de objetos de arte, possibilitando assim, um comparativo com a atual 

pesquisa, já que para muitos, os Toys são considerados objetos de arte, além da análise das 

motivações de compra destes consumidores, explorando a forma com que este bem projeta a 

sua identidade. 

É necessário ressaltar que as conclusões aqui apresentadas não deverão ser 

generalizadas para toda população. Porém, elas poderão ser utilizadas como informações para 

pesquisas futuras. 
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Anexo A 

 

1. Pesquisa Bibliográfica 

 

Este tópico tem o intuito de mostrar para o leitor mais informações e curiosidades do 

universo do Toy Art, e com isso exemplificar os termos que recorrentes, comuns entre artistas, 

fabricantes e colecionadores deste objeto.  

Seguem algumas definições destes termos: 

 

Do It Yourself – São Toys customizáveis, que podem ser brancos, azuis, verdes, rosas, 

glow ou preto, sem desenho algum. O intuito deste Toy é que o colecionador possa customizá-

lo, dar forma ao boneco e fazer sua própria arte, utilizando tintas, canetas especiais, tecidos, 

acessórios, além de poder cortar, derreter, moldar e pintar como quiser. É uma forma ideal 

para aqueles colecionadores que querem ter versões exclusivas de Toys. 

 

Figura Anexo 1.1 – Toys customizáveis das séries Munny e Bearbrick 

 
Fonte: Site Lacucaracha 

 

Customs - São Toys modificados e customizados por artistas para se obter um design 

único, aproveitando a produção e formato do mesmo. Alguns artistas vivem exclusivamente 

de customizações, vendendo ou leiloando suas criações. 
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Série - É uma linha de variações gráficas sobre um mesmo modelo de Toy. Também 

podem ser vários Toys de formas diferentes sobre um mesmo tema, ou variações de formas 

e/ou desenhos de um só artista. Uma série típica possui cerca de 10 a 15 Toys, variações de 

ratio e Toys secretos. 

 

Blind Box - São Toys que vêm em pequenas caixas lacradas, e quem compra não sabe 

o que tem dentro. Para evitar ao máximo que as pessoas abram as caixas e vejam o que há 

dentro antes de vender, algumas empresas colocam seus toys em embalagens metálicas, que 

não revelam o conteúdo - nem em raio-x. 

 

Open Box – Uma embalagem com um Toy em que o comprador já sabe o que tem 

dentro. Porém o preço deste Toy varia conforme sua ratio, o que não acontece com a blind 

box, onde o preço é fixo. 

 

Ratio - É a proporção em que você pode encontrar o Toy. Se um Toy tiver ratio de 

2/25, você poderá encontrar dois iguais num lote de 25 boxes. Os mais raros são os 1/100, 

1/400, por exemplo.  

 

Chases - São unidades secretas de uma série. Seu ratio é indeterminado e geralmente a 

figura não vem impressa na embalagem e não é divulgada logo de início. Também chamados 

de figuras misteriosas. Porém, um chase não é necessariamente raro, a presença de um chase 

apenas incentiva o colecionismo e o valor do Toy. 

 

2.2 O movimento do Toy Art no mundo 

 

 De acordo com informações retiradas do site da Kidrobot, a trajetória do Toy Art no 

mundo se confunde com a trajetória do designer Paul Budnitz, atualmente dono de uma das 

maiores e conhecidas fabricantes de Toys da atualidade, a Kidrobot. 

Budnitz entra em contato com imagens de brinquedos de vinil diferentes de tudo o que 

tinha visto antes, vindos diretamente da China e do Japão. Esses brinquedos incluíam figuras 

em vinil baseadas em personagens de marcas de cereais, além de bonecos GI-Joes alterados e 

customizados. 
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Budnitz reconheceu as muitas influências que ele gostava, como moda, grafite, 

quadrinhos, música e artes plásticas, presentes naqueles detalhados e diferenciados bonecos, 

autênticas obras de arte moderna. Percebendo as infinitas possibilidades comerciais, vendeu 

sua antiga empresa, a Minidisco, e fundou a Kidrobot numa garagem da Califórnia em 2002, 

aproveitando-se da tecnologia que havia desenvolvido em seu antigo negócio. Um ano mais 

tarde, em 2003, mudou a nova empresa para Nova Iorque. 

Seus lançamentos, sempre em edições limitadas, seguem a filosofia da colaboração, 

contando com aos talentos de renomados artistas internacionais de diversas áreas, como 

grafite, passando pelas artes plásticas, moda, design industrial, design gráfico, ilustração e 

música. Uma pequena lista inclui os artistas e ilustradores Frank Kozik, Dalek, Doze Green, 

Tara McPherson, Tristan Eaton, David Horvath, David Flores, Eboy, MAD, Tilt, Mist, Joe 

Ledbetter e Paul Pope; designers como Heatherette, Lemar & Dauley, Jil Sander, Dries Van 

Noten, Marc Jacobs e Paul Smith; músicos incluindo Swizz Beatz, Paul Durham e Black Lab, 

DJ QBert e Gorillaz; além de marcas como Nike, Barney’s NYC, LaCoste, Burton 

Snowboards, The Standard Hotels, Siemens e Volkswagen e muitas outras.  

A Kidrobot produz aproximadamente 60 projetos novos de Toys a cada ano, vendidos 

em milhares de lojas ao redor do mundo. Budnitz co-projetou todas as lojas da Kidrobot, 

presentes em Nova Iorque, Los Angeles, São Francisco e Miami, além do Kidrobot Room 

Bar, dentro da boate CIRCA, em Toronto.  

Muitas unidades de um mesmo produto da Kidrobot é algo extremamente raro. 

Artistas frequentemente decidem criar uma série de apenas poucas centenas ou milhares de 

peças que, após esgotadas, nunca mais são produzidas. Os Toys da Kidrobot têm preços que 

variam de US$6 a US$20.000, que valorizam ao passar do tempo. Algumas edições mais 

antigas e raras chegam a cifras extraordinárias entre colecionadores. 

Pouco tempo depois da fundação da Kidrobot, Budnitz convocou o amigo Tristan 

Eaton e juntos criaram o Dunny, o Toy mais famoso da Kidrobot. Foi lançada em 2004, na 

feira Toycon, uma pequena tiragem de 100 unidades de cada Dunny, em 3 cores diferentes – 

preto, vermelho e prata – que chegam a valer hoje mais de US$400 cada.  

Os Dunnys são feitos de vinil liso e macio. Seu formato foi criado para ser customizado em 

uma grande variedade de estilos, por artistas de diferentes especialidades. Como o Dunny é 

feito em edições limitadas, a maioria dos designs já produzidos não se encontram disponíveis 

normalmente, a não ser em sites de leilão ou lojas de colecionadores. 

As séries não podem ser produzidas sem a proporção de cada figura em relação às 

demais. A ratio encontrada na parte externa da caixa ou em seu card, são as mesmas usadas 
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para produzir o número correto de cada figura. Algumas das ratios são mantidas em segredo, 

de modo que parte do divertimento é mantido, e somente algum tempo após a série ser 

lançada os próprios colecionadores acabam descobrindo (ou estimando) qual é a ratio de cada 

figura. A fábrica produz o número exato de cada figura que é estipulado na ratio, e começa 

então a embalá-los em caixas lacradas. 

Alguns mapas de distribuição são produzidos pela própria Kidrobot ou pela fábrica, de 

modo a certificar-se que a distribuição das figuras em cada caixa display seja feita da forma 

mais homogênea possível. No entanto, a distribuição das figuras raras são mais difíceis de 

controlar, pois mesmo que a fábrica tente distribuí-las o mais uniformemente possível, há 

figuras que são mais raras que 1/25, e assim não há nenhuma maneira de assegurar que há 

uma figura de cada modelo em cada caixa display.  

Em dezembro de 2007, o Museum of Modern Art (MoMA) de Nova Iorque adquiriu 

10 Dunnys e 3 Munnys da Kidrobot, que são agora parte da coleção do museu, consagrando 

não só a empresa, como todo o movimento de Toy Art. Três Toys ficarão expostos como parte 

da instalação “Just In: Recent Acquisitions from the Collection” pelo período de um ano. Um 

dos Dunnys mais famosos já produzidos, o “Hello! My name is...” faz parte da coleção 

permanente do museu, consolidando a importância do Toy Art no cenário de arte moderna 

mundial. 

2.2.1 Exposição “Family Tradition” em Los Angeles 

 

O artista Michael Lau e a empresa MINDstyle anunciaram o lançamento de um boneco 

Toy Art colecionável inspirado no Poderoso Chefão. The Godfather Original version (with 

marionette) retrata Don Vito Corleone como uma marionete e foi licenciado oficialmente pela 

Paramount. O lançamento oficial será feito durante a exposição “Family Tradition” em julho 

de 2009 na loja De la Barracuda em Los Angeles.  

O Toy Godfather Marionette tem as feições estilizadas do ator Marlon Brando e vem 

vestido de smoking, com rosa vermelha na lapela e segurando na mão um gatinho assustado. 

A figura é muito bem feita com atenção aos mínimos detalhes, como as manchas na pele de 

Don Vito. Duas outras versões, Classic e Secret, já estão planejadas para lançamento ainda 

em 2009. 
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Figura Anexo 1.2 – Toy Art Godfather Marionette inspirado no ator Marlon Brando 

 
 

 

 

 
Fonte: Site MINDstyle 

 
 
2.3 O mercado do Toy Art no Brasil: um crescimento ascendente 

 

O mercado do Toy Art no Brasil é novo, mas está em constante crescimento. Isso pode 

ser verificado pelo rápido aumento de número de lojas que passaram a vender Toy Art no 

Brasil. A loja Plastik, em São Paulo, foi o primeiro espaço no Brasil dedicado exclusivamente 

ao Toy Art.Além da loja, a Plastik possui uma galeria com várias exposições mensais e uma 

livraria especializada. O endereço se tornou ponto de encontro dos aficionados. A decoração 

da loja é totalmente lúdica, representando bem o movimento do Toy Art. Ela foi inaugurada 

em dezembro de 2006 e oferece mais de 500 peças de artistas estrangeiros e nacionais. 



 113 

No Rio de Janeiro, podemos comprar o Toy Art em Ipanema, na loja La Cucaracha, 

que a exemplo da Plastik, promove exposições e encontros entre os criadores de Toys, sejam 

eles estrangeiros ou brasileiros, e os clientes. 

Para demonstrar o crescimento ascendente deste produto no mercado brasileiro, são 

listados abaixo alguns concursos e exposições realizado em alguns estados brasileiros. 

 

2.3.1 Exposição Toy Art no SESC de Ribeirão Preto 

 

Teve início em 3 de julho de 2009 a exposição Toy Art no SESC de Ribeirão Preto, em 

São Paulo. A exposição é uma mostra de peças e objetos cuidadosamente selecionados em 

acervos pessoais de colecionadores, designers, artistas plásticos e ilustradores para apresentar 

um panorama sucinto da Toy Art nos dias atuais, mais especificamente, no Estado de São 

Paulo. A simbologia vai além da imaginação. São apresentadas coleções de diversos artistas. 

A participação dos artistas vai além do empréstimo dos seus Toys, eles também foram 

convidados para customizarem alguns Toys para o público aprender um pouco mais sobre o 

processo de customização, os tecidos e objetos utilizados, além de ter a oportunidade de criar 

o próprio Toy. Haveram encontros onde serão discutidos temas e atuais vertentes referentes ao 

Toy Art no Brasil e no mundo.  

 

2.3.2 Exposição “Customilk” 

 

Em dezembro de 2008 houve em Porto Alegre a exposição “Customilk”, uma 

exposição de Toy Art, onde muita gente famosa por aqui foi convidada a transformar caixas 

de leite em arte. Para abrigar a exposição, a galeria recebeu prateleiras feitas com placas de 

embalagens recicladas da Tetra Park. Mais de 120 nomes conhecidos das artes plásticas, 

música, publicidade, moda e entretenimento do Brasil e exterior foram convidados para 

transformar embalagens de leite em divertidos Toys. 

Além da exposição na Galeria que ocorreu no mês de dezembro, foram realizadas 

exposições itinerantes pelo litoral gaúcho no verão. Em 2008, a exposição viajou por cinco 

capitais brasileiras. 
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2.3.3 Concurso “Dunny it yourself” 

 

O site Banana Suicida lançou em julho de 2008 o Concurso “Dunny it yourself”, 

pioneiro no estímulo à customização dos Toys Dunnys do Brasil. Mais de 20 designers 

enviaram seus “Dunnys” customizados. 

Para participar do concurso bastava enviar uma foto do seu Dunny customizado. Os 

critérios de julgamentos foram: criatividade, acabamento, estética e inovação. Um corpo 

técnico especializado comporto por artistas nacionais e internacionais julgaram os Toys. Os 

resultados foram divulgados em novembro de 2008. 

Além da ampla divulgação dos Toys no site, os vencedores receberam como prêmio 

vários Toys da loja, um grande incentivo para os aficcionados. A intenção do concurso foi 

mostrar a grande quantidade de designers brasileiros talentosos, que podem captar de uma 

forma mais clara e coesa a arte brasileira no Toy Art. 

 

2.3.4 Exposição “Toy Art Mania” 

 

Em julho de 2008, ocorreu no SESC Avenida Paulista a “Toy Art Mania” com 

exposição, performances, oficinas e debates sobre a criação de Toys. A exposição contou com 

90 obras de artistas brasileiros e internacionais na área de Toy Art. 

O projeto foi direcionado para o público adulto e contou com uma exposição que se 

transformava a cada dia - já que o público pode participar e expor seus Toys - oficinas, que 

ensinavam os visitantes a fazerem seus próprios Toys usando massinha, pano ou papel 

reciclável, além de várias palestras com especialistas sobre o tema.  

 

2.3.5 Japão Brasil Parade 

 

O Japão Brasil Parade foi uma exposição de Toy Art realizada em julho de 2008, em 

homenagem ao centenário da imigração japonesa. Foram espalhados por diversos pontos de 

São Paulo 25 Toys gigantes feitos de fibra de vidro, com altura entre 1,5m e 1,8m, 

customizados por grafiteiros, arquitetos, decoradores, cartunistas e outros diversos artistas. 

Muitos dos Toys foram customizados ao vivo. 
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2.3.6 “Art Toy Contest” em São Paulo 
 

Em agosto de 2007, a The Toy, 1ª loja virtual do Brasil que vende bonecos e livros 

sobre o gênero, desenvolveu o primeiro concurso de Toys do Brasil: o Art Toy Contest. Os 

bonecos foram escolhidos por um júri de adoradores de Toy Art: a estilista Thais Losso, da 

Sommer, o produtor musical Miranda, o diretor de arte Beto Shibata e o publicitário Ehr Ray.  

Os três modelos mais votados foram comercializados na Internet, com vendas 

revertidas para o criador do boneco. A editora Cosac & Naify e a marca Chilli Beans 

premiarão os vencedores com livros e relógios. 

O objetivo do concurso foi incentivar a criação de Toys nacionais. Por isso, os objetos 

que não forem vencedores serão também comercializados pelo site, com renda revertida para 

a ONG Escola e Produtora Multimídia de Arte de Rua. Todos os Toys enviados para o 

concurso foram expostos no Mercado Mundo Mix nos dias 18 e 19 de agosto. 

 

3.1 A presença do Toy Art na Publicidade 

 

Há muito tempo a propaganda vem utilizando estrategicamente personagens como 

forma de posicionamento de uma marca ou produto de uma maneira aprazível, atraente e 

moderna. Quando são bem construídos, estes personagens têm o poder de tocar as pessoas, 

especialmente num mundo cada vez mais carente de sentimentos de amor, carinho e alegria, 

como o atual.  

Frágeis, simpáticos, alegres, tristonhos, carecas ou desdentados, eles chegam como 

quem não quer nada e nos cativam, nos fazem gostar do que antes não gostávamos, entram no 

nosso cotidiano pelos caminhos mais variados, nos dominam e conquistam estes 

consumidores completamente.  

 Associar uma marca a personagens com algumas dessas características vem rendendo 

excelentes resultados a várias empresas, afinal eles são modernos, urbanos e trazem uma 

identidade artística que os torna “cool”, tornando-os influenciadores de comportamento e por 

isso grandiosas organizações vem apostando nessa tática.  

Dentro da publicidade, o Toy Art deixa de ser apenas um “boneco” e passa a 

representar o conceito de uma nova geração de jovens que cresceram, mas que não deixaram 

que as lembranças de sua infância fossem esquecidas. Ele pode ser visto como um fenômeno 

de consumo de grande sucesso, pois muitas empresas de diversos segmentos e, mesmo 

empresas concorrentes, utilizam-se dele em suas campanhas publicitárias.  
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O Toy Art está sendo visto pelas organizações como um grande potencial de vendas, 

tornou-se uma tendência nas campanhas publicitárias de grandes empresas no mundo todo, 

representando a vida do jovem cosmopolita, e fazendo referência a várias emoções, 

simbologias e sentimentos, todos utilizados amplamente na publicidade.  

Para McCraken (2003) a publicidade atua como um potente método de transferência 

de significado, fundindo um bem de consumo a uma representação do nosso mundo 

culturalmente constituído dentro dos moldes de um anúncio específico. Segundo o autor, 

quando essa equivalência simbólica é estabelecida com sucesso através dos meios de 

publicidade, o consumidor atribui ao bem de consumo certas propriedades que ele sabe que 

existe neste mundo culturalmente consituído. O Toy Art possui uma simbologia muito forte, 

mesmo para aquele que não os colecionam, pois seus traços, sua forma, são muito marcantes. 

Belk & Pollay (1985) têm cobrado que a publicidade tem fomentado uma comunidade 

de consumo em que a nossa posse simultânea das mesmas marcas populares e estilos é tudo o 

que resta para nos unem como um povo. 

Segundo McCraken (2003), através de um anúncio bens antigos e novos estão 

constantemente destituindo-se de velhos significados e assimilando outros novos, e como 

participantes ativos neste processo, somos mantidos informados através da publicidade, o 

atual estado e estoque de significado cultural presentes nos bens de consumo. “A propaganda 

funciona para nós como um léxico dos significados culturais correntes ou, como um 

dicionário dos significados culturais correntes” (McCRAKEN, 2003). 

Para Slater (2002), a propaganda e a publicidade são consideradas as principais 

ferramentas de marketing que contribuem para a disseminação dos significados simbólicos 

instituídos aos objetos. 

O movimento do Toy Art vem também conquistando marcas de prestígio como a 

Chanel, que fez uma vitrine de Toys em sua loja parisiense. Até mesmo o tradicional estúdio 

de desenhos animados Hanna & Barbera se rendeu à moda e criou seus Toys, vendidos a 

preços exorbitantes e altamente procurados pelos colecionadores. Isto pode ser observado em 

McCraken (2003), quando o autor relata que a publicidade e a moda são grandes e 

importantes fatores que movem o significado do mundo culturalmente constituído para os 

bens de consumo, enquanto os rituais de consumo transferem este significado para o 

consumidor.  

Lasch (1979) afirma que a publicidade tem promovido o consumo como valor 

primordial na vida e teve o efeito agregado de fazer-nos sentir menos culpado sobre o 

consumo (BELK & POLLAY, 1985). 
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Para demonstrar esse sucesso mundial do Toy Art na publicidade são listadas algumas 

campanhas publicitárias de grande sucesso. Todas utilizam o Toy Art como ponto central em 

sua publicidade. As informações das campanhas foram todas retiradas dos respectivos sites 

das empresas.  

 

3.1.1 McDonald´s e Kuat 

 

O McDonald´s e o guaraná Kuat lançaram nos restaurantes da rede em todo o Brasil a 

Promoção Id Box em abril de 2009. A promoção teve como foco o público jovem e adulto, e 

como conceito-chave o espírito de evolução e de mudança proposto por Kuat. Foram 

oferecidos quatro modelos de Toy Art exclusivos ao consumidor que comprasse um Chicken 

Wrap e Kuat juntos em qualquer pedido. 

Os Toys foram intitulados com os seguintes nomes: Otimista, Mão na Massa, 

Idealizador e Rebelde com Causa.  Estavam disponíveis nas cores verde, preta, dourada e 

vermelha, respectivamente. Cada um deles vinha com uma cartela de adesivos relacionada ao 

seu tema, permitindo a criação de uma peça única e personalizada. A embalagem era igual 

para todos os modelos, sendo que o consumidor só descobria qual era o seu personagem 

quando abria a caixa.  

Cada peça possuía um folheto com um manifesto para inspirar as pessoas a adotarem 

novas posturas, como olhar os acontecimentos do dia-a-dia sob um ponto de vista positivo, 

fazer tudo que estiver ao seu alcance, idealizar para realizar ou reclamar só quando tiver 

motivo.  

 

Figura Anexo 1.3 – Toys da promoção Id Box do McDonald´s e Kuat 

 
 
Fonte: Site McDonald´s 
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3.1.2 TIM 
 

O Toy Art foi a estrela da nova publicidade de convergência digital da operadora de 

telefonia TIM, lançada em janeiro de 2009. Para esta campanha foram criados modernos 

bonecos criados por grafiteiros, ilustradores e artistas plásticos, chamados TIM Toys. A 

campanha publicitária, de âmbito nacional, abrangeu a TV aberta, revistas nacionais, mídia 

exterior, jornais, rádios e internet. 

Com esta campanha a TIM teve a intenção de rejuvenescer a sua imagem, e 

demonstrar sua preocupação com as novas tendências. O sucesso foi tão grande, que os 

clientes e não clientes da operadora tentaram em vão, conseguir pelo menos um dos TIM 

Toys, só que nenhum dos bonecos foram colocados a venda. 

 
 

Figura Anexo 1.4 – Bonecos TIM Toys da campanha publicitária da TIM 
 

 
 

Fonte: Site TIM 
 

 

3.1.3 Banco Itaú 

 

Em novembro de 2008 o Banco Itaú fez o lançamento de um novo plano de 

previdência privada voltado para as crianças. Os clientes receberam em suas casas uma caixa 

contendo um Toy Art criado pelo Itaú. Esse Toy representava uma determinada profissão 

escolhida pelo banco: astronauta, bailarina, médico ou professora. Dentro da caixa havia 

também um bilhete informativo sobre o plano de previdência e uma indicação para acessar o 

site da campanha publicitária, intitulada “Galerinha do Futuro”. No site, além de informações 

para os adultos e jogos para a garotada, encontramos Paper Toys dos personagens, bastando 

imprimi-los e montá-los.  
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Figura Anexo 1.5 - Toys da campanha publicitária do Banco Itaú 

 

   
Fonte: Site Banco Itaú 

 

3.1.4 Nike 

 

Em outubro de 2008 a Nike lançou seu novo mascote do tênis Nike 6.0, um toy de 

vinyl chamado G2 Mutante. A peça foi totalmente customizada pelo designer Jamal Qutub, 

como parte de uma série limitada, medindo 12 centímetros. Para promover o novo mascote, a 

Nike fez o primeiro G2 Art Show, onde foram convidados seis artistas de Toy Art para 

desenvolverem pinturas personalizadas para o G2 Mutant, em uma série ultra limitada, com 

estilos e estéticas diferentes e artes totalmente individuais.  

 

Figura Anexo 1.6 – Toy G2 Mutante, o mascote do tênis Nike 6.0 

  
 

Fonte: Site Nike 
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Além da criação do Toy mascote da Nike, foi lançado em novembro de 2008 pela 

marca, uma nova versão do tênis Air Force 1, criado por Michael Lau, o precursor da Toy Art, 

para celebrar a metade dos lançamentos do projeto “1world”, que traz 18 designers de grande 

influência de todas as partes do mundo criando suas próprias leituras do clássico da Nike, 

cada um com tiragem e lançamento restritos. 

O Air Force 1 é todo branco com efeito matelassado, remetendo às paredes 

acolchoadas dos quartos de isolamento das antigas instituições psiquiátricas. No cabedal, há 

marcas de contagem dos dias em forma de palitinhos somando 25, numa referência aos 25 

anos do Air Force 1. Nos cadarços estão presentes as inscrições “crazy” e “smile”, em alusão 

a uma das famosas séries de Lau, e nas palmilhas desenhos abstratos feitos à mão. 

Tudo para ressaltar a loucura dos sneakerheads, representados pelo Toy (com camisa de 

força) com um olhar “perseguidor”, que acompanha o tênis em uma embalagem especial. 

 

Figura Anexo 1.7 – Tênis Air Force 1 e seu Toy Art 

 

Fonte: Site Sneakers Brasil 

 

3.1.5 Adidas 

A Adidas Originals de São Paulo, lançou em agosto de 2008, uma raridade com 

status de jóia para os amantes da marca. O Micropacer Hamper é um dos modelos de tênis 

mais exclusivos da marca, e foi vendido com uma série de brindes especiais, que tem como 
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destaque um Toy Art. Assim como o Toy Art, que possui tiragem limitada, foram oferecidos 

apenas 36 pares para serem vendidos em todo o país, o. O Toy chamado Qee, foi 

desenvolvido exclusivamente para a Adidas e tem a cabeça no formato do trevo da marca, o 

que lhe rendeu informalmente o apelido de Aditoy. Os outros brindes que acompanham o 

sneaker vêm acondicionados numa pequena gaveta na parte debaixo da embalagem e são, 

entre várias coisas interessantes, uma miniatura do tênis, pen drive em capa de couro, mini-

lanterna que projeta o logo da marca, vários chaveiros, fivela para cinto e adesivos. 

 

Figura Anexo 1.8 – Brindes do tênis Micropacer e Hamper e Toy Qee da Adidas 

 
 
Fonte: Site Adidas 

 

3.1.6 Pepsi 

 

A Pepsi do Brasil lançou, em agosto de 2008, a promoção “Enrolados Pepsi”. O 

cliente deveria juntar cinco tampinhas, ou latas, mais R$ 2,00, levar a um posto de troca para 

buscar o seu ‘Enrolado’, um boneco Toy Art feito para enrolar os fios dos fones de ouvido, 

deixando-os presos, evitando que eles embaracem. Foi a primeira grande promoção realizada 

pela Pepsi no Brasil englobando os refrigerantes da Pepsi e AmBev. De acordo com 

informações obtidas no site da empresa todas as unidades dos Toys se esgotaram, mas alguns 
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podem ser encontrados em sites de vendas de mercadorias informais, por um valor bem acima 

do vendido pela empresa. 

 

Figura Anexo 1.9 – Enrolados Pepsi 

  

 

Fonte: Site Pepsi Brasil 

 

 

Em janeiro de 2008 a Pepsi Internacional já havia utilizado o Toy Art em uma de suas 

campanhas, feita em parceria com a 20th Century Fox, onde ela distribuiu junto com as 

garrafas da sua Pepsi Nex (com caloria zero) Toys em forma de chaveiros de uma linha 

exclusiva de Toy Art já existente, os Bearbrick. Foram oferecidos 12 bonecos diferentes, cada 

um representando um filme. Os títulos variam de Titanic a O Diabo Veste Prada, passando 

por Duro de Matar e Clube da Luta.  

 

Figura Anexo 1.10 – Toys Bearbrick da promoção da Pepsi 

  
Fonte: Site Pepsi Japão 
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3.1.7 Samsung Itália 

 

Para inspirar os torcedores italianos a vibrar, cantar e comemorar por sua seleção de 

futebol na disputa da Eurocopa de junho de 2008, a Samsung Itália lançou uma série de Paper 

Toys. Esses Paper Toys são bonecos ilustrados, que você podia imprimir e montar, e colocá-

los em sua mesa de trabalho ou sem sua casa para dar apoio à Azzurra, um time de futebol 

europeu, na competição. São eles Lina, Igor, Rino e Lilo, quatro personagens bem engraçados 

que podiam ser encontrados no site da empresa. Outra opção de Toy era o boneco chamado 

Você, que também foi feito para montar, mas que vinha com a cabeça em branco para que 

você  colasse uma foto sua e também fizesse parte desta torcida.   

 

Figura Anexo 1.11 – Paper Toys da Samsung Itália 

    
Fonte: Site Samsung Itália 

 

3.1.8 Puma Fridge 

 

A Puma promoveu uma campanha interativa para o público da América Latina em 

dezembro de 2007 chamada Puma Fridge, onde qualquer pessoa que entrasse no site da 

empresa poderia customizar um Toy Art em forma de geladeira. Os melhores foram 

publicados e os arquivos podiam ser baixados para impressão, para uma posterior colagem na 

sua geladeira.  
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Figura Anexo 1.12 – Toys em forma de geladeira da Puma Fridge 
 

 
Fonte: Site Puma Fridge 
  

 
3.1.9 Levi´s 
 

A chinesa Clot Inc., em agosto de 2007, repetiu a parceria com a empresa japonesa 

Medicom Toys e com a Levi’s para criar peças inspiradas no Bearbrick,um modelo de Toy já 

conhecido entre os fãs da Toy Art. As calças e camisetas trazem o ursinho em suas versões 

morango e melancia, ambas com uma série limitada, customizadas por vários artistas de Toy 

Art. As peças custam 2.680 dólares. A customização realizada no Toy Bearbrick que vem com 

a roupa, se extende para as calças e estampas das camisas. 

 

Figura Anexo 1.13 – Calças Levi´s em suas versões de Toy morango e Toy melancia 

 
Fonte: Site Clot Inc. 
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Abaixo são apresentadas diversas séries dos Toys Dunny da Kidrobot, para um melhor 

entendimento do que é uma série e como ela é criada. Todos os Toys são de um mesmo 

modelo, chamado Dunny, criadas no período de 2004 a 2007.  

O Dunny mostrou ser, nesta pesquisa, o Toy Art mais famoso e mais querido pelos 

entrevistados, além de ser apontado pela maioria como um clássico no movimento do Toy Art. 

 

 

Figura Anexo 1.14- Primeira série de Dunny fabricada em 2004 com 15 modelos 

 
 

Fonte: Site Banana Suicida 
 
 
 

Figura Anexo 1.15 - Série “Two Face One” com a “cara” na frente e atrás 

 
Fonte: Site Banana Suicida 
 
 
 

Figura Anexo 1.16 – Série de 2005, com 6 unidades pintadas à mão, escondidas 

 

Fonte: Site Banana Suicida 
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Figura Anexo 1.17 – Primeira série com a inclusão do “Golden Ticket”, vale-brinde que 

dava direito a um outro Dunny de oito polegadas 
 

 
 
Fonte: Site Banana Suicida 
 
 
 
 

Figura Anexo 1.18 - Série dedicada a artistas mexicanos 
 

 
 
Fonte: Site Banana Suicida 
 
 
 
 

Figura Anexo 1.9 – Série estilizada por tatuadores acompanhada de uma tatuagem 
removível 

 

 
 
Fonte: Site Banana Suicida 
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Figura Anexo 1.20 – Série dedicada a artistas franceses composta de 20 modelos 
 
 

 
 

Fonte: Site Banana Suicida 

 

Figura Anexo 1.21 – Lançamento eventual da Kidrobot com 3 polegadas 
 

 
 
Fonte: Site Banana Suicida 
 
 
 

 
Figura Anexo 1.22 – Toys de 8 polegadas, especiais e únicos 

 

 
 

Fonte: Site Banana Suicida 



 128 

Figura Anexo 1.23 - Versões limitadas de 20 polegadas com produção de 50 unidades 

 
Fonte: Site Banana Suicida 
 

 

As figuras abaixo são Toys inspirados em personagens de séries de televisão e filmes, 

cantores, bandas e personagens já consagrados. Estes modelos de Toys aparecem como a 

segunda preferência dos colecionadores. 

 
Figura Anexo 1.24 - Série de Toy Art inspirada nos Beatles 

 

 
Fonte: Site La Cucaracha 
 
 

Figura Anexo 1.25 – Série inspirada no personagem Luke Skywalker 
 

 
Fonte: Site Blog do brinquedo 
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Figura Anexo 1.26 – Série de Toys da personagem chinesa Hello Kitty 

 
Fonte: Site Sanrio 
 
 
 

Figura Anexo 1.27 – Toy Art inspirado no personagem da televisão McGyver 
 

 
Fonte: Site Blog do brinquedo 
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Figura Anexo 1.28 – Duas versões de Toy Art de pano inspirados na cantora Amy 
Winehouse 

 

                       
Fonte: Site Blog do brinquedo  
 
 
 
 

Figura Anexo 1.29 – Toy Art inspirado nos personagens Spock e Stitch 
 

 
Fonte: Site Blog do brinquedo 
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Figura Anexo 1.30 – Toys inspirados na banda de rock Kiss 
 

 
Fonte: Site Blog do brinquedo 
 
 
 

Figura Anexo 1.31 – Toys inspirados nos personagens de desenho tartarugas ninjas 
 

 
Fonte: Site Blog do brinquedo 
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ANEXO B 
 

ROTEIRO SEMI-ESTRUTURADO DE PERGUNTAS PARA ENTREVIS TA 

 

Perguntas de Abertura: 

� Nome 

� Idade 

� Estado Civil 

� Escolaridade 

� Profissão 

� Possui filhos? 

� Mora com a família? 

� Faixa de renda mensal 

 

Convite a descrições: 

� Você poderia me enviar uma foto do(s) seu(s) Toy Art? 

� Quando você teve o seu primeiro contato com o Toy Art? Qual foi a sua reação 

durante este primeiro contato? 

� Quando você comprou e qual foi o seu primeiro Toy? 

� Por que ele te cativou? O que te levou a escolher aquele? 

� Por que você decidiu comprar um Toy Art? O que te seduz neste objeto? 

� Você tem a intenção de comprar novos Toys? Se sim, de que maneira se dá a escolha 

do seu Toy? 

� Quantos Toys você possui? Onde você guarda/deixa o(s) seu(s) Toy(s)? 

� Você tem uma idéia de quanto você gastou até hoje com seus Toys? 

� Para você há algum limite de preço para a compra do Toy? Se sim, qual? 

� Você já deixou de comprar ou fazer algo para obter o seu Toy? 

� Houve alguma influência para você comprar Toy Art? 

 

Desenvolvimento da entrevista: 

� Você já customizou algum Toy? Se sim, por que customizar é importante para você? 

� O que os seus amigos acham da sua paixão pelo Toy Art? 

� O que é o Toy Art pra você? Qual o significado que ele possui para você? 

� Quais os sentimentos que você possui pelo seu Toy? 
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� Qual a importância do Toy na construção da sua identidade? 

� Você conhece outros consumidores de Toy Art? Em caso positivo, você diria que se 

identifica com este grupo de consumo? 

� Que tipo de pessoa você acha que gosta de Toy Art? 

� Me fale um pouco mais sobre você, sobre sua personalidade. 

� Você se identifica com o seu Toy? Vê alguma semelhança entre você e seu Toy? 

� Você acredita que este objeto te traga lembranças da sua infância? 

� Com qual deles você se identifica mais? Por que? 

� Você poderia afirmar que o seu Toy pode ser classificado como um pedaço de você? 

Por que? 

� O Toy Art te ajuda na sua forma de se expressar? 

� Você venderia seu(s) Toy(s)? Por que? 

� Você possui algum tipo de ritual relacionado a este objeto? 

� Você consome algum outro produto com uma estética infantil, além do Toy Art? 

� Que sentimentos/sensações estes produtos te trazem? 

� Em algum momento você se sente infantil por consumir produtos que visualmente 

parecem ser voltados para crianças? 

� Se sim, gosta dessa sensação? Por que?  

� Você já recebeu críticas por comprar/usar estes objetos? Sofreu algum tipo de 

preconceito? 

 

Finalização: 

� Há algo mais que você gostaria de me dizer? 
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ANEXO C 

 

Termo de Confidencialidade 
 
 

 
Meu nome é Renata Andreoni e estou realizando esta pesquisa sobre o tema: Um 

estudo empírico sobre a construção da identidade social do consumidor de Toy Art para a 
minha dissertação de Mestrado. Este projeto é realizado na Escola Brasileira de 
Administração Pública e de Empresas (EBAPE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) do Rio 
de Janeiro. No site www.ebape.fgv.br podem ser encontradas informações sobre a EBAPE e a 
FGV. 

 
O Professor Ph.D. Eduardo Ayrosa é o orientador deste projeto de pesquisa e pode ser 

contactado através do telefone (21) 2559-5774 e do endereço eletrônico ayrosa@fgv.br e 
poderá fornecer quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários. 

 
Agradecemos a sua disposição em participar deste projeto de pesquisa. A sua 

participação é importante e será apreciada. 
 
Antes de começar a entrevista, gostaria de garantir-lhe, mais uma vez, que, ao 

participar deste projeto você tem alguns direitos bem definidos. 
 

� Primeiro, a sua participação nesta entrevista é totalmente voluntária; 
� Você pode se recusar a responder qualquer pergunta a qualquer momento; 
� Você pode se retirar da entrevista e dá-la por encerrada a qualquer momento. 

 
Esta entrevista será mantida em confidencialidade e estará disponível apenas para o 

autor deste projeto e para o professor orientador da dissertação. 
 
Partes desta entrevista podem ser usadas no relatório final da pesquisa, mas, em 

nenhuma circunstância, o seu nome ou características que permitam a sua identificação serão 
incluídas no relatório final. 

 
Gostaria de lembrar também que nesta entrevista conversaremos muito sobre você e 

seu Toy Art, porém, em nenhum momento serão pedidos dados pessoais como número de 
documentos, notas fiscais de gastos com o produto, etc. 

 
Agradeço desde já pela sua atenção e aguardo a sua aprovação abaixo como prova de 

que leu este documento e concorda com os termos acima citados. 


