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“The study of dolls is truly the study of mankind”
MACAULEY
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ABSTRACT

This investigation reflects on the notion of object in the present day, throughout a conduct of 
creation.
It explores the practical diversity, the appropriation and fragmentation trough recreation and the 
construction of new points of view that derive from the pre existent realities. These realitys obey to 
certain conditions linked to a nearly lost imagery, the Portuguese myths.
We understand the concept of object as being quite extended, so we tried to identify stories, which 
could serve as a foundation for the construction of a visual rhetorical starting as a mith reality, ending 
as a collector’s object. By giving it the time factor as a memory enhancer.
By working with the past we tend to bring to the present some of memories potentialities and we 
articulate reflections through images.
As a result of the theorical investigation ten toys were made  and uploaded to the blog mythtoys.
wordpress.com.
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RESUMO

Esta pesquisa propõe uma reflexão sobre a noção de objecto na contemporaneidade, através de 
uma conduta de criação.
Explora a diversidade prática, a apropriação e fragmentação através da recriação e construção de 
novos panoramas que partem de realidades já existentes. Estas realidades já obedecem a certas 
condições vinculadas a um imaginário quase perdido, os mitos portugueses.
Tomamos o conceito de objecto como sendo bastante amplo e procuramos identificar histórias  que 
sirvam de base para a construção de uma retórica visual que parte da realidade mito para o objecto 
de colecção procurando atribuir-lhe o factor tempo como potenciador de memórias.
Ao rebuscar o passado tendemos a trazer para o presente potencialidades da memória e 
articulamos reflexões  sobre as mesmas através de imagens. 
Como resultado da investigação teórica resultou uma colecção de dez bonecos em tecido, que
constam no blog www.mythtoys.wordpress.com.
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“ARTISTS AND DESIGNERS:  AUTEURS
Designers and artists are the focal point of what we enjoy. These creators have in some way shown us that their products 
are not only “hip” and “cool” but also reveal a unique voice. Each artist has pushed the envelope in their respective fields 
and given us something new and refreshing. We always welcome new ideas and try to display the little and big guys  
who make a difference to us.”
SWEATYFROG
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INTRODUÇÃO

Este estudo propõe inicialmente o estudo contextual do objecto brinquedo para atingir um conceito 
novo de objecto, o não- brinquedo.
Parte da importância associada ao objecto e tem como objectivo atingir uma revitalização do con-
ceito através da percepção e apropriação de novas premissas e linguagens associadas à cultura 
contemporânea,  ao Design, à importância do olhar, numa época propícia ao reaparecimento e 
recuperação do objecto material como objecto de culto, passando pela noção de coleccionismo e 
novas expressões associadas ao movimento DesignerToys1. 
Pretende-se potenciar um espaço de reflexão, mudança, ruptura e apropriação que vise principal-
mente reformular imaginários antigos e recodificá-los através de imagens.  
Este estudo procurará ainda recuperar o universo mágico do imaginário colectivo ou individual, 
através de objectos únicos de colecção.
Considera-se que esta investigação se apresenta como uma afluência de diversos interesses que 
fomos explorando ao longo do percurso académico. Deu-se, por fim uma convergência de ideias e 
escolheu-se que direcção tomar na abordagem para o trabalho prático.

1.Designertoys: definição deste termo no seguinte endereço http://www.nytimes.com/2007/01/28/books/review/Heller.t.html
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1.1 
O OBJECTO BRINQUEDO COMO PONTO DE PARTIDA

Entendemos por brinquedo todo o objecto que representa e gera uma actividade lúdica. Neste 
sentido, com este estudo procuramos novos contextos lúdicos e novas formas de responder a uma 
cultura actual e emergente, que se baseia no objecto brinquedo para chegar a novos conceitos do 
mesmo na contemporaneidade. 
Deste modo procuramos perceber a história do brinquedo bem como a sua evolução. Algumas 
definições foram-nos apontadas por autores como Atzingen, Baudrillard, Brougére. Estes autores 
levantam questões teóricas relacionadas com as várias vertentes do objecto: como nos relaciona-
mos com ele, porque o valorizamos, porque precisamos de o adorar. Estas abordagens tornaram-
se pontos de partida importantes para o desenvolvimento do projecto.

“Segundo Atzingen, as miniaturas humanas remontam à pré-história e na antiguidade eram usadas como propósitos 
ritualísticos. A sua passagem de condição de ídolos para brinquedos provavelmente ocorreu no Egipto, há cinco mil 
anos. Ao contrario dos nossos dias, as bonecas representaram inicialmente adultos sexuados. A citação que se segue 
mostra as mudanças que ocorreram na significação desse objecto no curso da história.
Na Grécia e em Roma, em 500 a.c., as bonecas recebiam os nomes de nynpha e pupa, que significavam “moça 
pequena” ... As meninas gregas brincavam com bonecas que as acompanhavam até à altura do casamento, quando 
eram dedicadas a Afrodite, deusa do amor e da fertilidade. Os meninos romanos, por sua vez tinham bonecos de cera 
e argila que representavam soldados”
(...)
“Brougére, Gilles: A criança como o homem adulto não se contenta em se relacionar com o mundo real, com os ob-
jectos; ela deve dominar os mediadores indispensáveis que são as representações, as imagens, os símbolos ou os 
significados. A cultura na qual ela está inserida, mais do que o real, é composta de tais representações; A infância é, 
consequentemente um momento de apropriação de imagens e de representações diversas que transitam por diferentes 
canais, as suas fontes são muitas.
O brinquedo é, com as suas especificidades, uma dessas fontes. Se ele traz para a criança um suporte de acção, 
de manipulação, de conduta lúdica, traz-lhe também formas e imagens, símbolos para serem manipulados. Por isso 
parece útil considerar o brinquedo não somente a partir da sua dimensão funcional, mas também a partir daquilo que 
podemos denominar a sua dimensão simbólica”
(...)
“Benjamin(1984) fez algumas reflexões importantes sobre o lúdico considerando o seu aspecto cultural. Brinquedo e 
brincar, para ele estão associados e documentam como o adulto se coloca em relação ao mundo da criança. No final 
do século XIX com a emancipação da indústria os brinquedos deixaram de ser objectos fabricados pelas famílias para 
passarem a ser-lhes estranhos. À medida que se foram sofisticando foram perdendo o vínculo com a simplicidade e o 
primitivo.” (VASCONCELOS)



11

1.2
O NOVO BRINQUEDO

Numa época de tecnologia e culturas alternativas, nasce um novo conceito de objecto.É normal-
mente designado como DesignerToys, Art Toy2, Urban Vinyl3.

São vários os termos para designar um novo conceito de “brinquedo de arte”.
Estes objectos são concebidos para um público específico, os adultos, e partem do brinquedo co-
mum para o “não-brinquedo”4.
Com este termo procuramos explicar como o movimento se apropria de um objecto que tem uma 
funcionalidade lúdica e o usa noutros contextos.
Estes contextos abrangem o Design gráfico, o grafitti, a ilustração, a moda urbana. Os autores mis-
turam várias áreas que se encontram num mesmo objectivo, a criação de objectos para adultos, 
não para brincar, mas para coleccionar, cuidar, guardar como verdadeiros objectos de culto.
As temáticas dos Toys podem variar entre políticos, violentos, satíricos, meigos, eróticos. O intuito 
do Art Toy é, como qualquer movimento, causar reacção no observador, através de processos de 
apropriação e subversão.
Desta forma, Art Toy ou Designer Toys apresenta-se como uma nossa forma de suporte para uma 
expressão artística num determinado contexto. A ideia, a imagem desenvolvida, o conceito e o valor 
que são atribuídos ao objecto, são características deste universo novo na arte contemporânea que 
procuraremos explorar através dos nossos próprios bonecos. 
Há alguns autores que nos influenciaram, tais como Kidrobot, My paper crane, Uglydolls entre out-
ros que podem explorar no blogroll MYTOYS5.
Neste mundo de adultos que procuram novas referências e expressões pretendemos usar este 
movimento e conceito como base ideológica  para o nosso estudo. 

2.Art Toy:definição deste termo no seguinte endereço: http://toyart.blogspot.com/
3.Urban vinyl: definição deste termo no seguinte endereço: http://www.millionaireplayboy.com/toys/urbanvinyl.php
4.Não-Brinquedo: Entendemos como não-brinquedo o segmento de objectos que, partindo do conceito de binquedo procuram novas funções e simbologias para os seus 
objectos. Estes adquirem personalidade, carácter e passam a existir como seres dotados de conceito.
5.MYTOYS: www.mythtoys.wordpress.com / http://www.uglydolls.com/ / http://www.kidrobot.com/content.cfm?section=2009/artist_profile/ilovedust 
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1.3
OBJECTIVOS, MOTIVAÇÕES  E PROCESSO

O estudo da evolução do brinquedo e da mudança da noção de objecto apresentou-se como abso-
lutamente  fulcral no desenvolvimento do projecto. Dentro de um mundo vasto de imagens partimos 
de um conjunto de objectivos que procuramos responder:

1. Procurar contextos de desenvolvimento da marca Mytoys (myth+toys) e explorar potencialidades 
estéticas e visuais para futuras aplicabilidades.

2. Estabelecer características comuns de imaginários e memórias, aplicando-as ao objecto prático 
desta dissertação.

3. Analisar a carga pessoal que os objectos transportam  (nostalgia do passado) bem como a dico-
tomia entre objecto e observador.

Este projecto apresentar-se-á como sendo a materialização de um olhar fascinado por uma nova 
cultura que explora a nostalgia da infância e procura perceber de que maneira esta convive de 
forma inusitada com a visão que temos do que é a vida adulta. (Kidults) 

“Numa cultura contemporânea de consumo, surge um novo público, que é frequentemente des-
ignado de “Kidults”. Este termo foi apresentado pelo sociólogo Frank Furedi ao definir aquilo que 
chama de vida adulta contemporânea). Este conceito tem claramente uma ligação com o conto de 
Matthew Barrie, onde a personagem Peter Pan vive na Terra do Nunca, sitio onde as crianças nunca 
crescem. 
Este novo público consome produtos que eram direccionados para o público infantil mas que agora 
ganharam novos espaços na cultura contemporânea.
O termo saudosismo surge agora associado a este novo “mercado” na medida em que adultos con-
somem objectos que de uma forma ou de outra trazem à memória o passado. Estes objectos trazem 
uma nova possibilidade de comportamento na medida em que se tornam um fenómeno, uma moda 
ao conformar os gostos, os desejos , os sentidos de um público ávido de coisas novas para adquirir 
e coleccionar. “ (ROSSI)

O  projecto potenciará uma primeira colecção que terá como base algumas personagens da mitolo-
gia portuguesa. Cada linha desenvolvida projectará um sentimento, um significado, uma mensagem 
sendo a sua função mais básica a de comunicar um mundo mágico e particular do autor, dando 
também ao receptor a possibilidade de projectar e ver projectado o seu próprio mundo imaginário.

A ideia de objecto de desejo esteve presente durante todo o processo, assim como a intenção de 
perceber de que forma o impacto visual permite que esse desejo se manifeste.
Procuramos evidenciar características da cultura portuguesa através do desenvolvimento de objec-
tos concretos físicos.
A estrutura deste projecto considera as perspectivas de tempo, modo e substância decorrentes e 
convergentes do e para o trabalho no seu tempo de desenvolvimento como enquadramento essen-
cial para o registo visual e metodologia na concepção do produto, metodologia que se apresenta 
como objectivo final, de colecção.
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A colecção tem ainda como objectivo procurar formas de objectos que são capazes de traduzir 
contextos sociais (imaginário do mito) explorando o potencial da internet (blog) como principal vit-
rine para a apresentação ao público destes objectos. Neste contexto apresentamos o blog www.
mythtoyswordpress.com que utilizamos como meio difusor da colecção.

Quando uma imagem se associa a uma ideia desenvolvida materializa-se um objecto. Neste caso 
um não- brinquedo significa que o objecto perde a sua função lúdica inicial para passar a ter um 
conceito, um valor.
Mytoys aborda o objecto/ produto e pretende ser e explorar mitos e lendas resultantes das difer-
entes culturas, embora, numa fase inicial vá ao encontro de uma série de mitos portugueses. 
Ao criar objectos teremos a pretensão de estar a recriar cultura e a re- conceptualizar a noção de 
objecto enquanto potenciador de memórias e campos do imaginário. 
A noção de marca também se apresentará como algo a explorar na medida em que a constituição 
da mesma será um objectivo final, isto é, procurando uma inserção no mundo/ movimento que se 
designa Designer Toys. 
Assim, como mitos são designações de cultura, os objectos/não-brinquedo apresentar-se-ão como 
manifestações da mesma através de uma retórica visual única e subjectiva. A noção de design de 
autor estará presente uma vez que cada boneco é único. 
Esta ideia de objecto único procura explorar a noção de coleccionismo no imaginário actual, numa 
época de recuperação do objecto material como objecto de culto.
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1.4
ENQUADRAMENTO ACADÉMICO

Dentro dos temas disponibilizados pelo curso, escolhemos a área de 
“CONTRA-CULTO”6. Área que nos incitou a inscrever a nossa actuação nos novos universos poten-
ciados pela tecnologia e pela Web 2.0, ou seja, explorar uma nova cultura urbana. No nosso caso 
potenciou a procura e vontade de explorar os nossos próprios ideais e convicções, partindo de uma 
narrativa visual tridimensional que as identificasse.  
Enquadramos o nosso estudo e actuação nesta área uma vez que exploramos todo o potencial da 
matéria através dos tecidos e influências usadas nos objectos, para depois os difundir num espaço 
global e tcnológico, a web. 

6. “CONTRA-CULTO- Propõe-se a criação de um movimento subcultural ou contra-cultural. Na lógica que trespassa o Século XXI, e partindo das formas múltiplas que 
os universos das sub-culturas e contra-culturas têm vindo a desenvolver utilizando os recursos online e o potencial da web 2.0, propõe-se que os alunos criem um movi-
mento de subversão de um ou mais aspectos socio-culturais e/ou políticos vigentes. Trata-se de explorar a possibilidade de construir sistemas narrativos que obedeçam 
às nossas próprias ideias ou ideais, na convicção de que não necessitamos já de maiorias ou de consensos para fazer vingar estes.Uma sub-cultura ou contra-cultura 
necessitará, provavelmente, de um reportório visual que a identifique ou não; se for este o caso, os alunos terão de defender a ausência de imagem, ela própria, enquanto 
imagem. “MDI.Contra-culto 
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1.5
ESTRUTURA

A estrutura de investigação e pensamento desta dissertação desenvolveu-se  através de uma 
busca intensiva pelo tema que serviria de base para o objecto, sendo este o objectivo prático que 
pretendíamos explorar.
Importa salientar que a presente dissertação se centra em quatro fases, sendo que o primeiro 
capítulo inclui Introdução e apresentação do contexto de estudo e investigação, 

Primeiro capítulo- Introdução 
Com o objectivo de situar o nosso estudo e contextualizar campos de acção, objectivos, motivações 
e pontos de partida;

Segundo capítulo- Enquadramento e sustentação para partir para a produção
Análise de questões relativas  à natureza construtiva da imagem e à forma como se transmite  a 
mensagem.

Terceiro capítulo- questões culturais e tecnologia

Quarto capítulo- Desenvolvimento prático: Mytoys myth+Toys
Este capítulo centra-se no estudo, reflexão e análise do processo de concretização do trabalho 
prático.

Quinto capítulo_ Conclusões 
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2
ENQUADRAMENTO

2.1
NOÇÕES DE OBJECTO/ PRODUTO NA CULTURA CONTEMPORÂNEA E NO DESIGN

O objecto boneco, não-brinquedo define-se pelo seu simbolismo. No universo gráfico ele pode ser 
conceptualmente definido como uma personagem com vida própria, capaz de imprimir personali-
dade e dinamismo, agindo em conjunto com uma marca.
O design é uma prática cultural que materializa valores, transformando-os em produtos. Mas mais 
do que um objecto, o design produz signos a partir da percepção do imaginário social.

“Segundo Barthes (1992,p.172),  [...]significar quer dizer que os objectos não vinculam só informações, pois nesse caso 
eles apenas comunicariam, mas constituem também sistemas estruturados de signos [...]” 
(...)
“Existem mecanismos básicos para atribuir significados aos artefactos que se constituem pela atribuição e apropriação 
inerentes à produção, distribuição e consumo. Assim, o trabalho do artesão e do designer encontra-se porque ao de-
senvolver artefactos imputam-lhes significados, conforme a sua subjectividade (atribuição), mesmo que estes artefac-
tos quando expostos ao consumo (produto) venham a sofrer continuas interpretações e re- significações (apropriação).” 
(FILHO)

Existem dois grupos sociais de objecto. O primeiro está ligado à modernidade, à necessidade de 
inovação, tecnologia, design e usabilidade. O outro tem a ver com o imaginário da tradição, basean-
do-se e inspirando-se na nostalgia, na natureza, na imaginação inerente a estes campos.
Há uma série de valores presentes no objecto na relação de interface com o indivíduo que formam 
pontos de atracção que variam também de acordo com o contexto cultural. Assim, a importância 
que atribuímos ao objecto é de carácter impreciso porque vem da dimensão psicológica. 
Existem então uma série de valores inerentes ao objecto tais como custo do produto, venda, valores 
estéticos, sociais, funcionais, prestigio, antiguidade, historicidade poder e diferenciação.
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2.2
O OBJECTO DE CULTO

Actualmente, assistimos a constantes re-significações da noção de objecto, marcados na 
contemporaneidade, tal como as imagens, por um culto totémico, elevando-os ao patamar da 
adoração e de culto.
Tal só é possível porque o Design é um instrumento que visa e possibilita um encontro com o 
utilizador, é uma objectividade funcional e uma subjectividade figurativa que apela aos estímulos e 
desejos.

Considerando o laço social e a subjectividade como indissociáveis do projecto, pretendemos usar o 
design como factor de potenciação no que diz respeito à pretensão de combinar elementos 
identitários do indivíduo e fragmentos da sua cultura, percebendo como as representações actuam 
em conformidade com os indivíduos. É de extrema importância perceber neste estudo identidade 
e missão e articular conceitos de forma a que também a noção de consumo associada ao objecto, 
se configure como central.  
Durkheim7 refere que o factor consumismo também se apresenta como um ritual, no caso das 
colecções mais ainda. Quem não teve cadernetas e juntava todos os seus trocos para comprar 
carteirinhas de cromos, ainda que a repetição dos mesmos levasse a várias compras e a demora 
fosse demasiada até completar a colecção. Neste exemplo de ritual, sabemos que não podemos 
esquecer a publicidade, porque é ela que nos ínsita a comprar.

A publicidade agrupa vários saberes e actua segundo o mesmo modelo do chamado pensamento 
mágico. Esta ideia permite aproximar conceptualmente anúncios e mitos porque ambos se regem 
por princípios lógicos semelhantes. Ao apresentar produtos com nome, história, ao acentuar 
características, estilos, gostos visuais pretende-se humanizar o objecto e fazer com que chegue 
mais rapidamente ao consumidor. Tudo isto porque relaciona aspectos intrínsecos à vida social e 
ao universo psicológico do consumo. 
Existe sempre uma relação de dependência entre produto e público. O produto só adquire esta des-
ignação a partir do momento em que o consumidor lhe dá um significado. Ou seja, o objecto só se 
torna um produto a partir do momento em que é adquirido e cumpre a sua função, seja ela a inicial 
ou outra qualquer que o receptor lhe atribua.

“Mas, existe outro domínio, o consumo, em que a humanização é uma constante. No consumo, humanos e objectos 
acham seu ponto de encontro e realização. O domínio do consumo é, também, da compra, da venda, das escolhas, 
das trocas. Nele, objectos, valores, dádivas e bens são trocados, adquiridos, retribuídos. No consumo, homens e bens 
adquirem sentido e produzem significações e distinções recíprocas.
Pelo consumo, os objetos diferenciam-se, diferenciando num mesmo gesto, por uma série de operações classificatórias, 
os homens entre si.”  (Cit.Durkheim, 1996)8

7.(Cit.Durkheim, 1996).SILVEIRA/ YAGO 
8.SILVEIRA/ YAGO
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A discussão que se gera sobre o que opera na vida quotidiana do indivíduo e que permite articular 
objectos, bem como o conhecimento que deles provém, remete-nos, uma vez mais ao totetismo.

“Sobre esta visão Sahlins acrescenta: 
É verdade que Lévi-Strauss escreve como se o totemismo se houvesse limitado, em nossa sociedade, a uns poucos 
locais marginais ou práticas ocasionais. E com razão na medida em que o “operador totêmico”, articulando diferenças 
na série cultural com diferenças na espécie natural, não é mais um elemento principal do sistema cultural. Mas deve-
se questionar se não foi substituído por espécies e variedades de objetos manufaturados, os quais como categorias 
totêmicas têm o poder de fazer mesmo da demarcação de seus proprietários individuais um procedimento de classi-
ficação social (...) E, ainda mais fundamental, será que os operadores totêmicos e os de produtos não têm a mesma 
base no código cultural de características naturais, a significação atribuída aos contrastes em forma, linha, cor e outras 
propriedades do objeto apresentadas pela natureza? (1979:196).”  (Cit.Durkheim, 1996)9.

Influenciados por esta visão, podemos depreender de que forma este totetismo se acentua na
realidade e quotidiano actuais e como nos acompanha, por exemplo nas campanhas de publicidade 
e em todas as imagens que mesmo quando não as apreendemos, estão lá e trazem-nos alguma 
cultura visual e vontade de consumir. Os sistemas utilizados pela publicidade ordenam o mundo dos 
bens de consumo, através da introdução de particularidades de produção que vão ao encontro dos 
grupos, com os seus gostos e estados de espírito. O gosto, a ideia de mercados e potenciais grupos 
é sempre pensada pela publicidade e a imagem potencia, ou pretende, a compra ou o consumo 
ainda que de bens não necessariamente essenciais.
Nesta ordem de ideias, o objecto como objecto de colecção e adoração apresenta-se enquadrado 
neste contexto do culto da imagem ou do produto.
O presente estudo situou-nos entre o publico e o objecto e mostrou-nos que também o público 
procura determinadas linguagens e conceitos nos objectos que pretende obter, coleccionar, usar, 
consumir. Na nossa visão de produtores do objecto, não podemos dissociar a experiência, as vivên-
cias, influências e referências que já carregamos, ou seja, o campo afectivo que frequentemente se 
manifesta é um pormenor importante de todo o estudo e execução prática.

 “Temos o que somos?
Desde sempre que o homem recolhe, colecciona e cultiva objectos, essencialmente pelo exotismo, pela religiosidade 
e pelo saudosismo que eles contêm e deles emana. Uma prática inicialmente alheada de quaisquer preocupações 
científicas ou museológicas, muitas vezes movida por rituais bizarros ou secretos, mas que, na maioria dos casos, tem 
a ver só com a descoberta de uma identificação pessoal com os objectos em causa.
São objectos que, na sua essência, mantêm intactas as premissas de pureza, simplicidade e genuinidade que tão 
ansiosamente buscamos, de forma infrutífera, nas pessoas com quem nos relacionamos, ao mesmo tempo que, nos 
antípodas, podem corporizar toda a espécie de complexos, fantasmas e fetiches, que secretamente nos atormentam e 
que de uma maneira ou de outra nos esforçamos por exorcizar.” 10 COEN 

O domínio do consumo reinventa assim a noção de humanidade, a cultura e os seus simbolismos. 
Por conseguinte, os Toys inserem-se num mundo que abre possibilidades de interpretações dos 
sujeitos, dando origem à possibilidade de certas identidades serem idolatradas e transformadas 
através das fantasias e dos sonhos que estão presentes nas mentes destes grupos de consumo, 
como personagens arquétipos.
Estamos perante um fenómeno da cultura onde os sonhos vendem, através de mensagens que 
vão sendo descodificadas pela disseminação da imagem nos meios  poderosos que temos hoje 
ao nosso dispor. Estas imagens, sejam elas bidimensionais ou tridimensionais  ganham vida na 
capacidade de projectar  identidades construídas em campos mitológicos e semiológicos.
O mito apresenta-se sem dúvida como uma narrativa simbólica, de comunicação de arquétipos e 
consequentes significações do sujeito. 

9. SILVEIRA/ YAGO
10. COEN: disponível no seguinte endereço electrónico: http://upart.wordpress.com
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“O mito, quando estudado ao vivo, não é uma explicação destinada a satisfazer a uma curiosidade cientí-
fica, mas uma narrativa que faz reviver uma realidade primeva, que satisfaz as profundas necessidades 
religiosas, aspirações morais, a pressões e a imperativos de ordem social e mesmo a exigências práticas. 
Nas civilizações primitivas, o mito desempenha uma função indispensável: ele exprime, exalta e codifica a 
crença; salvaguarda e impõe os princípios morais; garante a eficácia do ritual e oferece regras práticas para 
a orientação do homem. O mito é um ingrediente vital da civilização humana; longe de ser uma fabulação 
vã, ele é, ao contrário, uma realidade viva, à qual se recorre incessantemente; não é, absolutamente, uma 
teoria abstrata ou uma fantasia artística, mas uma verdadeira codificação da religião primitiva e da sabedoria 
prática”. (MADJAROF)
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2.3
O MITO ENQUANTO ESPAÇO DE REPRESENTAÇÃO

O mito representa o encontro do plano conceptual com a ideia fundamental  do projecto prático–da 
criação de objectos.
Na medida em que é também uma forma de expressão cultural, contextual. Assim, o mito repre-
senta para nós, enquanto criadores de produtos/ objectos, o plano formal, de concretização. 

“o mito é sempre uma representação coletiva, transmitida através de várias gerações e que relata uma explicação do 
mundo. Mito é, por conseguinte, a parole, a palavra “revelada”, o dito. E, desse modo, se o mito pode se exprimir ao nível 
da linguagem, “ele é, antes de tudo, uma palavra que circunscreve e fixa um acontecimento”. “O mito é sentido e vivido 
antes de ser inteligido e formulado. Mito é a palavra, a imagem, o gesto, que circunscreve o acontecimento no coração 
do homem, emotivo como uma criança, antes de fixar-se como narrativa”. (BARÃO) 

Se pensarmos em termos de culturas indígenas, que não possuem linguagem escrita, apenas 
falada, e quando, por exemplo adquirimos uma peça do seu artesanato, não reconhecemos de ime-
diato  o seu significado simbólico. Isto acontece porque não participamos na cultura que o produziu. 
Se nos quisermos aproximar desse significado somos obrigados a questionar o artista que o fez ou 
alguém da sua comunidade, a fim de obter alguma referência. Mesmo assim, aquele objecto nunca 
passará de um simples objecto para nós. No entanto, dentro da sua própria cultura ele jamais seria 
um mero objecto. Este ou a sua representação, transforma-se em mito e engloba em si a ordena-
ção do mundo numa determinada cultura. Assim, a importância do mito enquanto representação de 
cultura configura um aspecto importante no nosso trabalho, na medida em que através de imagens, 
de objectos procuramos trazer à luz a nossa percepção de mito.

 “O mito é um sistema de comunicação(…).E a própria fala mítica é construída a partir de um processo de percepção, 
isto é, há uma apropriação daquilo que já existe, enquanto comunicação. O mito é um sistema de significação, pois, 
além de designar e notificar, faz-se compreender e, acima de tudo, impor-se, através de recursos mediáticos po-
derosos” (TAVARES)
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2.4
O OBJECTO TOY–CARACTERÍSTICAS COMUNS DE OBJECTO E INFLUÊNCIA DIRECTA

A partir da noção de Designer Toys nasceram outras vertentes que apenas se diferenciam desta 
pelo emprego de diferentes materiais. Os que mais nos influenciaram foram os Plush 11, devido à 
facilidade de materiais e ao aspecto visual que apela  a todos os nossos sentidos. Estes Toys têm 
sempre um imaginário e linguagens característicos, nomes e personalidades vincadas. O que mais 
nos apela é a atenção quase obsessiva pelo pormenor. Partindo de um objecto lúdico que é brinque-
do, o DesignerToys vai mais além. O que era apenas um objecto lúdico passa a ser o suporte para 
expressão de uma nova cultura contemporânea. Ele consegue ir para além disto transportando um 
conceito, um valor. A ideia é trazer uma história associada , quase sempre irónica, satírica trazendo 
referencias da cultura contemporânea.
Os Toys expressam sempre uma visão única do artista, que converte e recria um objecto comum 
em algo tão poderoso que é capaz de transmitir mensagens.
Cada Toy tem sempre características singulares, factor quase determinante na medida em que a 
novidade é fundamental para se passar devidamente a mensagem ao consumidor. As peças saem 
em pequenas séries ou colecções e trazem uma visão diferenciada daquilo que representam, o que 
lhes garante, enquanto coleccionadores alguma raridade. 

“Ever challeging and re-inventing designer toys are in a never ending state of flux. In this intimate and 
exciting journey through the idiosyncrasis of designer play things, each artists offers you the chance 
to meet the quirky characters of their imagination, and see the world through their eyes” (WRIGHT)

11. Plush: exemplos de designers de Plush: http://www.toytokyo.com/shopping/index.php/page/products_display/cat_id/294
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3.
CULTURA E TECNOLOGIA

O aparecimento e sofisticação das novas tecnologias permite que a sociedade viva uma fase de 
apropriação que levou ao aparecimento de novas linguagens e formas de as comunicar bem como 
à individualização do consumo cultural, como já referimos anteriormente. 
Falar sobre cultura na contemporaneidade significa interagir com dois conceitos: cultura popular e a 
erudita.  A relação entre ambos possibilitam uma noção de hibridismo cultural e o diálogo. Segundo 
Maria Lúcia Santaella Braga,

“ao invés de homogeneizar, o processo de globalização torna-nos cada vez mais atentos às diferenças. Em suma, 
cada vez que se torna evidente que o processo de globalização está longe de produzir a uniformidade cultural ... Essas 
tecnologias, equipamentos e linguagens criadas para circularem neles têm como principal característica propiciar a 
escolha e o consumo individualizados, em oposição ao consumo massivo”

Esta escolha de diversos e diferentes produtos fragmentados para e ao gosto do consumidor é um 
factor importante na relação da cultura com o individuo.
Em entrevista Maria Lúcia Santaella Braga comenta ainda:

“(...)para se falar de cultura na contemporaneidade é preciso levar em consideração que os fenómenos e processos 
culturais estão ocupando um espaço cada vez maior nas sociedades globalizadas. Nesta era de industrialização da cul-
tura, a produção de bens simbólicos, como livros, jornais, revistas, filmes, vídeos, jogos, etc, ultrapassa a produção e o 
consumo de bens materiais, especialmente porque todo o consumo passa pela publicidade e esta coopera largamente 
para aumentar a dimensão da cultura. Um conceito hoje bastante disseminado para caracterizar a dinâmica cultural 
contemporânea que não se solidifica em estruturas hierárquicas e estáveis, mas, ao contrário, flui e se desloca ao longo 
de rotas impossíveis de se prever de antemão (...)”

Estas noções abordadas anteriormente contextualizam o movimento que nos propusemos estudar 
e mostram como  num ambiente  totalmente aberto podemos aprender a olhar. A importância deste 
acto permitiu encontrar um dia o Designertoys e foi tão apelativo nas suas formas que nos mostrou 
como apenas através da internet é possível criar um vínculo a uma imagem, que nem sequer é o 
objecto físico, e como a imagem nos prende e nos faz ir em busca de mais imagens.
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3.1
NOSTALGIA DO PASSADO - REPRESENTAÇÕES CULTURAIS 

Efectivamente não podemos falar de toys para adultos sem abordarmos o factor nostalgia do pas-
sado, que se tem vindo a materializar através da interpretação e acção dos cenários culturais.
O mundo em continuas mudanças fez o homem reconfigurar e redimensionar alguns conceitos de 
como viver. 

“O mundo da contemporaneidade configura-se como um mundo de cultura em movimento, de hibridação, em que su-
jeitos e objectos se desvinculam de localidades particulares para se reconfigurarem num espaço e tempo globais. À 
medida que estas mudanças operam, também os fluxos culturais se intensificam, bem como a cultura “ (APPADURAI)

Ora, se a cultura passa a ser um “produto” consumido e produzido à escala global, dá-se um dis-
tanciamento do individuo em relação “ao seu passado histórico, às suas raízes origens e espe-
cificidades locais produzindo sujeitos descentrados em busca de mecanismos e instrumentos de 
identificação e vinculação locais no novo contexto global” 12 .
Neste contexto em que notamos ausência de referentes de identidade, estabilidade e continuidade, 
e face a uma ameaça de ruptura e de desaparecimento de recursos culturais, produz-se um senti-
mento de nostalgia em relação ao passado, abrindo caminho ao desenvolvimento de uma industria 
em que o passado é resgatado, idealizado, romantizado. 

Alguns autores referem defendem que o passado pode apresentar-se como uma forma de escapar 
ao presente, proporcionando um regresso à autenticidade e à tradição.
Evidentemente que num cenário de novos campos culturais, e com a existência de novas dinâmicas 
neste campo, acaba por acontecer um processo de mistura entre diferentes culturas potenciadas 
pelo diálogo que acontece graças às novas tecnologias. 
Estas transformações só são possíveis porque como já foi anteriormente referenciado13 a história 
da contemporaneidade foi-se reescrevendo através de plataformas de informação que perante uma 
ameaça de ruptura e desaparecimento de certos referentes culturais, possibilitou a troca e a valori-
zação de “(...) identidades colectivas locais, a qual tem sido acompanhada, não raras vezes por um 
sentimento nostálgico em relação ao passado, que é, em função das circunstâncias e necessidades 
do presente, resgatado, interpretado, recriado, inventado e processado através da mitologia, das 
ideologias, dos nacionalismos, do romantismo, dos localismos(...)” 

12. Arjun Appadurai, Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization. http://www.upress.umn.edu/Books/A/appadurai_modernity.html
13. ver capítulo 3. CULTURA E TECNOLOGIA
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O interesse e nostalgia pelo passado deram origem a outro fenómeno: o aparecimento de locais 
para recordar o passado, como museus e bibliotecas.
Este panorama apresenta-se como forma de preservar e proteger a noção de passado, bem como 
a identidade dos indivíduos preservando também a continuidade dos símbolos e significados. Esta 
noção que parece ver com maus olhos certos processos da globalização não pode esquecer que 
foram esses processos que permitiram e possibilitaram a disseminação desse passado e o poten-
ciaram também, ele mesmo como um passado, hoje, globalizado.
Parece-me que o passado é construído pelo presente e faz parte da cultura contemporânea. É o 
momento presente que lhe atribui importância e significado. 
Enquanto se formalizam estas noção de património e memória, retiro da seguinte citação um as-
pecto de continuidade do passado muito importante para o projecto enquanto processo em curso:

“(...)a capacidade de reinterpretação cultural  é vista como uma modalidade de adaptação ou hibridação que liberta as 
comunidades do peso de uma versão essencialista de identidade cultural. Os objectos patrimoniais assumem, neste 
contexto, particular relevância enquanto representações de um passado que procuram enfatizar uma noção de con-
tinuidade, coesão e pertença, do mesmo modo que operam como elementos de mediação de uma memória referente 
a um local e a um tempo que, perante a impossibilidade de ser recuperado é, assim, recriado no presente, pelo que 
se pode afirmar que aquilo que simbolizam, representam e contêm no presente é, em alguns casos, altamente eclé-
tico (...), o que os torna particularmente úteis na apropriação do passado e na projecção de reinvindicações politicas 
futuras.”(LOVELL, 1998)

Outros autores também referem a memória e afirmam-na como crucial porque é ela que mantém vi-
vos os espaços imaginados e os espaços vividos. O sonho também é apresentado frequentemente, 
como fulcral na vivência do objecto. Este tem o poder de responder, de significar algo relativamente 
à nossa memória e ao nosso inconsciente.
A memória orienta a nossa vivência e possibilita a relação entre o passado através do presente. 
Estes ritmos e movimentos incessantes, e o pulsar próprio desta cultura contemporânea têm sido 
sem dúvida as forças que movem esta investigação. 

“Num período marcado pelo declínio das histórias nacionais e, concomitantemente, pela proliferação de histórias al-
ternativas, plurais, vernaculares e contemporâneas, a diversificação das histórias e dos passados considerados mere-
cedores de uma representação pública e oficial conduziram à criação de inúmeros museus e sítios patrimoniais, bem 
como a uma tendência para tratar todo o tipo de objectos, dos mais eruditos aos mais populares, de igual forma. Com 
efeito, a crescente patrimonialização de elementos das culturas locais contribuiu para o alargamento do campo patrimo-
nial que integra não só o património associado a práticas culturais eruditas e elitistas, mas também um património ver-
nacular, quotidiano, material ou intangível, relacionado com as memórias e as histórias orais, abrindo assim caminho 
à integração de um vasto conjunto de bens culturais na categoria de património, fruto de uma crescente elasticidade 
conceptual, mas também temporal.
A valorização e representação cultural do popular e do mundano conduziram à proliferação de locais onde se represen-
tam as vivências das pessoas comuns, como é o caso dos museus industriais e rurais, no que pode ser considerado 
como uma transição de uma representação aurática para uma representação nostálgica, reflexo do antielitismo ad-
vogado pelas teorias pós-modernas. O critério de autenticidade foi assim, e de forma progressiva, substituído pelo de 
representatividade, na medida em que as políticas patrimoniais e museológicas se orientaram no sentido da incorpora-
ção de elementos culturalmente representativos, ou seja, susceptíveis de representar os modos de ver e compreender 
o mundo próprios dos grupos sociais.” (ANICO)
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4.
PROJECTO PRÁTICO
MYTOYS (MYTH+TOYS)

Procuramos abordar questões relativas à natureza da constituição da imagem e à transmissão cor-
recta de mensagens.
Através de “ilustrações” tridimensionais de mytos procuramos testar a eficácia funcional do objecto 
no que diz respeito às relações que este transporta para o receptor. 
Através da potenciação do olhar, procuramos explorar uma parte da cultura e tivemos a pretensão 
de projectar um olhar sobre os sentidos da cultura portuguesa, percebendo como o ritmo vertigi-
noso do quotidiano reconfigura valores que outrora eram tidos como verdades absolutas.
Através da estrutura de investigação procuramos perceber as especificidades da percepção recon-
hecidas através de histórias e mitos potenciadas pelos objectos.

Como principal pontos de partida para a parte pratica do projecto MyToys, apontamos algumas 
variáveis que assentam na estratégia de produção.
Após variadas buscas assumimos esta investigação como a convergência de várias inquietações, 
que acabaram por se apresentar como um fio condutor. Estas Inquietações que na nossa opinião 
sustentam a produção e inserem-na nas áreas das artes visuais e no Design intencionalmente 
criado para um público específico.
Este emaranhado de múltiplas operatividades, referências, conceitos e intenções criaram um 
estreito laço entre a transformação da matéria e a elaboração da forma, bem como de todas as 
acções que envolvem o acto de construir.
Este também assenta em conceitos e palavras chave como memória, subjectividade, apropriação, 
reconfiguração, realidade, imaginário.

No decorrer da elaboração de objectos foram surgindo imagens, memórias e uma sensação 
nostálgica. Nesta experiência de execução percebeu-se como o espaço entre o ver e o  fazer nos 
remetia para algumas imagens da infância ou simplesmente para ideias do senso comum, que 
sempre nos foram passadas.
No entanto, esta sensação de nostalgia que ao mesmo tempo nos fez procurar a “tradição” no mito, 
também nos lembrou da preocupação de encaixar a estética dentro de uma linguagem 
contemporânea. Aqui o antigo e o moderno cruzam-se numa linha ténue.
Com esta produção procuramos ainda reivindicar uma crítica ao actual papel do objecto quotidiano. 
Pretendemos com os nossos Mytoys contrariar o uso vulgar do objecto, procurando que marquem 
um posicionamento, mesmo tendo consciência que tudo é vulnerável aos percursos.

Esta noção de percurso foi inicialmente explorada. Em mythtoys.wordpress.com, o blog criado para 
a apresentação na Web dos nossos Toys, apresentamos os primeiros objectos que designamos 
como Mytos viajantes. Estes já fizeram a sua viagem para casa, neste caso Barcelona, e nós 
aguardamos noticias da sua vida por lá.
As possibilidades de novas acções do objecto são tidas como possibilidades futuras do projecto 
que continuaremos a explorar.



26

Outro ideia de aplicabilidade do projecto apareceu em forma de proposta que foi apresentada a 
alguns artistas portugueses, artistas esses abordados no projecto de um colega do Mestrado em 
Design da Imagem sobre o grafitti. Até à data não havia pessoas interessadas nesta vertente do 
projecto que era  a possibilidade de terem um Mytoy para transformar. O myto que apresentamos 
como proposta, e que era o único que seria em série, para os artistas alterarem, é o HOMEM DAS 
SETE DENTADURAS. Esperamos que, no futuro, venha ainda a ter algum sucesso.
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4.1 
O MITO ENQUANTO FONTE PARA O PROJECTO MYTOYS

Actualmente tudo é susceptível de ser potenciado. Existem coisas que por não lhes atribuirmos a 
importância que valem se perdem no tempo. MyToys pretende explorar a noção de tempo intempo-
ral, de um não-tempo através de objectos que são não-brinquedos. 
Assim os MyToys, com os mitos apresentados, procuram realidades ou não-realidades actuais que 
buscam preocupações antigas e intemporais. No caso da primeira colecção, de mitos portugueses, 
importa fazer referência a uma área que denominamos “crença popular” ou “superstições”. 
O mito urbano, por exemplo, acontece também numa dimensão paralela em que o improvável é 
considerado verosímil através da oralidade, do “o meu amigo contou, eu acredito nele e tu acreditas 
em mim” e assim o mito urbano, tal como o mito português que vem de uma realidade mais rural 
adquire um espaço susceptível de analisar e explorar. Isto acontece porque o mito enquanto repre-
sentação de uma crença consegue criar um universo simbólico e assim se relaciona com o mundo, 
exactamente como o Design, que cria signos. 

De qualquer forma, todos os mitos, sejam da antiguidade clássica ou urbanos têm relações entre si 
e vivem paralelamente. Esta dicotomia acontece porque ambos são tentativas do homem explicar 
o que não compreende.
Se nos debruçar-mos sobre os fenómenos actuais que provêm da tecnologia verificamos que quase 
diariamente somos bombardeados com e-mails que nos incitam a reenviar porque se não o fizermos 
algo terrível acontecerá. Ora, estamos perante um fenómeno que pretende apelar ao medo patente 
nas nossas mentes. Se compararmos com outras culturas ditas antigas ou clássicas, constatamos 
que, por exemplo, na mitologia egípcia os faraós eram levados a acreditar que tinham de levar para 
o túmulo todos os seus tesouros, sob pena de não receberem os privilégios do outro mundo.
Estas noções  entre a tecnologia e simbolismo, permitiram procurar explorar o imaginário folclórico 
português de forma a transpor barreiras e fronteiras através dos mitos.
Optamos por integrar a primeira colecção num universo que parte das raízes e da cultura portu-
guesa, não podemos deixar certas tradições do passado ficarem esquecidas.
O universo do mito encaixa-se no conjunto de manifestações humanas e sociais, campos com múl-
tiplas possibilidades de análise. 

É importante salientar que não se pretende no entanto analisar os mitos à luz das ciências sociais, 
apenas explorar as potencialidades imagéticas deles decorrentes. Por conseguinte, pretendemos 
criar uma narrativa visual, ilustrando em três dimensões uma visão subjectiva sobre uma deter-
minada história. Com efeito, os MyToys pretendem encaixar-se através de uma retórica visual, na 
construção de novos referentes simbólicos valorizando as memórias e o património.
Propõe-se ainda como objectivo numa fase final perceber a eficácia replicativa da colecção e de 
que forma o receptor se relaciona com a imagem e o mito associado a ela. 



28

No decorrer da investigação, diga-se complicada, de mitos portugueses, encontramos um escritor 
português, que parte sempre de mitos portugueses para a escrita dos seus livros. Entramos em 
contacto com o autor dos Livros das Terras Encantadas, Francisco Dionísio e partimos dos mitos 
base que nos apresenta como pontos de partida para os seus livros. 

“Os Mouros das Terras Encantadas têm as suas raízes na cultura tradicional portuguesa. Histórias insinuadas por 
recantos mal iluminados de paisagens recônditas ou pelas formas sinistras que os ramos das árvores assumem ao 
anoitecer. Da solidão imensa das planícies do Alentejo, do isolamento opressivo dos sinuosos vales das Beiras ou das 
austeras montanhas de Trás-os-Montes, saltaram para serões gélidos, passados em redor da lareira e, enquanto se 
ouvia o gemido do vento sobre a chaminé, tomavam vida na voz de quem as contava e no espírito de quem as ouvia. 
Muitas destas histórias perderam-se ao desaparecerem as últimas pessoas que as albergavam na memória. Outras, 
talvez uma pequena minoria, sobreviveram e chegaram aos nossos dias graças ao trabalho de antropólogos e etnólo-
gos que as procuraram e registaram. Foi destas lendas, mitos e crenças, vestígios de um mundo rural quase desapare-
cido ñ que nasceram os livros da série “Os Mouros das Terras Encantadas. Muitas destas tradições têm as suas raízes 
mais profundas na pré-história, tendo crescido e sido enriquecidas com o contributo de cada um dos povos que passou 
pelo território que hoje corresponde a Portugal.” (DIONISIO)

Os seguintes mitos foram-nos apresentados por Francisco Dionísio e serão a base de construção 
da primeira colecção.

MythToys1
“No Algarve acreditava-se na existência do Homem das Sete Dentaduras. Consiglieri Pedroso faz 
referência a esta entidade maléfica relacionada com o meio-dia, hora malévola por natureza. Quem 
andasse na rua àquela hora arriscava-se a ser atacado pelas mais sinistras criaturas. No entanto, 
este investigador não adianta qualquer descrição do Homem das Sete Dentaduras, limitando-se 
a equipará-lo a um génio eslavo que usava uma foice de ouro. Dos poucos elementos disponíveis 
sobre o Homem das Sete Dentaduras nasceu o Homem da Foice, para Os Mouros das Terras En-
cantadas.”

MythToys2
“Igualmente um génio malévolo associado à hora do meio-dia, o Entreaberto surge em mitos açori-
anos. Era um homem de dorso incandescente que forçava as suas vítimas a cavar o chão em busca 
de tesouros. Ao personagem que aparece em Os Mouros das Terras Encantadas foi acrescentada 
uma capa mirandesa.”

MythToys3
“Na região de Nisa e em Trás-os-Montes acreditava-se que existiam umas fadas - as Jans - que 
nunca se deixavam ver, capazes de fiar um linho finíssimo. O linho era deixado perto da lareira, 
juntamente com um bolo e, fosse muito ou pouco, de manhã todo ele aparecia fiado. Mas, se não 
fosse deixado o bolo, o linho aparecia queimado. Muita gente garantia que isto acontecia e afirmava 
conservar ainda lençóis fiados pelas Jans”
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MythToys4
“A maior parte das lendas portuguesas que falam de lobisomens, embora utilizem esta última pa-
lavra, descrevem criaturas que são metade homem e metade burro. Tratava-se de homens de cor 
pálida e mãos anormalmente calejadas que, durante o dia, tinham uma vida normal, mas em deter-
minadas noites da semana, ao chegar a meia-noite, se transformavam num misto de homem e de 
burro, correndo furiosamente até de madrugada e atacando tudo o que lhes surgisse no caminho. 
De manhã regressavam a casa, exaustos, já sob forma humana. Tendo em conta esta característica 
tão peculiar dos lobisomens da tradição portuguesa, estas entidades não poderiam deixar de ser 
usadas em Os Mouros das Terras Encantadas. Teófilo Braga refere-se a estes lobisomens como 
“asinomens”, termo que parece adequar-se plenamente a estas criaturas.”

MythToys5
“Consiglieri Pedroso faz referência ao Secular das Nuvens, uma entidade que anda pelas nuvens a 
guerrear e, em consequência disso, a produzir tempestades.”

MythToys6
“Embora não existam apenas em mitos portugueses, os Basiliscos encontram-se entre as criaturas 
que a nossa cultura popular mais vezes refere. O basilisco, misto de ave e de réptil que pode matar 
apenas com o olhar, nasce de um ovo posto por um galo ao completar sete anos. Esta criatura de-
pois de sair do ovo mata o dono da casa onde nasceu.”

MythToys7
“Os Nharros correspondem ao nome pelo qual são conhecidos, numa região da Beira, os imag-
inários gambuzinos.”

“Muitas serão, certamente, as lendas e crenças que se perderam e não podemos recuperar, mas as que resi-
stiram à erosão da memória, para além de contribuírem para o enriquecimento do nosso património cultural, 
constituem uma matéria-prima inesgotável para histórias de aventuras e fantasia.” (DIONÍSIO)
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4.2
ESCOLHA DOS MATERIAIS

Escolhemos o material tecido pelas suas potencialidades. A matéria transmite-nos várias 
sensações ao olhar. 
A sugestão de textura, temperatura, densidade podem ser percebidos em termos visuais ou 
narrativos. O olhar também consome.
Sobre o sentido de percepção, o teórico de semiótica, Algirdas Julien Greimas considera que: 

“(...) o tacto é algo mais do que a estética clássica se dispõe a nele reconhecer- a sua capacidade para explorar o 
espaço e levar em conta os volumes: o tacto situa-se entre as ordens sensoriais mais profundas, ele exprime proxemi-
camente a intimidade optimal e manifesta, sob o plano 
cognitivo, a vontade de conjugação total” 

O uso do tecido como matéria-prima potencia factores visuais que se configuram como essenciais 
na estética que criamos nos objectos. Importa salientar que usamos vários tipos de tecido e que 
privelígiamos um tipo de tecido muito específico, o dos kimonos japoneses14.
Todos os toys possuem um tecido com um padrão muito específico. Esta escolha deve-se ao facto 
da ArtToy ter nascido no Japão15. Associamos a ideia de padrão presente nos tecidos japoneses 
com os nossos azulejos portugueses16 . Estes dois materiais convergem no sentido visual de apre-
sentarem o padrão que achamos se configura como um importante factor de potenciação visual dos 
objectos e os torna apelativos.

14. Sobre tecidos japoneses visualizar : http://www.nunoya.com/
15.ArtToy japão: visualizar o texto “Fantastical” presente no seguinte endereço: http://mythtoys.wordpress.com/
16. Azulejos portugueses: http://mythtoys.wordpress.com/  & http://www.oazulejo.net/oazulejo.html
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4.3
IMAGEM GRÁFICA DA MARCA MyToys(myth+toys)

Logótipo

 

Exemplo de etiquetas
 

HandMade

1

myth+toys

MYTH . PORTUGAL

myth+toys

BASILISCO
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APLICAÇÕES E POTENCIALIDADES DA MARCA 

Loja itinerante
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Embalagens
Materiais: madeira, acrílico e veludo
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Pins e publicidade
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MYTOYS . COLECÇÃO
ALMAJONAS

HOMEM DAS SETE DENTADURAS
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MYTOYS . COLECÇÃO
GAMBUZINO

BASÍLISCO
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MYTOYS . COLECÇÃO
FADA JANS

ENTREABERTO
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MYTOYS . COLECÇÃO
LOBISOMEM

O SECULAR DAS NUVENS
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MYTOYS . COLECÇÃO nº2 : MITOS INTERNACIONAIS
GANESHA

MEDUSA
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5
CONCLUSÃO

A imagem, o desejo do retorno do objecto
Imaginários, simbolismos e realidades

A imagem representada foi sempre vista como uma fonte de informação e usada como referência. 
Se estudarmos a sua história percebemos que desde a década de 1960 se deu um reconhecimento 
da dimensão da cultura associada à noção de visual. Esta noção está esclarecida na seguinte 
citação de Gauthier.

“Mas não bastava observar o visível (cerimónias, hábitos, práticas, artefactos, contextos empiricos) e deles inferir o não 
visível. Era preciso ir além e passar do visível para o visual, inspirando uma antropologia do olhar “ 

Esta passagem do que é visível para o campo da semiótica, abrangendo as várias formas de olhar, 
só aconteceu porque se deu o reconhecimento do potencial das fontes visuais e da sua natureza 
de discurso. Nos nossos dias já não é possível viver sem imagens, estamos completamente de-
pendentes também porque a cultura a que somos sujeitos assim o possibilita. Na maior parte das 
vezes quando ouvimos algo que não conhecemos ou nos é pouco familiar, pesquisamos imagens 
e às vezes, através de uma só, ficamos com a dúvida esclarecida. As imagens também configuram 
diferenças sociais e culturais.
Na Década de 1980, o campo do visual passa a reunir várias abordagens, interesses e disciplinas, 
bem como alerta para a percepção de dimensão visual na contemporaneidade.
Tudo isto porque a difusão da tecnologia permitiu esta popularização da imagem e 
consequentemente levou a “um estádio icónico do pensamento”17.
Barnard18 separou em dois as vertentes da cultura visual. A primeira como um traço forte que se 
referia a valores e identidades construídas e comunicadas  pela cultura por mediação visual. A 
segunda vertente enfatizaria o visual e ocupava-se de todas as coisas que o indivíduo produz e 
consome: 

“(...) a cultura material da qual, a rigor, a cultura visual podia ser considerada uma subcategoria- teria de ser estudada 
não como um conjunto de coisas e contextos materiais de que se serve o homem na sua vida social, mas como a di-
mensão física, corporal de produção/reprodução social”

17. Daniel Bougnoux, disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01882003000100002
18. Informação disponível em : http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01882003000100002
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Depois de apreender tantos conceitos, pretendemos com MyToys trazer uma nova perspectiva de 
reconsideração das imagens orais, isto é, passar para o campo visual uma memória e imaginário 
português. Pretendemos analisar não apenas o que os objectos vão expressar, mas também o que 
eles podem provocar.
Existem preocupações no que respeita aos sistemas e formas de comunicar aspectos visuais, a 
produção /circulação/consumo e a procura por novas formas de olhar. 
Estas formas de olhar distribuem-se por dois campos associados aos Toys, na nossa perspectiva, 
que são o Imaginário e o Simbólico, que se transformam em objectos reais. O Imaginário apresenta-
se como um conjunto de imagens, neste caso tridimensionais, que associam ideias e procuram 
relacionar o indíviduo com a a sua  cultura.
O Simbólico é o domínio da organização estrutural  da vida social, ou seja, o campo que nos faz 
reagir ao objecto consoante a nossa vivência pessoal. No entanto estes aspectos vivem uma rela-
ção de articulação conjunta. 

Consideramos que este estudo se encontra em aberto. Através de conversas com autores, anteve-
mos desde já possibilidades de acção futura no que diz respeito às potencialidades da imagem na 
relação, por exemplo com os livros. 
Desta forma, consideramos que continua a ser de extrema importância gerar e condicionar formas 
de percepção que gerem os nossos sistemas simbólicos.
Dentro dos procedimentos operacionais adjacentes ao projecto, tomamos como ilustrativos dos 
objectivos finais o estabelecimento de  histórias e conceitos relacionados com a execução e apro-
priação de realidades (configuração dos objectos) bem como de estratégias de organização, infor-
mação e relação entre objectos que compõe a colecção com o mundo real (blog - www.mythtoys.
wordpress.com). Tivemos preocupação com a criação de um código visual de leitura que seja capaz 
de potenciar e transgredir os significados e conotações inerentes aos mitos, com todas as suas 
especificidades e características. 
Achamos de extrema importância perceber que todo o projecto se trata de alguma interpretação 
subjectiva e de uma reorganização de diálogos através de imagens, imprimindo novas percepções 
e empatia pelos objectos enquanto imagens geradoras e potenciadoras de conceitos, percebendo 
como o repertório cultural  e particular do observador rege o seu comportamento face ao  objecto e 
também perceber como é que o objecto víncula uma relação com o observador de modo a relem-
brar, a propor uma nova realidade, fantasia ou desejo.

Existem uma série de objectivos que consideramos importantes para além da conclusão deste 
estudo, que passam pela exploração do potencial da tecnologia, a WEB, com o blog como poten-
ciador  de novos campos de relação entre observador e o objecto num ambiente/ contexto virtual.
Um outro ponto que para nós, enquanto designers, se configura essencial é a utilização das ferra-
mentas do Design Gráfico para potenciar novos campos de acção para os objectos.
Num mundo de Plush, onde a primeira impressão que temos é a visual, vivemos sem percepcionar 
um magnetismo que se estabelece entre o tacto e a visão. Esta importância do olhar configura-se 
como essencial ao consumo do objecto.
No final deste estudo produzimos oito mitos portugueses (colecção nº1) e abrimos caminho com 
dois mitos que designamos de internacionais a duas novas colecções futuras, uma de mitos 
Hindus e outra de mitos gregos.
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