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Abstract
Keywords: mascot, graphic design, communication, identity, program.

The present study has as main target the artifact which is nowadays meant as 
a “mascot”. After an approach to the consolidation of the concept itself, the 
mascot is analyzed through the spectrum of graphic design, with the objectives 
of understanding the power of its skills, as an extension of communication 
at the service of this discipline, and simultaneously, with the purpose of 
contributing to a more scientific perspective on this subject, apparently not 
pretty much studied. 
To achieve this effect, the subject was exposed to models of communication 
of both processual and semiotics schools, focusing on studies emphasized by 
Per Mollerup supported on John Fiske’s interpretations, from unavoidable 
authors such as Saussure, Peirce, Guiraud, Jakobson and Shannon & Weaver. 
This analysis is accompanied by examples that serve not only as brief case 
studies but which also constitute a sample of the mascot’s “state of art”.
 
By these means, it was possible to assess that the mascot can be understood 
as a graphic phenomenon which feeds itself through a metaphorical power, 
serving a bigger entity by fulfilling its program guidelines. 
It were also determined the necessary items to the projectual and creative 
process that underlies the legitimate act of creating a mascot. 
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Resumo
Palavras-chave: mascote, design gráfico, comunicação, identidade, 
programa.

Este estudo tem como principal alvo o artefacto que actualmente se entende 
como “mascote”. Após uma abordagem à consolidação do próprio conceito, este 
é analisado sob o espectro do design gráfico, com os objectivos de  compre-
ender quais as suas valências enquanto extensão de comunicação ao serviço 
desta disciplina e, simultaneamente, com o desígnio de contribuir com uma 
perspectiva de maior cientificidade, sobre uma temática aparentemente pouco 
estudada.
 
Para este efeito, o objecto foi exposto a modelos de comunicação das escolas 
processual e semiótica, focando-se nos estudos enfatizados por Per Mollerup 
com o apoio das interpretações de John Fiske, de autores incontornáveis como 
Saussure, Peirce, Guiraud, Jakboson e Shanon & Weaver. Esta análise é acom-
panhada por exemplos que servem simultaneamente como breves casos de 
estudo e que se constituem como uma amostra do “estado da arte” sobre a 
mascote.
 
Desta forma, foi possível aferir que a mascote pode ser entendida como um 
fenómeno gráfico que se alimenta do poder da metáfora, servindo uma enti-
dade paternal, através do cumprimento das suas directrizes programáticas.  
Foram ainda apurados itens necessários ao processo projectual e criativo, que 
subjaz ao legítimo acto de criação de uma mascote. 
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Prefácio
Apraz-me pensar que projectos pessoais para a obtensão do grau de mestre 
como o que aqui se apresenta, e outros afins, podem surgir de paixões, e não 
apenas de obrigações. Por isso, e se me é permitido, reservo para este breve 
momento a confissão da motivação pessoal que impulsionou este estudo. 
 
Desde cedo havia revelado um gosto particular pela “bonecada” que coleccio-
nava e teimava em (tentar) desenhar, acompanhando religiosamente o per-
curso de determinados “personagens” como o Quiky*1 [Img.	 1], o Croustibat 
[Img.	2] ou o Gil [Img.	3].
Se estes dois primeiros estavam conectados sobretudo com o meu apreço pelos 
produtos que promoviam, e os jogos de computador que se obtiam ao juntar 
muitas provas de compra desses artigos, o último caso está associado àquela 
que terá sido a minha primeira grande experiência cultural. 

* 1 Note-se que este foi apenas implementado na década de 90 aquando da globalização da ima-
gem corporativa do Nesquik. É de facto curioso constatar que até então era usado em Portugal o 
Kangurik [Img.	4] para promover o mesmo produto. 

Img	1:	Quiky
Local: E.U.A.
Ano: (1970’s) 1990
Cliente: Nesquik - Nestlé
Autoria: Ramon Maria Casanyes
Fonte: [Consult. 1 Novembro 2010]. 
Disponível em WWW: casanyes.com/
eng/advertising_design.php

Img	2: Croustibat
Local:  [-]
Ano: [-]
Cliente: Findus
Autoria: [-]
Fonte: Arquivo pessoal

Img	3: Gil
Local:  Portugal
Ano: 1993 (utilizado em 2008)
Cliente: Expo 98
Autoria: António Modesto e Artur 
Moreira
Fonte: Arquivo pessoal

Img	4: Kangurik
Local: Portugal
Ano: 1980’s
Cliente: Nesquik - Nestlé
Autoria: [-]
Fonte: [Consult. 1 Novembro 2010]. 
Disponível em WWW: diariodemanana.
blogspot.com/2009/08/que-e-feito-

decangurik.html 
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Com o apoio dos progenitores, sempre preocupados em expôr-me a fenómenos 
culturais / visuais de interesse, ao invés de ver desenhos animados de conteúdo 
duvidoso, cedo consegui alistar-me no “Clube do Gil” e a partir daí registou-se 
todo um crescendo de fascínio pela mascote daquela que viria a ser a Expo 98, 
fundado na panóplia de suportes promocionais que me eram regularmente 
endereçados. 
Para a minha compreensão imberbe dos fenómenos visuais em 1998, o Gil 
constituia-se como o primeiro artefacto que assimilei como mascote, e com 
o qual estabeleci uma relação desinteressada de cupões promocionais. De 
cariz simpático, a ele estava associado o fim imaterial da visita à Exposição 
Internacional de Lisboa de 1998, e consequentemente a promessa de um alar-
gar de conhecimentos sobre a minha visão do planeta, aos doze anos. 
Curiosamente, volvidos outros doze anos e situando este momento de reflec-
ção em 2010, decido tomar como alavanca deste projecto esta paixão inerte, 
revisitando este tipo de artefacto gráfico, agora à luz de um olhar mais 
sistematizado.
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Introdução
Pode-se talvez considerar que o conceito de mascote tal como hoje é commu-
mente compreendido tem início no século XIX. De facto a utilização de masco-
tes “(…) remonta à Antiguidade mas nem sempre foram chamadas mascotes. A 
palavra “mascote” em si mesma sugere uma conecção com o oculto, derivando 
da palavra da gíria francesa ‘mascotte’. Este é o diminutivo da palavra proven-
çal ‘masco’ que significa ‘bruxa’.
A forma como entrou na língua Inglesa é, em si, uma história. Na viragem do 
século (passado), um compositor francês, Edmond Audran (1842-1901) escre-
veu uma série de operetas. Uma das mais populares chamava-se ‘La Mascotte’ 
(1880) uma peça romântica sobre uma rapariga do campo que trazia boa sorte 
a quem a possuísse (…). Esta peça teve mais de 1000 representações entre 1800 
e 1882. A sua popularidade era tanta que foi traduzida para inglês e encenada 
em Inglaterra (Comedy Theatre, Londres, Out 15, 1881) e EUA (Gaiety Theatre, 
Boston, Abril 11, 1882). O título traduzido tornou-se ‘A Mascote’ e o conceito 
de mascote enquanto pessoa, animal ou objecto que trazia sorte estava então 
estabelecido.” [27 What is a mascot?] [17 mascot]

No entanto, este efeito amuleto acaba por se tornar mais oblíquo, na medida 
em que o seu propósito perde a dimensão mais transcendental e metafísica 
— de que são exemplo alguns dos casos apresentados no capítulo Contributos 
da História da Arte para a consolidação do conceito de Mascote — passando a ser 
fruto de um pensamento racional, adaptado às novas necessidades do boliço 
industrial da sua época.

O aumento explosivo da produção de bens de consumo provocado pela 
Revolução Industrial, que teve origem na Inglaterra no final do século XIX, 
provoca uma proliferação de mascotes no quotidiano da sociedade ocidental 
desde as primeiras décadas aos anos setenta do século XX; é no entanto de 
sublinhar um acentuado aumento da sua produção a partir do final da Segunda 
Guerra Mundial.
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Este fenómeno prende-se com a alteração das directrizes de produtividade 
da época: se no comércio tradicional a oferta era feita em função da procura, 
de forma a evitar excedentes, o progresso tecnológico inerente à Revolução 
Indústrial implementou a produção em massa, que pré-definia a sua oferta 
em função de estimativas ambiciosas e por vezes irreais. As técnicas de pro-
dução melhoraram, no que respeita à sua velocidade e eficiência, de forma a 
baixar os preços dos produtos tornando-os acessíveis a um maior leque de 
consumidores.
No entanto, esta oferta independente e egocêntrica gerava quantidades desne-
cessárias de bens que tinham de ser “digeridos”, para que todo o novo aparelho 
económico funcionasse devidamente.
Considere-se aqui o design como o suco gástrico do sistema, ao qual passa a ser 
requisitada a tarefa de dissolver o produto, com o objectivo de o fazer abando-
nar o papo do mercado, expelindo-o para o consumidor.
A mascote insurge-se como uma enzima; e o pH do novo design promocional 
de bens inúteis torna-se o habitat ideal para a sua actuação na digestão deste 
bolo de produtividade.
Se este processo de escoamento não fosse bem sucedido, o consumidor não 
seria persuadido a adquirir os produtos, estes acumular-se-iam e o sistema 
económico sofreria uma grave indigestão.
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Contributos	da	História	da	Arte	para		
a	consolidação	do	conceito	de	Mascote

1.	Introdução	ao	capítulo
É sabido que o Homem, desde que se identificou como tal — animal racional 
— conviveu com uma dicotomia interior inerente à sua natureza humana: este 
necessitava pertencer a um grupo, e ao mesmo tempo havia uma necessidade 
de desenvolver marcas individuais que o distinguissem dos restantes mem-
bros, sem ultrapassar a barreira identificativa que o integrava nessa maior ou 
menor comunidade.

A estética visual de uma entidade, que se constitui como a sua imagem corpo-
rativa, distingue-a das demais, da mesma forma que ao longo dos tempos os 
grupos / tribos / nações usaram meios visuais para se distinguirem e, conse-
quentemente, identificarem.
Se, por exemplo, um vestígio orgânico, uma ossada de homo sapiens apenas 
identifica o cadáver como pertencente à espécie humana, a posição em que jaz, 
as deformações da sua constituição e  sobretudo os artefactos que o possam 
acompanhar: armas, adereços, objectos do quotidiano, (...), fornecem informa-
ção visual e cultural que o inserem no seu tempo e estatuto.

Ao longo deste capítulo serão expostos exemplos de artefactos que, de certa 
forma, podem ser considerados como “mascotes” na sua época. O método de 
estudo reside no estabelecimento de analogias entre um passado remoto de 
identidade sobretudo cultural — associada ao desenvolvimento e sobrevivên-
cia de civilizações — e a identidade corporativa capaz de ditar os titãs comer-
ciais da nossa era. Para isso serão analisados exemplos a fim de compreender a 
efemeridade de um signo, neste caso uma “mascote”. 
 
Note-se que não será tomada uma lógica diacrónica, mas antes uma lógica 
interpretativa de relacionamento dos exemplos utilizados. 
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2.	Os	contributos
O ser humano andava “em busca de uma identidade” [5 Manual de Imagen 
Corporativa p.13] capaz de firmar a sua logística espiritual, territorial, social; no 
fundo, esta necessidade ancestral de uma charneira conceptual comum a um 
grupo de indivíduos para que todos partilhem dos mesmos valores, normas, 
convenções, etc, pode ser entendida como cultura.

Um dos mecanismos utilizados para nortear o rumo e a auto-consciência dos 
membros do grupo cultural passou, e passa ainda, pela sacralização e fetichiza-
ção de determinados objectos, atribuindo-lhes valências que reflitam preocu-
pações comuns, sendo uma das mais flagrantes a sobrevivência e consequente 
perpetuação.
Se outrora esta noção de sobrevivência era literal e atribuída à capacidade 
reprodutiva de uma pequena tribo consanguínea, que sentia a necessidade 
de prestar culto a uma entidade que garantisse a sua subsistência natalícia, 
(venerando não só a fertilidade humana mas também a fertilidade das terras) o 
mesmo se passa actualmente ao nível empresarial. As firmas temem a extinção 
e cada vez mais se instala a necessidade de um cunho ideológico que garanta 
a “sacralização do crescimento económico” da empresa [5 Manual de Imagen 
Corporativa p.17].

As Deusas da Fertilidade [Img.	5] eram exemplo dessas remotas preocupações, 
iconizando a gestação humana e ao mesmo tempo metaforizando a materni-
dade da Natureza, enquanto símbolo máximo de feminilidade. A sua repre-
sentação não era realista; não havia o intuito de representar uma mulher em 
particular, mas sim tipificar o voluptuosa figura pré-natal, eliminando mesmo 
o rosto e as extremidades dos membros que nada acrescentariam à redondeza 
da forma.

Vincada a cultura de uma comunidade, esta tenderia a vingar sobre outras, 
excluíndo-as, nomeadamente aquelas que se encontrassem nas suas proxi-
midades territoriais; o mesmo se passa, por exemplo, ao nível da publicidade, 

Img	5: Deusa da Fertilidade
Local: Cernadova, Roménia
Ano: 5000 a.C.
Autoria: [-]

Fonte: [6 História da Arte p.33]
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na medida em que cada anúcio pretende usurpar para si a atenção do poten-
cial cliente, aniquilando a vivência dos restantes que se lhe justapõem. Este 
facto explica um outro tipo de fenómeno ancestral (mas que se verifica ainda 
na actualidade): os amuletos ou talismãs, toda uma panóplia de objectos que 
pretendiam manter a integridade física e espiritual da comunidade ou do indi-
víduo, protegendo-os de qualquer perigo externo.

Exemplo dessa função são os casos apresentados: apesar de ambos se encontra-
rem ligados ao culto dos antepassados, o motivo da sua existência é a protecção 
da comunidade / indivíduo que os criou e os possui. Se no caso das estátuas 
Moais da Ilha da Páscoa [Img.	6] além do valor supersticioso que lhes é atribu-
ído, estas gozam também de imponentes dimensões que pretendem desenco-
rajar o adversário a penetrar a sua “corporação”; já a  figura do guardião [Img.	7] 
e a sua curiosa estilização geométrica não pretendem ser fisicamente assusta-
doras, mas sim espiritualmente e simbolicamente poderosas.

Noutros contextos de civilizações mais evoluídas, as necessidades comuni-
tárias não se prendiam apenas com uma sobrevivência física da tribo; nestes 
casos a relação estratificada de poder entre soberano e súbditos era de suma 
importância. Era necessário estabelecer uma imagem firme, equilibrada e que 
proliferasse em diversos suportes, para relembrar constantemente aos indiví-
duos integrantes deste grupo mais alargado a sua identidade, desencorajando 
partições e milícias que podessem abalar a estabilidade do colectivo. Aliás, 
transpondo esta questão para a actualidade, e segundo o pensamento de Paul 
Hefting, muitas das grandes empresas procuram também construir-se como 
ideologias, procurando simultaneamente desencorajar os desertores e traido-
res, e angariar seguidores [5 Manual de Imagen Corporativa].

Atente-se por exemplo no papel do faraó enquanto elemento unificador do 
Egipto; a ele eram atribuídos poderes divinos e era a ele que cabia a tarefa de 
agregar sob o seu poder todos os súbditos. Para o auxiliar a manter o estatuto 
da sua imagem em vida eram usados suportes de propaganda em sua alusão; 
entre eles talvez o mais esplendoroso fosse a esfinge [Img.	8], ou androesfínge, 

Img	6: Moais da Ilha da Páscoa
Local: Ilha da Páscoa
Ano: sec. XVII (ou anterior)
Autoria: [-]

Fonte: [6 História da Arte p.37]

Img	7: Figura de Guardião
Local: Gabão
Ano: séc. XIX - XX
Autoria: [-]

Fonte: [6 História da Arte p.38]
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uma colossal escultura que combinava as feições estilizadas do faraó com o 
austero tronco de felino deitado. Desta forma impunha simultaneamente a sua 
figura de soberano todo-poderoso sobre o seu povo, a fim de evitar tensões 
internas, e sobre os seus oponentes.
Outro caso em que uma civilização pode ser equiparável a uma empresa e o seu 
líder — neste caso imperador — à sua mascote, é a civilização romana com seu 
culto imperial, pois a figura do próprio imperador torna-se objecto de culto 
e, tal como a do faraó, é replicada em diversos suportes [Img.	9] para afirmar 
o seu cunho e valor, só que desta vez adequirindo maior individualismo na 
representação.

Parta-se deste ponto para a breve abordagem de dois casos que podem ser tidos 
como cruxiais no que respeita ao simbolismo, metaforização e fundamentação 
do conceito de mascote tal como hoje é entendido: a heráldica e o animismo.

Por ser puramente pictórica a heráldica possuiu um compromisso estético muito 
próximo ao da identidade corporativa: transmitir as qualidades de uma nação e 
transmitir as qualidades de um produto, serviço ou evento, respectivamente.
Poder-se-ia afirmar que, actualmente, as áreas urbanas estão repletas de 
estandartes corporativos que pretendem liderar as suas entidades à vitória 
económica. Contudo, foi no passado que estes elementos vingaram como arte-
factos identificativos, tendo sido portadores de toda uma fauna heráldica exis-
tente; no entanto esta análise focar-se-á em exemplos da utilização da Águia 
— Aquila — romana [Img.	10]. 

É de suma importância destacar o uso das aves falconiformes nos suportes 
heráldicos, mas a Águia que encimava todos os estandartes das legiões roma-
nas, que eram depois complementados com outras imagéticas próprias (como 
por exemplo a loba alimentando Rómulo e Remo), constitui-se como um bom 
exemplo de eficácia, longevidade e adaptabilidade.
Esculpida em prata ou bronze e exibindo o esplendor da sua envergadura, repre-
sentava o poder militar do Império unificado, mantendo-se mesmo após a sua 
divisão entre ocidente e oriente, quando passou a ser representada como uma 

Img	8: Androsfinge de Gizé
Local: Egipto
Ano: acredita-se que tenha sido de  
2555 a 2532 a.C. (IV Dinastia)
Autoria: [-]
Fonte: [4 Egipto - Pessoas, Deuses, Faraós 

p.33]

Img	9: Moeda de Júlio César
Local: [-]
Ano: entre 104 e 44 a.C. (período  
de vida do imperador
Autoria: [-]

Fonte: [6 História da Arte p.37]
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águia de duas cabeças —águia bicéfala [Img.	11]. Foi também usada pelos exér-
citos de Carlos Magno e curiosamente reutilizada séculos mais tarde pela ima-
gem dos exércitos nazis, que exibiam orgulhosa e austeramente as suas águias 
em paradas militares dignas da força armada do poderoso “império” totalitário 
que representavam [Img.	12].

Retome-se a referida noção de animismo. Apesar de ser um termo introdu-
zido pelo antropólogo inglês Sir Edward Burnett Tylor (1832 - 1917), em 1871, 
na sua obra Primitive Culture, este relaciona-se com factos inerentes ao funda-
mento das primeiras religiões, nomeadamente as politeístas.
De forma sucinta, o animismo assenta na crença de que todos os elementos, 
fenómenos naturais e todos os seres vivos são passíveis de manifestar senti-
mentos, emoções, vontades, desejos e em alguns casos até mesmo inteligência. 
A ele é também associado o conceito de ânima, que se acredita ter contribuído 
para a construção da actual noção de alma.
Esta parece ter sido uma tendência ancestral comum a várias civilizações dis-
tintas; a título de exemplo considerem-se os casos do Shinto e a Velha Religião 
Celta.
Para melhor perceber como ambas as religiões se tornam tangenciais entre elas 
e o próprio conceito de animismo, atente-se no excerto retirado da plataforma 
on-line da Associação de Santuários do Shinto - Jinja Honcho:
“Shinto, a religião indígena do Japão, pode ser caracterizada pelo facto de 
ter mantido a visão religiosa de um Japão ancestral até à actualidade sem ter 
mudado muito. A vida dos antigos japoneses estava profundamente comprome-
tida com a floresta. E através do seu quotidiano, o conceito religioso foi sendo 
fomentado e passando de geração em geração. Por outras palavras, o Shinto é 
semelhante a outras religiões ancestrais que já há muito deixaram de existir 
no mundo contemporâneo. É uma religião da floresta, ou uma religião de ritu-
ais que se integravam no antigo estilo de vida. Esta introdução apresentará o 
Shinto, sublinhando o seu carácter de «religião da floresta».” [20 Civilization of 
the Divine Forest - Religion of the Forest]

Tendo em conta que a Velha Religião Celta funda a sua crença na adoração da 

Img	10: Reconstrução moderna de 
uma Aquila num Vexillum
Local:	[-]
Ano:	2008 (reconstrução de um  
modelo de após 104 a.C.)
Autoria: [-]
Fonte: [Consult. 22 Março 2010]. 

Disponível em WWW: wikipedia.com

Img	11: Águia Bicéfala
Local: [-]
Ano: 2007 (reconstrução de um  
modelo do sec XIII)
Autoria: [-]
Fonte: [Consult. 22 Março 2010]. 

Disponível em WWW: wikipedia.com
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Natureza cuja expressão máxima é considerada a Deusa Mãe, está-se então 
perante duas religiões que consideram deidades os elementos e todos os outros 
componentes naturais. No caso do Shinto, o Kami é considerado a entidade 
espírita máxima, sendo totalmente imaterial e não directamente associado a 
uma representação da natureza.
O que se pretende com isto enfatizar é que destas ideologias derivaram divin-
dades que incorporam o conceito de animismo.
Se os Celtas atribuiam à Natureza o poder de reger as suas vidas, no caso do 
Shinto atente-se no caso dos Yokai [Img.	13], um tipo de criatura mística sobre-
natural geralmente representada através da pintura em suporte de madeira.  
[6 História da Arte p.40] [22 Edward Burnett Tylor]

Estabelecendo a ponte para as actuais mascotes, estas poderão, ser encaradas 
como fruto do recurso ao animismo por parte dos criadores de entidades cor-
porativas. Apesar de todas as marcas serem exercícios “anímicos”, represen-
tantes de uma entidade, as mascotes poderiam mesmo ser vistas como o seu 
ânima, transpondo-a para um novo nível interpretativo.

Img	12: Marcha Nazi
Local: [-]
Ano: entre 1934 e 1943
Autoria: [-]
Fonte: [Consult. 22 Março 2010].  
Disponível em WWW: wikipedia.com

Img	13: Yokai
Local: Japão
Ano: anterior a 1737
Autoria: Sawaki Suushi
Fonte: [Consult. 20 Agosto 2010].

 Disponível em WWW: wikipedia.com
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3.	Conclusão	do	capítulo
Se se pensar o conceito de mascote segundo uma lógica corpória de susten-
tação, então os contributos expostos neste breve capítulo de regresso ao pas-
sado constituir-se-ão como parte de um esqueleto comum, que molda a sua face 
exterior actual. 

No entanto, a variedade de formas, estratégias, ideologias associadas ao pas-
sado basilar do objecto de estudo, revelam a efemeridade da sua definição até 
àquela que pode ser considerada a sua canonização, no final do século XIX, 
como referido no capítulo introdutório. 
Aliás, a recolha dos artefactos utilizados, fundou-se em critérios interpretati-
vos, logo flexíveis, não obedecendo a uma norma previamente estabelecida. 
Com esta amostra pretende-se nutrir a medula deste ainda frágil conceito, com 
o objectivo de lhe retirar o estigma de mero artifício pirotécnico do design de 
recurso. 

No fundo, o raciocínio que subjaz à criação de mascotes na contemporanei-
dade, é análogo àquele que em tempos impeliu o ser humano a construir desde 
estatuetas e amuletos portáteis, colossos fisicamente imponentes, réplicas de 
ícones, (...), todos eles recheados de valências fetichisadas pelos seus criadores 
e crentes, nomeadamente a valência da identificação. Ou seja, para que a mas-
cote cumpra a sua função endógena ao serviço do design de comunicação, esta 
deve integrar um programa estratégico que a reveste de significado, como será 
demonstrado nos capítulos que se seguem.
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Perspectivas	sobre	a	definição		
de	Mascote	como	artefacto		
Gráfico	e	Social

1.	Introdução	ao	capítulo
O seguinte capítulo visa constituir-se como um dos dois grandes núcleos do 
presente estudo.
O mote metodológico para a sua elaboração passou pela apropriação de teorias 
das ciências da comunicação às quais foi exposto o objecto de estudo — a mas-
cote. No entanto, o artefacto não será utilizado na sua forma lata e imaterial, 
mas sim sob a forma de exemplos capazes de corporizar os conceitos em que 
assentam as perspectivas em causa.
Estes exemplos não deverão, no entanto, ser entendidos como estanques; a sua 
interpretação pode variar consoante o contexto sócio-cultural do leitor deste 
estudo.
A pretensão é de que funcionem como exemplos de caso, e que no seu todo 
constituam uma amostra diversificada do estado da arte da mascote, a par-
tir do momento em que esta se constitui como artefacto comercial e comu-
nicativo, tal como hoje é entendida. Ou seja, apesar de não usufruirem de 
uma disposição diacrónica, as mascotes expostas pertencem, maioritaria-
mente, a um período compreendido entre o fim da Segunda Guerra Mundial e 
a contemporaneidade.
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2.	As	Perspectivas

a.	Enquanto	Signo:
Se um signo se refere a algo que não a ele próprio, para que se possam abor-
dar e compreender os mecanismos de significação da mascote, é cruxial uma 
perspectiva mais panorâmica, para uma melhor gestão de conhecimento. 
Conclua-se portanto, a necessidade de uma exploração latitudinária do ter-
reno de actuação da semiótica, para a sua compreensão no âmbito do objecto 
de estudo em causa.

Mollerup, aquando da abordagem do tema, salienta a definição de semiótica 
sugerida pelo linguista suiço Ferdinand de Saussure (1857 - 1913) enquanto 
“(...) ciência que estuda o papel dos signos como parte da vida social”. [7 Marks 
of Excellence p.67]

Esta é, de facto, uma ciência que enfatiza o valor do texto; estuda os signos 
e a forma como eles interagem entre si, tendo em vista um leitor, e não um 
receptor — note-se aqui a diferença entre um momento final de comunicação 
caracterizado pela experiência / interpretação pessoal por oposição  a um papel 
passivo, respectivamente.
O seu enfoque de charneira recai sobre o estudo dos diferentes tipos de signos, 
a sua apreensão sensorial e a forma como transmitem significado; debruça-se 
também sobre o estudo dos códigos, enquanto sistemas organizacionais dos 
signos, que se constituem como canais de comunicação, e consequentemente 
sobre a cultura, cuja efectiva existência depende da eficaz utilização dos códi-
gos e respectivos sistemas de significação.

Tanto Mollerup como Fiske remetem para a visão do lógico e filósofo ameri-
cano Charles Sanders Peirce (1839 – 1914), que demonstra particular interesse 
sobre a forma como os signos se relacionam com o objecto, através de uma 
lógica triangular com os vértices: signo, objecto (realidade/referente) e inter-
pretante (utente do signo que produz uma concepção mental) [Esq.	1].

Esq	1: Os elementos de significação 
segundo Peirce
Autoria: John Fiske
Fonte: [3 Introdução ao Estudo da 

Comunicação p.65]
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Peirce introduz a noção de semiose enquanto acto de significar e distingue 
entre três tipos de signo em função da sua relação com o objecto, sendo esta 
visão tripartida destacada por Mollerup. Desta forma signos podem ser:

Ícones
- signos motivados que possuem uma correlação natural de partilha de quali-
dades com o referente;
- assentam numa relação de analogia por similaridade;

 Imagens - signos altamente representacionais do referente;
 Diagramas - signos esquemáticos que denunciam a 
 estrutura do referente;
 Metafóricos - signos que partilham qualidades conceptuais 
 com o referente;

Índices
- signos motivados que possuem uma correlação natural de partilha de quali-
dades com o referente;
- assentam numa relação física directa com o referente;

 Designação - signos que adequirem diferente significado 
 consoante a sua localização;
 Reagente - signos resultantes de uma relação casual;

Símbolos
- signos arbitrários que possuem uma correlação convencional com o referente 
com o qual não partilham qualquer qualidade física ou conceptual com o que 
representam, a não ser a sua própria identidade. [7 Marks of Excellence p.84]

Desta forma, tendo por alavanca a concretização da mascote enquanto signo, 
pode-se concluir que esta se caracteriza como um “Ícone Metafórico”, sob a teo-
ria de Peirce [Esq.	2].
Esta metaforização da entidade a que presta serviço, permite-lhe conquistar 

Esq	2: Os elementos de significação 
segundo Peirce (adaptado)
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uma maior amplitude poética e consequente afastamento ao referente, sem 
que se torne obsoleta. A mascote, enquanto signo para Peirce, deve não só iden-
tificar a sua entidade patronal, o seu objecto, mas também evidenciar sinais 
das suas mais valias e virtudes, na qualidade de “Ícone Metafórico”, em prol de 
uma conotação positiva da imagem corporativa a que pertence, na mente do 
público, o seu interpretante.

Para melhor compreender as potencialidades providenciadas por uma mascote 
na qualidade de signo, em particular “Ícone Metafórico”, obeserve-se o caso da 
mascote japonesa Atabie [Img.	14]: o seu objecto é uma empresa do sector ener-
gético, e este sapo serve de metáfora ao processo de transformação que a ener-
gia sofre até chegar ao consumidor final — pois o próprio animal tem também 
a capacidade inata de se desenvolver através de metamorfoses — bem como à 
noção de rapidez no serviço, sendo esta última característica partilhada por 
analogia, e de carácter relevante para a relação do interpretante, cliente, com 
o objecto, empresa.

Para complementar esta perspectiva, importa referir que Peirce não é o único 
semiótico referido por Mollerup com uma construção da noção de signo.
Ferdinand de Saussure, que em conjunto com Peirce foi também um dos funda-
dores da disciplina semiótica, possui o seu próprio estudo acerca dos signos.
Este linguista, tomou especial atenção à forma como os signos se relacionavam 
entre eles, ao contrário de Peirce que estudou a sua relação com o “objecto”/
realidade.

O enfoque recai agora sobre a constituição do próprio signo, que revela integrar 
um significante (existência física do signo) e um significado (conceito mental), 
que levam depois ao processo exterior da significação, numa relação com a rea-
lidade externa ou significado [Esq.	3].

Desta forma, o nome da mascote seria o signo linguístico, do qual fariam 
parte: a sua configuração física por extenso ou verbalização; e, a visão mental 
do indíviduo dessa mascote, que neste caso pode variar pouco no caso do nome 

Img	14: Atabie
Local: Japão
Ano: [-]
Cliente: The Okinawa Electric Power CO., Inc
Autoria: Naoyuki Suzuki

Fonte: [9 Character Design Today p.14]

Esq	3: Os elementos de significação 
segundo Saussure
Autoria: John Fiske
Fonte: [3 Introdução ao Estudo da 

Comunicação p.67]
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da mascote ser um neologismo, ou ser totalmente mutável e dir-se-ia mesmo 
pouco acertivo neste caso, se o nome for sinónimo de um substantivo comum, 
por exemplo.
No entanto, o processo de significação para Saussure parte também da relação 
que um signo tem com outros signos do mesmo sistema, que este podia signi-
ficar, mas não significa.
Torna-se por isso necessária a utilização de um caso de estudo específico a par-
tir deste ponto.

Utilize-se o caso de Tux [Img.	15], o pinguim que desde 1996 representa a com-
panhia de origem finladesa Linux; mas como é que Tux significa Linux?
Tux, o signo linguístico, é composto por: 
significante > a sua representação gráfica TUX; 
significado > como se trata de um “substantivo próprio” ou o observador cons-
trói uma imagem mental do próprio Tux, tal como aqui se apresenta, e da pró-
pria companhia Linux que lhe está associada (até porque o signo Linux não 
é patente na sua mascote), ou cria um conceito mental totalmente dispar e 
imprevisível proveniente de uma qualquer outra relação conceptual que se 
prenda com a sua cultura, podendo ainda simplesmente não criar um conceito 
mental se o signo linguístico não lhe disser nada [Esq.	4].

Para responder à pergunta, importa também referir a já mencionada caracte-
rística da teoria de Saussure, que trata do estudo do relacionamento dos sig-
nos entre eles, marcada pela sua diferenciação e definição de significação pela 
negativa.
Assim, Tux pode significar: não Windows, não Mac OS X, não MS DOS. 
Estes significados são importantes para a compartimentação da realidade 
e a sua consequente compreensão. No fundo, Tux, o pinguim satizfeito, só 
significa Linux se a cultura do indivíduo o colocar correctamente no seu 
compartimento no sistema de signos dos sistemas operativos. Poder-se-á 
por isso dizer que o valor (termo introduzido por Saussure) de Tux justa-
posto a Windows ou Mac será Linux, não havendo grande preocupação da 
sua relação com a realidade, ou com o “objecto” de Peirce.

Esq	4: Os elementos de significação 
segundo Saussure (adaptado)

Img	15: Tux
Local: EUA
Ano: 1996
Cliente: Linux
Autoria: Larry Ewing
Fonte: [Consult. 28 Agosto 2010]. Disponível 
em WWW: isc.tamu.edu/~lewing/linux/
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b.	Enquanto	Código:	
Esta é, de facto, uma categoria complexa, pelo que se toma a opção de focar a 
análise na visão também sugerida por Mollerup, já por si pensada em função 
do estudo das marcas. Este afirma que:
“Para a semiótica, um ‘código’ é um sistema de signos que incorpora relações e 
significados.(...) A principal distinção é entre códigos lógicos que são objectivos 
e códigos expressivos que são subjectivos.”
[7 Marks of Excellence p.80]

Ou seja, os códigos subdividem-se numa base dicotómica entre explícitos, ou 
arbitrários, e implícitos. Os primeiros captam a atenção do receptor e estão à 
partida “descodificados” no seio do seu público alvo, sendo “simbólicos, deno-
tativos, impessoais e estáticos” [3 Introdução ao Estudo da Comunicação p.110-111]; 
os segundos, implícitos, convencionais ou estéticos, requerem a participação 
do receptor na sua descodificação, podendo este processo de decifração conver-
ter-se num processo de interpretação, consequentemente mais subjectivo.
A marca poderia idealmente, e de certa forma, assentar em ambas as bases, já 
que deve ter um impacto imediato enquanto fenómeno comercial, facilmente 
apreensível pelos potenciais consumidores / utilizadores, não havendo nego-
ciação entre leitor e texto pois o significado estaria contido na mesagem (cum-
prindo uma função essencialmente referencial — ver adiante no sub-capítulo 
A Mascote enquanto Artefacto Comunicativo —, mas ao mesmo tempo não deve 
ser um artefacto oco de uma significação mais subjectiva, que se prenda, por 
exemplo, com as tendências do seu tempo, metaforizando os valores endóge-
nos da entidade que representa, recorrendo a códigos estéticos convencionais, 
dirigidos às massas (já os códigos que quebram a convenção tendem a originar 
artefactos estéticos mais eruditos).
A mascote, além de se dever constituir como um código arbitrário que remeta 
indubitavelmente para a sua entidade paternal, acrescentará à partida um 
novo plano estético ao programa em que se integra, convidando o espectador 
à descodificação das metáforas de que se constitui, obrigando-o a tomar uma 
posição de agrado ou desagrado perante a sua presença, ou seja, permitindo a 
especulação de diferentes significações.
Para melhor se compreender esta diferenciação entre códigos arbitrários e 
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estéticos ou convencionais, ou como um corte com a convenção pode colocar a 
mascote numa situação delicada, observe-se o conjunto das populares masco-
tes da FIFA para os Mundiais de Futebol, organizadas cronologicamente pelo 
ano da competição [Img.	16	-	27]:

Img	16: Willie
Local: Inglaterra
Ano: 1966
Cliente: FIFA
Autoria: [-]
Fonte: [Consult. 19 Agosto 2010]. 
Disponível em WWW: en.wikipedia.
org/wiki/FIFA_World_Cup_mascot

Img	17: Juanito
Local: México
Ano: 1970
Cliente: FIFA
Autoria: [-]
Fonte: [Consult. 19 Agosto 2010]. 
Disponível em WWW: fifa.com/world-
cup/photogallery/gallery=1229835.
html#1229791

Img	18: Tip e Tap
Local: Alemanha Ocidental
Ano: 1974
Cliente: FIFA
Autoria: [-]
Fonte: [Consult. 19 Agosto 2010]. 
Disponível em WWW: fifa.com/world-
cup/photogallery/gallery=1229835.
html#1229791

Img	19: Gauchito
Local: Argentina
Ano: 1978
Cliente: FIFA
Autoria: [-]
Fonte: [Consult. 19 Agosto 2010]. 
Disponível em WWW: fifa.com/world-
cup/photogallery/gallery=1229835.
html#1229791
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Img	20: Naranjito
Local: Espanha
Ano: 1982
Cliente: FIFA
Autoria: [-]
Fonte: [Consult. 19 Agosto 2010]. 
Disponível em WWW: en.wikipedia.org/
wiki/FIFA_World_Cup_mascot

Img	21: Pique
Local: México
Ano: 1986
Cliente: FIFA
Autoria: [-]
Fonte: [Consult. 19 Agosto 2010]. 
Disponível em WWW: fifa.com/world-
cup/photogallery/gallery=1229835.
html#1229791

Img	22: Ciau
Local: Itália
Ano:	1990
Cliente: FIFA
Autoria:	[-]
Fonte: [Consult. 19 Agosto 2010]. 
Disponível em WWW: fifa.com/world-
cup/photogallery/gallery=1229835.
html#1229791

Img	23: Striker
Local: EUA
Ano: 1994
Cliente: FIFA
Autoria: [-]
Fonte: [Consult. 19 Agosto 2010]. 
Disponível em WWW: fifa.com/world-
cup/photogallery/gallery=1229835.
html#1229791

Img	24: Footix
Local: França
Ano: 1998
Cliente: FIFA
Autoria: [-]
Fonte: [Consult. 19 Agosto 2010]. 
Disponível em WWW: en.wikipedia.org/
wiki/FIFA_World_Cup_mascot

Img	25: Ato, Kaz, Nik
Local: Coreia / Japão
Ano: 2002
Cliente: FIFA
Autoria: [-]
Fonte: [Consult. 19 Agosto 2010]. 
Disponível em WWW: fifa.com/world-
cup/photogallery/gallery=1229835.
html#1229791

Img	26: Goleo e Pille
Local: Alemanha
Ano: 2006
Cliente: FIFA
Autoria: [-]
Fonte: [Consult. 19 Agosto 2010]. 
Disponível em WWW: fifa.com/world-
cup/photogallery/gallery=1229835.
html#1229791

Img	27: Zakumi
Local: África do Sul
Ano: 2010
Cliente: FIFA
Autoria: Andries Odendaal
Fonte: [Consult. 19 Agosto 2010]. 
Disponível em WWW: fifa.com/world-
cup/photogallery/gallery=1229835.
html#1229791
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Segundo a perspectiva “qual o elemento que não pertence a este grupo”, a res-
posta parece óbvia: é a mascote italiana Ciau [Img.	22]. No entanto, um olhar 
mais atento pode colocar também o trio Ato, Kaz e Nik [Img.	25] sobre o limbo 
da questão. A justificação prende-se de imediato com o facto de Ciau não ter um 
rosto, logo não possuir expressão facial. O que é comum a ambos os casos é que 
são os únicos que não vestem a camisola (considerando que Footix veste uma 
espécie de fato integral). No caso particular de Ato, Kaz e Nik estes também 
não remetem para a paleta cromática associada ao seu país(es).
O facto destas estratégias não terem sido, até então, replicadas, pode indu-
zir na conclusão de que foram experiências menos boas, quiçá, em termos de 
popularidade, especialmente quando se verifica uma espécie de retorno a solu-
ções mais básicas nos anos que lhes são subsequentes, nomeadamente com 
Striker e Goleo.
Ciau e Ato, Kaz e Nik podem então ser considerados como exemplos de códigos 
(mais) estéticos, sendo talvez Willie, Juanito, Tip e Tap, Gauchito, Naranjito e 
Pique os mais arbitrários e convencionais, pelo seu elevado teor de esterótipo, 
facilmente partilhado pelas massas.

c.	Enquanto	Artefacto	Comercial:
Para iniciar esta abordagem, sugere-se a observação da teoria de Pierre Guiraud 
(1912 - 1983), sucintamente apresentada por Per Mollerup: este sugeriu que os 
modos de comunicação fossem divididos em “indicação, injunção e representa-
ção”, que significam respectiva e objectivamente:

(Indicação) Existência - indicador de identidade;
(Injunção) Acção - ordena ou sugere uma atitude;
(Representação) Sabedoria - implica o conhecimento da arte e ciência; 
[7 Marks of Excellence p.81]

O cruzamento desta categorização com a visão dos códigos, também sugerida 
por Mollerup, e que distingue entre “códigos lógicos” (“objectivos”) e “códigos 
expressivos” (“subjectivos”) possibilita a constituição de uma relação curiosa 
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de “injunção subjectiva”, como uma característica endógena da marca; além 
das relações de “objectividade / indicação” (necessidade de diferenciação), 
“subjectividade / injunção” (inerente contaminação emotiva do emissor da 
mensagem).
Esta “injunção subjectiva” tem que ver com o cariz persuasivo da marca, com a 
sua mensagem subliminar, à qual a mascote muitas vezes dá voz.
“Compra-me!” É o gatilho que faz disparar as artimanhas promocionais da 
marca.
Há que instituir um sentimento de necessidade, abrindo um espaço vazio no 
coração de cada potencial consumidor. Aqui, a mascote funciona como um sni-
per emboscado, um atirador furtivo que acerta em cheio no seu alvo, abrindo 
uma ferida consumista que tende a querer sarar.
Esta estratégia foi praticada pelo publicitário americano Leo Burnett (1891 
– 1971), pioneiro na criação de mascotes aplicadas a entidades que promo-
viam produtos, cuja reputação assentou na noção de que era necessário apelar 
à “(...) capacidade de estimular as vontades e crenças básicas dos consumido-
res” [14 Leo Burnett: Sultan Of Sell]. Com trabalho marcante nas décadas de 50 e 
60 do século XX, Burnett atribuiu uma nova estética visual aos anúncios que 
até então padeciam de uma utilização inteligível da imagem; até aqui, esta era 
sobretudo usada como decoração e toda a informação útil de descrição do pro-
duto era condensada em textos informativos que a acompanhavam. 
A imagem torna-se um código convencional, cuja significação impele numa 
acção consumista, e Burnett era particularmente astuto a escolher os arquéti-
pos a incluir nas suas campanhas.
Entre outros casos (ver por exemplo Marlboro Man na p.55) este autor criou em 
1928 a mascote Jolly the Green Giant [Img.	28]. Conhecido por se servir regu-
larmente de estereótipos de virilidade para as suas criações, Jolly não foge à 
regra, mesmo quando a ideia era a de louvar a bondade da Natureza (entidade 
recorrentemente representada por uma figura feminina) por nos proporcionar 
ervilhas (posteriormente enlatadas); para agradar a um público feminino, a 
estratégia de ataque ao acto de consumir passou antes pela escolha da imagem 
de um deus pagão das colheitas.
Leo Burnett sustentava a noção de que uma mensagem publicitária pode ser 

Img	28: Jolly, the Green Giant
Local: EUA
Ano: 1928
Cliente: Green Giant
Autoria:	Leo Burnett
Fonte: [-]
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rejeitada de forma consciente mas deve ser aceite subliminarmente. [14 Leo 
Burnett: Sultan Of Sell]

Desmultiplicando-se pelos mais diversos suportes, a mascote tem, à partida, 
a capacidade de criar uma relação mais afectiva do que por exemplo o logo-
tipo ou o slogan, potenciando uma forte conotação da mensagem, de acordo 
com as funções de Jakobson [ver sub-capítulo A Mascote enquanto artefacto 
Comunicativo].
Para que se compreenda como estes mecanismos se concretizam numa acção 
comercial junto do público, Mollerup propõe aqueles que considera serem os 
“Requisitos Práticos da Marca”; de entre um total de 24 critérios para a efecti-
vação comercial (prática) da marca, foram seleccionados apenas aqueles a que 
se adequa a mascote, como factor interventivo para a estratégia gráfica e de 
comunicação:

Visibilidade	+	Competitividade
Para que qualquer um dos restantes critérios seja denunciado, a marca deve 
antes de mais ser visível, destancando-se do contexto em que está inserida, o 
que por vezes provoca uma disputa pela sobrevivência visual entre várias mar-
cas alojadas num mesmo contexto espacial ou num mesmo nicho comercial.
Em que pode a mascote ser útil à marca? Ainda que possa ser depurada, esta 
usufrui à partida de uma morfologia talvez mais facilmente apreensível pelo 
observador, actuando não só com uma função referencial mas também à par-
tida com maior carga afectiva do que o logotipo ou a logomarca.

Para se perceber melhor esta problemática, admitam-se como exemplos as 
companhias arqui-inimigas Nintendo e Sega; ambas possuem mascotes, Mario 
[Img.	29] e Sonic [Img.	30], respectivamente. Apesar de os dois protagonizarem 
video-jogos, a diferença reside no facto do canalizador Mario ter sido uma solu-
ção de recurso para substituir um outro personagem, e que adequiriu o seu esta-
tuto de mascote ao longo do tempo, ao passo que Sonic, o ouriço mais rápido do 
mundo, foi criado através de um concurso interno, não só com o intuito de ser 
um personagem de jogo mas também com a pré-intensão de se tornar mascote 

Img	29: Mario
Local: Japão
Ano: 1981 (imagem de 1995)
Cliente: Nintendo
Autoria: Shigeru Miyamoto
Fonte: [Consult. 5 Agosto 2010]. 
Disponível em WWW: mariowiki.com/Mario

Img	30: Sonic
Local: Japão
Ano: 1991
Cliente: Sega
Autoria: Naoto Ohshima
Fonte: [Consult. 5 Agosto 2010]. 
Disponível em WWW: info.sonicretro.org/
Sonic_the_Hedgehog_(video_game)
[Consult. 5 Agosto 2010]. Disponível em 

WWW: sega.com/sonic/content.php
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da empresa e concorrer directamente com Mario. 
Note-se portanto que esta batalha pelo reconhecimento e lugar no âmago do 
consumidor, não foi travada através da reformulação dos logotipos, mas sim 
através da criação de mascotes.

Aplicações
O autor alerta para a necessidade de participação da marca na batalha do mer-
cado, e para a sua necessidade de correspondência e afirmação em termos de 
suportes.
Em que pode a mascote ser útil à marca? Esta tende a ser muito versátil em ter-
mos de aplicação em suportes promocionais; se o logotipo ou a logomarca são 
sobretudo aplicados a um economato mensurável e previsível: papel de carta, 
cartão de visita, entre outros, a mascote pode propagar a entidade a que está 
associada através de uma panóplia de suportes menos convencionais como 
peluches, camisolas, porta-chaves, etc, alargando o espectro promocional e a 
exposição gráfica da marca.

Atente-se no caso português da mascote Vasco [Img.	31] associada ao Oceanário 
de Lisboa, enquanto exemplo de aplicação invulgar.
É de salientar o papel desempenhado pelo Vasco em manter abertos os canais 
de comunicação: a sua principal tarefa passa pela saudação dos visitantes quer 
à entrada do edifício, quer da baía do rio Tejo (onde este se localiza), lugar onde 
uma representação do Vasco [Img.	32] vive parcialmente submersa, surpreen-
dendo aqueles que o observam.

Valência	da	atenção	+	Poder	Latente
Se forem preenchidos os requisitos anteriores, então a marca deve ocupar o seu 
lugar no mercado prendendo de alguma forma a atenção do potencial cliente. 
Apesar de à partida se pensar que isto acontecerá apenas devido a um sisudo 
programa de design, que pode incluir a mascote, Mollerup relembra que a irri-
tabilidade é também um meio de captar a atenção involuntaria do observador.

Perante o cenário publicitário português actual, um dos casos que certamente 

Img	31: Vasco
Local: Portugal
Ano: 2005
Cliente: Oceanário de Lisboa
Autoria: Nuno Martins e Pedro Teixeira
Fonte: [Consult. 20 Março 2010]. 
Disponível em WWW: vasco.oceanario.pt/
album

Img	32: Vasco (visto da baía do Tejo)
Local: Portugal 
Ano: 2005
Cliente: Oceanário de Lisboa
Autoria: Nuno Martins e Pedro Teixeira
Fonte: [Consult. 20 Março 2010]. 
Disponível em WWW: vasco.oceanario.pt/

album
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já ocupa um lugar na memória colectiva, são as recentes estratégias de masco-
tes temporárias da TMN. Após a retirada dos Três Reis Magos que apareciam 
durante todo o ano, eis que surge Paulito [Img.	33] com uma deixa que se entra-
nha na memória e que já vai contaminando a oralidade dos portugueses: “Deita 
tudo cá para fora.” — com o intuito de incentivar os clientes a falarem mais ao 
telemóvel.
Paulito, meio rapaz meio ventríloquo, serve-se das plataformas on-line para 
interagir com o público, possuindo página pessoal no Facebook e no Twitter 
onde se apresenta da seguinte forma: “O meu nome é Paulito, tenho 19 anos e 
ando a estudar Comunicação Social. Sou danado para falar e fazer amigos.” O 
que desde logo revela a propenção para a tagarelice desta mascote.

No entanto, se a atenção retida for dispendida num processo de descodificação 
de semântica demasiado complexo, perde-se de novo a efectivação de identifi-
cação com o referencial. A latência temporal do observador deve ser já no inte-
rior do universo marca, e não na sua descoberta.

Descrição
A solução gráfica adoptada para representar o produto, serviço ou empresa 
deve indiciar do que se trata o anúncio, sob o risco de se tornar demasiado 
abstracta.
Em que pode a mascote ser útil à marca? Ora, se esta foi já identificada como 
sendo sobretudo um “Ícone Metafórico”, é porque a sua constituição de alguma 
forma revela as competências da entidade que representa.

Se se focar a análise em Pon De Lion [Img.	34], verifica-se que este, e o conjunto 
dos outros seus amigos, foram criados para transmitir a diversidade e hierar-
quia de produtos da empresa Mister Donut.
Para isso todos os tipos de donuts ou bolos assumem a função visual de uma 
parte do corpo de cada animal; a acrescentar há ainda a preocupação de um 
desenho suave e arredondado das formas que remete observador para a tex-
tura e configuração dos donuts.
Mais, Pon De Lion, como rei da selva, incorpora na sua juba o principal pro-

Img	33: Paulito
Local: Portugal 
Ano: 2009
Cliente: TMN
Autoria: TBWA / GANA
Fonte: [Consult. 28 Agosto 2010]. 
Disponível em WWW: ptfolio.
com/2009/05/08/tmn-deita-ca-para-fora/
[Consult. 28 Agosto 2010]. 
Disponível em WWW: tmn.pt

Img	34: Pon de Lion
Local: Japão 
Ano: [-]
Cliente: Mister Donut Business Group, Duskin 
CO., LTD
Autoria: Dentsu Inc Japan
Fonte:	[9 Character Design Today p.137]



40

duto da empresa (há também donuts sem buraco como orelhas de elefante ou 
donuts clássicos como caudas de esquilo.)

Timbre	[“Voice	Tone”]
O timbre da marca deve ser apropriado ao seu alvo estratégico. Apesar de poder 
ser  entendido do ponto de vista apenas gráfico e mais subliminar, a mascote 
pode, efectivamente, atribuir voz à marca. Se de uma forma genérica esta é 
uma estratégia dada como adquirida para a disseminação de uma mensagem 
a um público infanto-juvenil, a mascote nem sempre se destina a uma função 
pedagógica, é recorrente o uso desta ingenuidade disfarçada para cativar con-
sumidores mais, ou menos adultos. O tom meigo e afável persuade de forma a 
atingir o seu objectivo de venda de uma ideia, produto ou serviço. 

No entanto, e a título de referência, revela-se particurlarmente interessante o 
caso do timbre prestado pelos Cookie Guys [Img. 35] às Chips Ahoy! com pepi-
tas de chocolate, nos spots publicitários.
A estratégia usada para fazer chegar a mensagem de que estas bolachas são 
irresistíveis a toda a família, passou pela criação destes castiços personagens 
que praticamente se constituem como “Ícones Imagéticos”, e que, além de 
demonstrarem uma atitude jovial e descontraída até com sentido de humor, 
conseguem agregar-lhe um tom mais saudosista ao cantarem sob êxitos dos 
anos 70 e 80 (como Do ya think I’m Sexy, de Rod Stewart, ou, Don’t you want 
me baby, de Human League), que apelam à sua sensualidade.
Neste caso, o tom de voz é, portanto, de uma farta amplitude de escala.

Moda	[“Fashionability”]	+	Intemporalidade
Apesar de serem ambos requeridos para a afirmação da marca, estes tópicos 
são aparentemente antitéticos. Se por um lado a identidade corporativa pode 
recorrer à mascote por esta ser um item facilmente fetichisado e associado a 
tendências, a busca da intemporalidade e perpetuação de uma mesma imagem 
não coaduna com esta atitude, à partida mais efémera.
A adopção da mascote pode mesmo ser uma solução bastante estratégica, já 
que mantendo a sua essência conceptual, é facilmente adaptável ao seu con-

Img	36: Bibendum
Local: França 
Ano: 1910
Cliente: Michelin
Autoria: O’Galop (Marius Roussillon)
Fonte: [Consult. 20 Março 2010]. 
Disponível em WWW: blog.hemmings.com/
index.php/2009/05/15/christies-back-in-the-
car-auction-biz/

Img	35: Coockie Guy
Local: [-] 
Ano: 2008
Cliente: Chips Ahoy! / Nabisco
Autoria:	[-]
Fonte: [Consult. 20 Agosto 2010]. 
Disponível em WWW: http://www.nabisco-
world.com/Chipsahoy/
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texto temporal. No entanto, se a denúncia da sua época / referente for dema-
siado evidente, a solução tende a esgotar-se rapidamente. 

Deste facto é prova o mundialmente conhecido Bibendum, mascote da 
Michelin, que tal como é sugerido no site da entidade: “Dependendo do perí-
odo e das correntes inovações ao nível dos pneus, evolui para se manter sempre 
a par com o seu tempo”. [26 The Michelin Man, the living tire]

Criado em 1898, o seu conceito partiu dos irmãos Michelin e a sua forma do 
artista de cartazes O’Galop, nome artístico do ilustrador Marius Roussillon 
(1867 – 1946). 
Bibendum foi, no entanto, ao longo dos tempos redesenhado por diversos 
artistas cuja preocupação charneira era a de que a mascote deveria possuir uma 
silhueta humanóide de pneus empilhados e ao mesmo tempo reflectir a imagem 
e atitude do cliente da época em que se inseria. Desta feita, a mascote sofreu 
um processo de evolução curioso no sentido em que poderia usufruir não só 
dos meios técnicos que condicionavam a sua figuração mas acompanhava tam-
bém as tendências comportamentais humanas, socialmente aceites.
Inicialmente Bibendum fumava, usava óculos e era constituido por finos pneus 
claros de bicicleta [Img.	36	-	38]. [19 Biographie du Bibendum Michelin]

Em 1926 a Michelin cria o seu próprio estúdio de criação pelo que o recurso a 
artistas independentes é gradualmente abandonado, possibilitando uma ima-
gem mais consolidada e uniformizada, seguindo as tendências mediáticas da 
sua época. A Michelin procurava uma aproximação ao mundo publicitário em 
detrimento da “arte moderna”, praticada pelos artistas independentes.
A partir da década de 30 a mascote deixa progressivamente de fumar (o que se 
verifica definitivamente a partir de meados dessa década), e acompanhando 
a evolução da espessura dos pneus, que se torna maior arredondando a sua 
forma, Bibendum passa a ser representado com maior jovialidade e menor aus-
teridade, abandonando todos os seus atributos mundanos por forma a tornar-
se identificável com uma maior parcela do seu potencial público.
No entanto, após a estandardização da sua imagem e até 1998, Bibendum 
surge maioritariamente apenas associado ao logotipo, com excepção da campa-

Img	37: Bibendum
Local: França 
Ano: 1916
Cliente: Michelin
Autoria: Fabien Fabiano (Jules Coup de 
Fréjac)
Fonte: [Consult. 20 Março 2010]. 
Disponível em WWW: blog.hemmings.com/
index.php/2009/05/15/christies-back-in-the-
car-auction-biz/

Img	38: Bibendum
Local: EUA
Ano: 1923
Cliente: Michelin
Autoria: Artur Norman Edrop
Fonte: [Consult. 20 Março 2010]. 
Disponível em WWW: blog.hemmings.com/
index.php/2009/05/15/christies-back-in-the-
car-auction-biz/
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nha protagonizada por Raymond Savignac em 1965 [Img	39] (em que o artista 
adapta o seu registo à imagem já mais consolidada da mascote).

Em 1986 a Michelin contrata pela primeira vez uma agência publicitária 
externa para o tratamento da imagem de Bibendum — com cores garridas, do 
estilo pop art [Img	40]—, o que se revelou um verdadeiro sucesso e o início de 
uma nova era que culminou com o centenário da marca em 1998.
Entretanto, Bibendum perde o seu caracter bidimensional de desenho e passa 
a protagonizar spots publicitários emitidos à escala mundial. Para isso são usa-
dos fatos especiais com a caracterização da mascote e as imagens são poste-
riormente retocadas.
Desde 2005, graças ao usufruto das tecnologias disponíveis, Bibendum deixou 
desvanecer a sua vincada linha negra de configuração, para dar lugar a volume-
trias modeladas digitalmente, que permitem criar um Bibendum de aspecto 
desportivo e jovem, tal como hoje é utilizado nas campanhas da Michelin  
[Img.	41].

Img	39: Bibendum
Local: França
Ano: 1965
Cliente: Michelin
Autoria: Raymond Savignac
Fonte: [Consult. 20 Março 2010]. Disponível 
em WWW: bibimage.com/bibendorama/
page/signature_rsavignac_1.html

Img	40: Bibendum
Local: França
Ano: 1986
Cliente: Michelin
Autoria: BDDP
Fonte: [Consult. 21 Março 2010]. 
Disponível em WWW: bibimage.com/blanc.
html

Img	41: Bibendum
Local: [-]
Ano: 2005
Cliente: Michelin
Autoria: [-]
Fonte: [Consult. 3 Agosto 2010]. 
Disponível em WWW: bibendum-in-museums.
michelin.com/
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‘Compra-me’
À semelhança do que já foi analisado, a mascote pode, de facto, actuar como 
uma emboscada emocional da “injunção subjectiva” da marca.
No entanto, esta intensão de induzir uma ordem ao subconsciente do público, 
nem sempre é assim tão maleficamente subversiva.
Retirado dos exemplos de mascotes de sucesso seleccionadas por Kenjiro Sano, 
Pocket-chan [Img.	42] faz parte da estratégia de uma editora de incutir hábi-
tos de leitura num público generalizado. É evidente que por trás da injunção 
“lê-me”, subjaz também a injunção “compra-me”.
O olhar dos variadíssimos bolsinhos da campanha, da qual o caso apresentado 
é apenas um exemplo, tenta cativar o indivíduo através da metáfora de que em 
qualquer bolso cabe um livro, logo, em qualquer bolso cade um sonho...

Media	[“Film/Television	+	Tridimensionalidade”]
Como será analisado no tópico A Mascote equanto Artefacto Comunicativo, a 
marca pode ser tanto mais apreendida quanto mais media abranger. Ora se 
este é também apontado como um requisito prático para o sucesso da marca, 
então foram já demonstradas as valências da mascote quer enquanto media 
“representacional”, no que respeita ao suporte impresso, quer como media 
“presencial” enquanto personagem performativo, capaz de elevar a marca a 
uma experiência sensorial superior.

Existe um caso português deveras interessante, de uma mascote que ficou a 
dever o seu sucesso à sua divulgação através do medium televisivo, mas cuja 
capacidade refencial se tornou muito questionável. 
Fale-se do Vitinho [Img.	43]. Esta mascote servia a empresa especializada em ali-
mentação infantil Milupa, e em 1986 foi “emprestada” à RTP1 para que fosse 
usada numa animação diária que impelisse as crianças a deitarem-se mais cedo.
O que se verificou foi um sucesso para o Vitinho (cuja animação passou durante 
mais de uma década em horário nobre de 1986 a 1997), que se tornou um ídolo 
infantil e familiar; no entanto, se hoje em dia se perguntar a um indivíduo 
dessa geração “Quem é o Vitinho?” dificilmente se obterá a resposta “É a mas-

Img	43: Vitinho
Local: Portugal
Ano: 1986 (2 de Fevereiro) / 2006
Cliente: Milupa Comercial SA
Autoria: José Maria Pimentel (1986)
Fonte: [Consult. 3 Fevereiro 2011]. 
Disponível em WWW: dn.pt/ini-
cio/ciencia/interior.aspx?content_
id=1773983&seccao=Tecnologia

Img	42: Pocket-chan
Local: Japão
Ano: [-]
Cliente: POPLAR PUBLISHING CO., LTD
Autoria: buffalo-D
Fonte: [9 Character Design Today p.208]
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cote da Milupa.” Em 2006 foi reformulado mas não foi possível aferir se ainda 
é usado nas campanhas actuais.

Pronúncia
Kenjiro Sano nota que “o mais importante é que a mascote [“character”] seja 
simples o suficiente para que até uma criança possa copia-lo e desenhá-lo”  
[9 Character Design Today p.5]; coloque-se a hipótese da transposição deste pensa-
mento para o nível oral / escrito. Não é suposto o léxico da marca ser ambíguo, 
subversível, ou demasiado complexo; a denominação de uma mascote deve ser 
depurada e descomplicada, para que possa ser facilmente memorizada e ter a 
capacidade de entrar fluentemente no discurso / pensamento do público.

Um caso de uma denominação bastante linear e de sucesso é o da Vaca Que Ri 
(originalmente La Vache Qui Rit) [Img.	44	-	45].
O nome foi criado em 1921 por Leon Bel dono da empresa queijeira familiar 
que funcionava já desde o final do século XVIII, tendo sido a primeira marca 
de queijo registada. Ele próprio criou também o produto inovador que eram os 
triângulos de queijo cremoso.
Leon Bel foi ainda autor do primeiro desenho da vaca (ainda de corpo inteiro, 
não ria, não era vermelha, nem tinha brincos), mas, passado um ano, perante 
o suceso do produto, Bel contrata um ilustrador — Benjamin Rabier*2 (1864 – 
1939) — para melhor representar o bovino, focando agora toda a atenção no 
sorriso, que faz juz ao seu nome.

Empatia	[“Likeability”]
Acima de tudo, a imagem da marca deve ser apelativa, e por vezes apenas este 
factor pode agilizar todos os outros aqui mencionados e os restantes aqui não 
referidos. O encanto é uma reacção cruxial. Apelando à criança iludível que 
habita o subconsciente do consumidor, a mascote poderia ser considerada a 
princesa do conto de fadas corporativo.

Exemplo da importância que pode exercer o factor da criação de empatia, omi-
tindo mesmo a natureza do referencial é o Domo [Img.	46].

* 2 No que ao contexto português diz respeito, saliente-se também o seu trabalho de ilustrador para 
o livro infantil “O Romance da Raposa”, de Aquilino Ribeiro (1885 - 1963), com primeira edição 
datada de 1924.

Img	44: A Vaca que Ri
Local: França
Ano:	1922
Cliente: Bel Group
Autoria: Benjamin Rabier
Fonte: [Consult. 13 Julho 2010]. 
Disponível em WWW: avacaqueri.pt/pages/
sobre_a_vaca_01.html

Img	45: A Vaca que Ri
Local: [-]
Ano: [-]
Cliente:	Bel Group
Autoria: [-]
Fonte: [Consult. 24 Agosto 2010]. 
Disponível em WWW: lavachequirit.com
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Criado com o intuito de ser a mascote de um canal de televisão, a maior preo-
cupação não foi colocar-lhe uma antena na cabeça e um comando na mão, para 
que fosse imediatamente associado ao mundo televisivo, mas sim criar uma 
forma e personalidade com que o espectador simpatize de forma irracional.

d.	Enquanto	Artefacto	Social:	
Em jeito de conjectura, encare-se este sub-capítulo como um breve ensaio sobre 
aquele que poderá ser considerado o desempenho da mascote no âmbito da pro-
paganda persuasiva e o seu impacto na sociedade contemporânea.
Regra geral, ao contrário das ciências laboratoriais exactas, o design é uma 
actividade cuja efectiva experiência só pode ser testada quando colocado em 
contacto com a sociedade, visto a opinião pública poder ser talvez considerada 
o seu maior reagente. Ou seja, este irá actuar como um discurso visual persu-
asivo, e só a posteriori o público poderá ditar o seu sucesso ou insucesso. No 
caso da identidade, ramo do design que alberga a produção de mascotes, este 
sucesso seria reflexo da “…construção de uma “opinião pública” favorável a 
uma determinada entidade.” [10 Comunicação e Sociedade p.89].

No entanto, tal como alerta Paulo Serra acerca do discurso oratório persu-
asivo, por vezes o orador — neste caso corporizado pela disciplina do design 
gráfico — depara-se com uma barreira constituida por valores previa-
mente incutidos na sua audiência, e que dificultam uma plena apreensão 
da mensagem transmitida, colocando o público numa posição relutante de  
“…parcialidade — prévia, apriorística…”. [10 Comunicação e Sociedade p.86]

Levantando a questão do ruído semântico que pode ser provocado pelo con-
texto cultural — ver sub-capítulo A Mascote enquanto artefacto Comunicativo 
— há que salientar que a doxa ocidental tende a “castrar” desde logo a mascote 
enquanto veículo de informação a um público mais alargado, mesmo que isto 
se verifique apenas por um descrédito de valorização, derivado de um aprio-
rismo que não usufruiu da experiência estética do artefacto.
Note-se que Paulo Serra sublinha a estratégia de campanha de Edward Bernays 
(1891 - 1995), pioneiro nas áreas de relações públicas e propaganda que inovou 
no sentido de manipular a opinião pública através do subconsciente colectivo, 

Img	46: Domo-kun
Local: Japão
Ano: 1998
Cliente: NHK
Autoria: dwarf inc.
Fonte: [Consult. 3 Agosto 2010]. 
Disponível em WWW: domomode.com
[Consult. 3 Agosto 2010]. 
Disponível em WWW: www.dw-f.jp/english/
characters/characters.html
Character Design Today, p.203
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que entre outras acções incluía as seguintes:
“- Criar um evento notável e, portanto, noticiável pelos meios de comunicação 
de massa;
- fornecer, aos jornalistas, informação sobre o produto, preferentemente 
sob a forma de histórias com interesse humano e em forma publicável;”  
[10 Comunicação e Sociedade p.91]

Contudo, parece pacífico afirmar que apesar de a mascote ser capaz de respon-
der a estas duas permissas: 
- são relativamente frequentes e divulgadas as cerimónias de apresentação 
de novas mascotes, normalmente associadas a eventos desportivos de escala 
mundial constituindo-se como “actos apresentacionais”; 
-a mascote integra o programa de design, acarretando desde logo informação 
referencial, atribuindo-lhe uma humanização que pode advir quer da sua con-
figuração quer do seu conteúdo sob a forma de um conto.
A actualidade do estado da arte da mascote, nomeadamente através do exemplo 
protagonizado pelas mascotes escolhidas para representar os Jogos Olímpicos 
de 2012 [Img.	47], comprova que esta permanece uma estratégia dirigida a um 
público infanto-juvenil com o objectivo de gerar lucros avultados através da 
venda dos seus direitos de utilização e da produção de uma imensurável gama 
de suportes.
Este propósito de Wenlock & Mandeville é deixado bem explícito quando no 
artigo publicado no jornal The Guardian, se pode ler sobre este assunto:

“…os organizadores de Londres 2012 (…) apontaram para a reacção de prazer 
da plateia preenchida por crianças do ensino primário, sobre o lançamento de 
hoje, como uma prova de que elas [mascotes] iriam estabelecer uma ligação 
com o seu público-alvo.” [16 London Olympics 2012]

“Elas [mascotes] serão cruciais para a angariação de fundos e divulgação de 
mensagens sobre os jogos.” [16 London Olympics 2012]

É de facto um tanto complicado arranjar exemplos de mascotes retiradas de 

Img	47: Wenlock & Mandeville
Local: Inglaterra
Ano: 2010
Cliente: Jogos Olímpicos de Londres 2012
Autoria: Iris Agency
Fonte: [Consult. 2 Agosto 2010]. Disponível 
em WWW: mylondon2012.com/mascots/
pictures/
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um contexto ocidental com um discurso persuasivo dirigido exclusivamente a 
um público adulto, ou mesmo adulto-jovem. Mas é num momento de aparente 
falha de conteúdos como este que importa destacar um caso senão notável, 
pelo menos pouco usual, do universo publicitário português: o SAPO [Img.	48].

O projecto “SAPO – Serviço de Apontadores Portugueses” tem origem na 
Universidade de Aveiro em 1995 e era constituído por um conjunto de páginas 
de auxílio à navegação cibernética dos utilizadores portugueses; no entanto é 
apenas em 2007 que a sua imagem corporativa assume a corporização na “per-
sonagem” Sapo tal como hoje é conhecida, visto até então o Sapo ter sido ape-
nas parte integrante da logomarca desta entidade.
Poder-se-ia talvez afirmar que este será um dos casos portugueses de maior 
exploração das potencialidades da mascote, e em que esta se encontra social-
mente adaptada ao seu público e função, através de uma utilização massiva 
em campanhas e anúncios publicitários de humor inteligível que transmitem 
a mensagem de que “O SAPO é divertido, aventureiro e brincalhão.” Como se 
pode ler na plataforma on-line: net.sapo.pt/o_sapo/.

v.	Enquanto	Artefacto	Comunicativo:	
A comunicação é uma área de estudo que se ocupa da análise e compreensão 
dos diferentes meios de divulgação da informação. No entanto, e segundo John 
Fiske, devido à latitude do seu objecto de estudo há várias áreas disciplinares 
que se encarregam desta tarefa. [3 Introdução ao Estudo da Comunicação p.13]

Per Mollerup e John Fiske estão de acordo quanto àquela que será a defini-
ção geral de comunicação enquanto “interacção social através de mensagens.”  
[7 Marks of Excellence p.67] [3 Introdução ao Estudo da Comunicação p.14]

Atente-se no facto de, segundo Fiske, o estudo da comunicação assentar em 
duas escolas distintas: a processual — que entente a comunicação como “trans-
missão de mensagens” — e a já referida semiótica — que entende a comunica-
ção enquanto “produção e troca de significados”. 
Sendo assim, estas relacionam-se de forma distinta com o conceito genérico 

Img	48: Sapo
Local: Portugal
Ano: 2007
Cliente: Sapo ADSL / Interact
Autoria: Miguel Madaíl de Freitas
Fonte: [Consult. 28 Junho 2010]. Disponível 
em WWW: campanhas.sapo.pt/free/mupi.
html
[Consult. 2 Agosto 2010]. Disponível em 
WWW: miguelmadail.com/photo/?s=sapo
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de comunicação. Se na escola processual a interacção social é abordada pelo 
espectro do relacionamento do sujeito — emissor — com os restantes indiví-
duos — receptores — e da forma como estes se auto-influenciam através da 
sua expressão, para escola semiótica a interacção social é vista como a bagagem 
cultural de um sujeito que se integra num grupo, podendo este ser maior ou 
menor (sociedade, comunidade, tribo urbana, ...) onde os restantes membros 
partilham desse mesmo repertório.
Note-se ainda que enquanto a escola processual se debruça sobre os actos de 
comunicação, a escola semiótica prefere optar pelo estudo dos trabalhos de 
comunicação.
No que respeita a desvios de apreensão da mensagem enviada, as duas escolas 
são também divergentes. A teoria processual valoriza o emissor enquanto pro-
dutor de informação, logo um “mal-entendido”, um desvio em relação à inten-
ção inicial do emissor é visto como um fracasso de comunicação; já a teoria 
semiótica valoriza antes o processo de descodificação dos signos que integram 
a mensagem, isto é, reserva um pouco de espaço para a compreensão pessoal 
e por isso encara os desvios como experiências culturais e não como fracassos 
comunicativos. [3 Introdução ao Estudo da Comunicação p.14-15]

Esta ideia é aliás reforçada por Mollerup quando afirma que “(...) tipicamente 
os semióticos pensam o ruído semântico enquanto diferenças culturais”.
[7 Marks of Excellence p.70]

A mascote pode efectivamente ser entendida como um artefacto de comunica-
ção. Ela deve funcionar como um canal que veicula a mensagem emitida pela 
marca, estando ciente do contexto cultural da sua aplicação.
Um caso curioso e um tanto flagrante daquilo que se pode constituir como 
ruído semântico no universo da produção de mascotes é a diferenciação entre 
os contextos nipónico e ocidental (de uma forma genérica).
A herança cultural do ocidente tende a associar a personificação recorrente 
da caracterização da mascote ao universo infantil, assumindo esta um papel 
comummente associado à comunicação de mensagens pedagógicas a um 
público infanto-juvenil. O mesmo não se passa no Japão, território onde este 
tipo de linguagem gráfica parece ter um público alvo mais abrangente.
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O caso do jornal Yomiuri é exemplo dessa mesma amplitude de consciência 
semântica; note-se como um suporte que se pretende credível, usa uma mas-
cote [Img.	 49] que se insere plenamente no estilo kawaii* 3 (ver também sub-
capítulo A Mascote), primeiramente numa campanha, mas que depois se torna 
tão popular que acaba por ser adoptada como representante do próprio peri-
ódico; ela contém em si toda uma narrativa conceptual associada à edição de 
um jornal vespertino que é comunicada sob a forma de um pequeno morcego (e 
respectivo agregado familiar) numa encarnação deste “(...)truque de comunica-
ção” [15 “Beyond Kawaii”] recorrentemente utilizado pelos criadores japoneses.

Conjecture-se a edição deste periódico no ocidente, ao abrigo da mesma identi-
dade corporativa; é provável que o ruído semântico causado pela deslocação do 
contexto da aplicação fosse interferir na sua leitura; isto é, processualmente o 
jornal Yomiuri perderia toda a sua credibilidade na medida em que a sua men-
sagem não seria integralmente transmitida a um potencial leitor ocidental. Já 
segundo a perspectiva semiótica, mesmo que houvesse um desvio em relação 
à mensagem inicial de transmitir a noção de actividade editorial crepuscular, 
poder-se-ia construir um outro significado para o DACCHI-KUN.
Em suma, o ruído semântico pode interferir com a identidade que uma entidade 
se esforça por projectar...alterando a sua imagem corporativa, que segundo 
Paul Hefting, se constitui como a imagem que uma entidade adequire entre o 
seu público. [5 Manual de Imagen Corporativa p.13]  

A teoria processual é aquela que mais entraves coloca a uma eficaz “trasmissão 
de mensagens” e consequente comunicação. Tal como foi referido esta tende a 
encarar o processo comunicativo sobretudo através daquilo que define como 
“actos de comunicação”. 
Claude Elwood Shanon (1916 – 2001) & Warris Weaver (1894 – 1978) teoriza-
ram no seio da escola processual, e com base na sua obra, Per Mollerup explora 
os actos comunicativos no âmbito da identidade corporativa. Este autor destaca 
os media “apresentacionais” como representantes destes “actos”: são aqueles 
que requerem uma performance “viva” na presença dos receptores da mensa-

Img	49: DACCHI-kun
Local: Japão
Ano: [-]
Cliente:	THE YOMIURI SHIMBUN
Autoria: ADK Arts Inc.
Fonte: [9 Character Design Today p.210]

* 3 “ “Kawaii” significa em português amoroso, bonito, ou “que fofinho!”, “que giro!”.” [15 “Beyond 
Kawaii”]
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gem (como a voz ou a dança) por oposiçao aos media “representacionais” que se 
constituem como registos de performances na ausência dos receptores (como a 
fotografia, o desenho, os meios impressos de forma geral).

De uma forma genérica, os suportes de identificação corporativa são, na sua 
maioria, media “representacionais” (logotipo, embalagem, economato, cartaz, 
anúncio televisivo), note-se portanto a mais valia da adopção da mascote, visto 
que se pode comportar como um media “presencial” de carácter performativo 
quando transformada num fato possível de vestir, que interage com os recep-
tores da sua mensagem “ao vivo”.
Mais, se uma marca é tanto mais apreendida quanto mais sentidos afectar, a 
mascote, enquanto indumentária, pode ser capaz de estimular todos os senti-
dos humanos, encarnando um veículo de comunicação mais pleno:

1. Audição - pois o actor que incorpora pode falar com o seu público,  
proferindo por exemplo o slogan da marca, ou activando um dispositivo  
de gravação que emita “a voz” da mascote.

2. Visão - ganha uma nova dimensão enquanto presença física  
e tridimensional.

3. Olfacto - para todos os efeitos o material sintético de que são  
normalmente feitos estes fatos tem um cheiro característico.

4. Tacto - efectivamente haverá uma textura palpável que pode ser  
mais ou menos importante para a assimilação da mensagem.

5. Paladar - pode também ser tangível pois muitas vezes estes “persona-
gens” distribuem guloseimas como manobra persuasora de determina-
dos públicos; há também que referir que este suporte comestível se  
pode apresentar sob a configuração da própria mascote.

A mascote pode elevar o fenómeno maioritariamente visual que é a marca ao 

Img	50: Waldi
Local: Alemanha
Ano: 1972
Cliente: Jogos Olímpicos de Munique
Autoria: Otl Aicher
Fonte: [Consult. 28 Março 2010]. 
Disponível em WWW: olympic.org/en/con-
tent/Olympic-Games/All-Past-Olympic-
Games/Summer/Munich-1972/

Img	51: Misha
Local: Rússia
Ano:	1977 (usado em 1980)
Cliente: Jogos Olímpicos de Moscovo
Autoria: Victor Chizhikov
Fonte: [Consult. 28 Março 2010]. 
Disponível em WWW: olympic.org/en/con-
tent/Olympic-Games/All-Past-Olympic-
Games/Summer/Moscow-1980/
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nível de fenómeno multissensorial, e uma das áreas que mais frequentemente 
implementa esta estratégia de criação de imagem corporativa são os eventos, 
nomeadamente os eventos desportivos internacionais. Neles vinga um espírito 
de união e fraternidade entre nações e gerações que se pretende que seja comu-
nicado e propagado, tarefa que a utilização da mascote satisfaz com sucesso, 
não fosse utilizada oficialmente nos Jogos Olímpicos (e Paralímpicos) desde 
1972 — com Waldi [Img.	50], cão de raça bassê estilizado. Este foi criado por Otl 
Aicher (1922 – 1991) para os Jogos Olímpicos de Munique, e representava as 
qualidades que se pretendia que os atletas possuissem: tenacidade, resistência 
e agilidade — apesar de esta estratégia apenas se ter efectivado com a utiliza-
ção massiva no urso Misha [Img.	51] nas cerimónias de inauguração e encerra-
mento da edição de Moscovo em 1980. 
Atente-se nos “actos de comunicação apresentacionais” protagonizados por 
Misha, que lhe conferiram o estatuto commumente aceite de primeira mascote 
Olímpica, nomeadamente na cerimónia de encerramento. Integrado na pompa 
que caracteriza o término do festival Olímpico, um grupo de atletas faz circular 
até à zona central do estádio um Misha insuflável [Img	52] de grandes dimen-
sões ao qual estão agarrados vários balões coloridos; o urso que construiu uma 
relação de afecto com o público no decurso dos jogos, pairava agora, etéreo, 
sobre os figurantes da cerimónia até ao momento em que, após um gesto em 
jeito de despedida, é solto e se eleva sobre o estádio de Luzhniki, ao som de 
“Good Bye, Russia, Good Bye!” perante o olhar comovido do público.
Esta encenação, que sob uma perspectiva mais atenta pode mesmo revelar o 
intuito de materialização da ausência do Misha, quando analisada segundo 
a perspectiva processual, pode revelar-se como um exemplo de uma mascote 
enquanto artefacto de comunicação, já que a ascensão final do Misha efectiva-
mente provocou uma reacção do foro emotivo que afectou o comportamento de 
uma plateia, já saudosa.
Nos Mundiais de Futebol são utilizadas mascotes desde 1966. Segundo o site 
da FIFA, Willie [Img.	53]o leão britânico que representou o Mundial de Futebol 
de Inglaterra nesse mesmo ano, terá sido a primeira mascote da História asso-
ciada a um evento. Através de Willie que abriu novos canais de interacção social, 
esta competição chegou não só aos fãs da modalidade, mas afectou e persuadiu 

Img	53: Willie
Local: Inglaterra
Ano: 1966
Cliente: FIFA
Autoria: [-]
Fonte: [Consult. 19 Agosto 2010]. 
Disponível em WWW: en.wikipedia.org/wiki/
FIFA_World_Cup_mascot

Img	52: Misha na cerimónia de 
encerramento
Local: Rússia
Ano: 1977 (usado em 1980)
Cliente: Jogos Olímpicos de Moscovo
Autoria: Victor Chizhikov
Fonte:  [Consult. 29 Março 2010]. Disponível 
em WWW: visualrian.com/storage
/PreviewWM/0144/35/014435.jpg 
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um público não aficionado a assistir e vibrar com o evento. [24 Sponsorship - 2002 
FIFA World Cup]

E a estratégia manteve-se até à actualidade, uma vez que as hostes do passado 
Mundial de 2010 na África do Sul, foram animadas por Zakumi, [Img.	54] um 
energético leopardo de 16 anos. Os seus actos de comunicação, as suas per-
formances, tiveram início a 22 de Setembro de 2008, data da sua primeira 
aparição em público [Img.	55]; ainda que a sua estreia tenha sido via emissão 
televisiva, este teve direito a um directo. Zakumi constitui-se, no caso particu-
lar desta apresentação, simultaneamente como um medium apresentacional e 
representacional; note-se que, numa mesma instância, Zakumi executava roti-
nas de dança de inspiração tribal no estúdio, perante uma audiência que expe-
rienciava o momento ao vivo, mas ao mesmo tempo o registo em tempo real 
dessa performance atingia “(...) uma audiência de milhões de espectadores no 
horário nobre em toda a África do Sul”. [28 Zakumi é a mascote oficial]

No caso do contexto desportivo português, talvez se possa equiparar o 
Kinas [Img.	56] aos casos anteriores. Apresentado pela primeira vez em 20 de 
Setembro de 2003 na Fundação de Serralves, perante um público de crianças e 
media, teve a seu cargo a promoção e dinamização do Campeonato Europeu da 
UEFA de 2004. Tendo em conta o público que esteve na apresentação, poder-
se-á conjecturar uma certa estratégia de organização que visou proporcionar a 
experiência apresentacional apenas a uma porção de público infantil, que pos-
teriormente chegou a um alvo mais abrangente através das capturas de registo 
também presentes.

Aprofundando um pouco mais a teorização da capacidade de comunicação da 
mascote, há que relevar a importância do modelo comunicacional do linguista 
Roman Jakobson (1896 – 1982) , que se situa no limbo entre os modelos pro-
cessual e semiótico.
Jakobson considera como elementos do seu modelo: um destinador que envia 
uma mensagem a um destinatário em que essa mensagem remete para um 
contexto; para que este processo funcione o destinador e destinatário devem 
possuir canais físicos e psicológicos de contacto e partilhar o domínio de um 

Img	54: Zakumi
Local: África do Sul
Ano: 2010
Cliente: FIFA
Autoria: Andries Odendaal (figurino: Cora 
Simpson)
Fonte: [Consult. 29 Março 2010]. 
Disponível em WWW: pt.fifa.com/worldcup/
organisation/media/newsid=1101438.html

Img	55: Zakumi (captura da apresentação)
Local: África do Sul
Ano: 2008
Cliente: FIFA
Autoria: Andries Odendaal (figurino: Cora 
Simpson)
Fonte: [Consult. 29 Março 2010]. 
Disponível em WWW: youtube.com/
watch?v=xs3UBHJtnGc
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código que estrutura a mensagem.
O autor considera que a cada elemento do seu modelo corresponde uma função 
de linguagem e que cada acto de comunicação possui uma hierarquia própria 
de funções.
Observem-se as correspondências:

Elementos  Funções
Destinador    > Emotiva
Mensagem    > Poética
Destinatário    > Conotativa
Contexto     > Referencial
Contacto     > Fática
Código        > Metalinguística 

[3 Introdução ao Estudo da Comunicação p.55]

Per Mollerup faz também referência a este modelo, criando desde logo ana-
logias entre as funções  de Jakobson e o poder de interacção social da marca. 
Conjecture-se uma hipótese de estudo análoga para a capacidade comunicativa 
da mascote:

1.	Função	Emotiva
A Função Emotiva remete para a forma como o destinador pensa e expressa a 
sua mensagem.
- a marca remete para a forma como a entidade, enquanto destinadora, pensa e 
projecta a sua identidade corporativa;
- a mascote tende a não se constituir como destinadora, visto um dos seus 
requesitos ser servir uma entidade que lhe seja superior ao invés de se auto-
promover;

Um caso bastante explícito desta consciência da entidade equanto destina-
dora, e da mascote enquanto agente de comunicação ao seu serviço, é o caso 
da Duracell. Como aliás se pode ler no site oficial: “(...) sejamos honestos, as 

Img	56: Kinas 
Local: Portugal
Ano: 2003 (2004)
Cliente: UEFA
Autoria: Warner Bros.
Fonte: [Consult. 29 Março 2010]. Disponível 
em WWW: sports-mascots.co.uk/kinas_
euro2004.jpg
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pilhas não são um produto que crie de imediato uma resposta emocional.” 
[21 Coelhinho > História] Ora, para conseguir essa resposta emocional por parte 
de público, a Duracell adoptou desde 1973 a figura de um simpático coelho de 
peluche [Img.	57] movido a pilhas alcalinas, cuja actividade durava sempre mais 
tempo do que a dos  outros coelhos que usavam pilhas de carbono-zinco.
Apesar de inicialmente a Duracell se ter feito representar por um coelhinho 
— um espécime — actualmente a marca sentiu necessidade de se projectar 
numa espécie, um colectivo constituido por vários coelhinhos iguais denomi-
nado “Coelhinho de Energia” [Img.	58], cujos integrantes se organizam de forma 
a criarem seres que metaforizem a energia e a força.

2.	Função	Poética
A Função Poética remete para a relação da mensagem consigo própria; 
- a marca, enquanto mensagem deve ser esteticamente harmoniosa e preg-
nante para que seja facilmente apreendida;
- a mascote pode-se constituir como uma nova forma de transmitir a mensa-
gem da marca, tal como a poesia escrita explora a ambiguidade e versatilidade 
das palavras para a transmissão de uma ideia que poderia ser objectivamente 
descrita. Com a mascote o mesmo se passa ao nível da forma, na medida em que 
sendo um ícone mais afastado do seu referencial — o programa a que serve — 
esta será capaz de cultivar uma nova leitura estética para um mesmo conceito.

A esta função estará consequentemente anexado o conceito de retórica, género 
de discurso onde habitam figuras de estilo. Destas, destaque-se a metáfora, na 
medida em que a sua utilização ao nível da linguagem publicitária é de suma 
relevância. 
A “transmissão de uma ideia” acima referida pode ser entendida, ao nível da 
metáfora, como uma transposição de valências entre diferentes planos de rea-
lidade, facto patente na afirmação de Mollerup: 
“Além de servir o propósito da identificação, a marca pode também aludir à 
natureza de um produto ou empresa. Por exemplo, o jaguar [Img.	59] em salto 
sugere que o carro e o felino partilham as qualidades relevantes de velocidade 
e elegância.” [7 Marks of Excellence p.11]

Img	57: Coelhinho Duracell 
Local: Reino Unido
Ano: (1973  usado pela primeira vez) 2010
Cliente: Duracell
Autoria: [-]
Fonte: [Consult. 29 Março 2010]. 
Disponível em WWW: duracell.com/pt/
bunny-history.aspx

Img	58: Coelhinho de Energia 
Local: [-]
Ano:  [-]
Cliente: Duracell
Autoria: [-]
Fonte: [Consult. 29 Março 2010]. 
Disponível em WWW: duracell.com/pt/
bunny-history.aspx
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3.	Função	Conotativa
A Função Conotativa remete para a forma como a mensagem afecta o seu 
destinatário.
- remete para a forma como a marca contribui para a construção da imagem 
corporativa da entidade, entre o público;
- a mascote tem à partida a capacidade subversiva de suavizar, camuflar mesmo 
as mensagens mais pejorativas, alienando um pouco o discernimento racional 
do público;

Uma campanha bastante polémica ao nível da conotação do seu produto partiu 
do imaginário do já anteriormente referido criativo e publicitário Leo Burnett. 
Com a sua atitude inovadora de usar a imagem não só para denotar, mas sobre-
tudo para conotar, Burnett criou vários “personagens” famosos do mundo da 
publicidade, dos quais se destaca agora o Marlboro Man [Img.	60]. A partir do 
momento que este integra a identidade e imagem corporativa da Marlboro, 
serve o seu programa e se singe à sua divulgação, parece plausível analisar a 
sua utilização como sendo um caso particular de “mascote humana”.
O Marlboro Man integrou várias campanhas da Marlboro, agindo de forma  
a moldar o conteúdo da mensagem em função das necessidades da marca.
Para uma melhor compreensão, note-se que inicialmente, nos anos 20, a 
Marlboro comercializava cigarros sem filtro, mais suaves, que eram dirigidos 
maioritariamente a um público feminino; mas na década de 50, com o estabe-
lecimento de uma ponte entre o tabagismo e o câncro, muitos fumadores pas-
sariam a optar por cigarros com filtro, pelo que a Marlboro optou também por 
inserir filtros no seu produto, amenizando-o.
No entanto a Marlboro lidava agora com um grave problema de imagem corpo-
rativa: era vista pelo seu público como uma marca efeminada.
 É aqui que surge Leo Burnett, implementando nos anúncios homens rudes a 
desempenharem funções masculinas enquanto fumavam Marlboro com filtro, 
dos quais o expoente máximo de virilidade era considerado o cowboy.
No entanto, em 1957 devido a novos estudos sobre os malefícios do tabaco, 
a marca, já sobre a tutoria de Leo Burnett, teve necessidade de se reformular 

Img	59: Jaguar 
Local: Reino Unido
Ano: 1935 (utilizado pela primeira vez)
Cliente: Jaguar
Autoria: [-]
Fonte: [Consult. 29 Março 2010]. 
Disponível em WWW: logoorange.com/
logodesign-J.php

Img	60: Marlboro Man 
Local: EUA
Ano: 1955
Cliente: Marlboro
Autoria: Leo Burnett
Fonte: [Consult. 29 Março 2010]. 
Disponível em WWW: logoorange.com/
logodesign-J.php
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novamente, mas, sem perder a virilidade que tinha alcaçado: os anúncios pas-
saram a exibir uma mulher a partilhar o cigarro com o seu companheiro.
Na década de 60, a metáfora do cowboy retoma actividade, pois assenta nova-
mente nas preocupações da marca. Desta vez, a Marlboro pretendia conotar o 
acto de fumar como um acto libertador da pressão mundana; e o Marlboro Man 
(cowboy) era, segundo o gerente de marca Jack Landry, perfeito para exemplifi-
car “(...) um homem cujo ambiente era simples e relativamente livre da pressão. 
Ele era dono de si mesmo num mundo que lhe pertencia.” [25 The Marlboro Man, 
Present at the Creation]

4.	Função	Referencial	
Através da Função Referencial a mensagem remete para o seu referente.
- a marca deve remeter objectivamente para a entidade que lhe corresponde;
- a mascote, bem como outros constituintes do fenómeno visual marca, deve 
remeter para o programa de identidade a que pertence e inerentemente para 
a sua entidade;
Esta é de facto uma função essencial ao reconhecimento de um artefacto 
enquanto mascote, pois caso não se verifique incorre-se na auto-promoção e 
fracasso de transmissão da mensagem, sobretudo sob o espectro processual.

Para ilustrar uma das formas mais comuns de promover o referencial, foram 
eleitas as mascotes Neve e Gliz [Img.	61], enquanto representantes dos Jogos 
Olímpicos de Inverno de Turim. O seu criador, Pedro Albuquerque, optou por 
aquela que parece ser uma forma bastante eficaz de relembrar ao espectador a 
entidade paternal da mascote, através da estampagem do logotipo da marca a 
que está associada, algures no seu corpo ou vestuário.
Neste caso de estudo, note-se ainda a existência de um referencial formal, que 
acresce ao já referido referencial conceptual: as cabeças Neve e Gliz mimetizam 
a configuração de uma bola de neve e de um cubo de gelo, respectivamente.

5.	Função	Fática
A Função Fática refere-se à afirmação e manutensão dos canais de comunica-

Img	61: Neve e Gliz 
Local: Itália
Ano: 2003 (usados em 2006)
Cliente: Jogos Olímpicos de Turin
Autoria: Pedro Albuquerque
Fonte: [Consult. 1 Agosto 2010]. 
Disponível em WWW: en.beijing2008.cn/spi-
rit/symbols/mascots/n214068244.shtml
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ção que estabelecem o contacto entre destinador e destinatário;
- remete para as aplicações da marca que Shanon & Weaver classificam como 
redundantes, na medida em que são previsíveis e convencionais, mas vitais à 
efectivação do acto comunicativo e consequentemente à construção de uma 
identidade corporativa; [3 Introdução ao Estudo da Comunicação p.25]

- à partida a mascote não integrará o leque de aplicações previsíveis e conven-
cionais da marca (como por exemplo o economato básico), no entanto se for 
a mascote ela própria o veículo de contacto encarregue de manter abertos os 
canais de comunicação entre a entidade e o público esta pode, a título de exem-
plo, limitar-se a saudar os transeuntes e distribuir folhetos;

Esta será provavelmente uma das mais importantes funções da mascote para 
promover o “diálogo” da marca com o público ou potencial público, sobretudo 
ao nível dos já mencionados “actos de comunicação apresentacionais”.
Uma das marcas que se serve desta função comunicativa da mascote, indepen-
dentemente do país em que esteja representada, é a cadeia de comida rápida 
McDonald’s, através da colocação da sua mascote Ronald McDonald [Img.	62	

-	63] à entrada de muitos dos seus estabelecimentos. Note-se que neste caso, 
mesmo uma representação estática da mascote é capaz de saudar o cliente, 
nem que para isso Ronald tenha de se adaptar ao tipo de “cumprimento” de 
outras culturas.

6.	Função	Metalinguística
A Função Metalinguística deve identificar o código de encriptação da men-
sagem que passa do destinador para o destinatário. Atente-se no exemplo 
clássico do dicionário, enquanto colectânea de significações que inclui o seu 
próprio significado.
- certifica-se de que os fenómenos visuais — marca — que constituem a iden-
tidade corporativa de uma entidade, fornecem indícios suficientes para que o 
espectador os associe a essa mesma entidade; a marca funciona assim como um 
dialecto próprio da entidade, mas que deve ter a capacidade de ser descodifi-
cada por qualquer um que se proponha a fazê-lo;
- em que situação se constitui a mascote como um código? 

Img	62: Ronald McDonald 
Local: EUA (foto: Holanda)
Ano: 1963 (foto: 2005)
Cliente: McDonald’s
Autoria: Willard Scott
Fonte: [Consult. 1 Agosto 2010]. Disponível em 
WWW: pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Ronald_
McDonald_sitting.jpg

Img	63: Ronald McDonald 
Local: EUA (foto: Tailândia)
Ano: 1963 (foto: 2007)
Cliente: McDonald’s
Autoria: Willard Scott
Fonte: [Consult. 1 Agosto 2010]. 
Disponível em WWW: en.wikipedia.org/wiki/
File:Ronald_mcdonald_thailand.jpg
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Um dos momentos em que a mascote pode revelar alguma capacidade metalin-
guística, é aquando da sua adopção por campanhas sem fins lucrativos, nome-
adamente de solidariedade; em que o programa se torna consequentemente de 
índole mais ténue. 
Note-se que nestes casos o referente a que está subordinada não é a “marca 
mãe”, mas sim a própria causa que deu origem à criação da mascote. A título 
de exemplo observe-se o caso português do Pirilampo Mágico [Img.	64], “...um 
dos maiores, senão o maior símbolo de solidariedade social em Portugal”. [23 

Iniciativa Pirilampo Mágico > Historial]

Apesar de nascer associado à entidade FENACERCI (Federação Nacional de 
Cooperativas de Solidariedade Social), este atingiu um estatuto próprio que lhe 
atribuiu uma independência semântica apenas conectada à sua própria campa-
nha. A capacidade metalinguística do Pirilampo não será inata, mas sim adqui-
rida. O Pirilampo Mágico não comunica “Fenacerci!”, ou “CERCI!”, o Pirilampo 
transmite “Solidariedade!” sendo esse o seu referente impulsionador e que 
serve uma causa comum às organizações benificiárias.

[7 Marks of Excellence p.75]

[3 Introdução ao Estudo da Comunicação p.56-57]

Img	64: Pirilampo Mágico 
Local: Portugal
Ano: 1987 (foto: 2010)
Cliente: FENACERCI
Autoria: [-]
Fonte: [Consult. 9 de Maio 2010]. 
Disponível em WWW: fenacerci.pt/
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3.	Conclusão	do	capítulo
Em suma, neste capítulo está depositada aquela que será a abordagem de maior 
cientificidade deste estudo, pois assenta numa postura interpretativa de teo-
rias validadas e previamente existentes.
O desafio passou pela revelação de mecanismos que estariam, até então, a viver 
à sombra de um artefacto gráfico que poder-se-ia dizer subestimado no seu 
contexto contemporâneo ocidental. 
 
Segundo a divisão taxonómica de Mollerup, uma marca que se faça representar 
por uma mascote é uma “Marca Gráfica” > “Imagética” > “Figurativa” > sobre-
tudo “Metafórica”, quando pensada à luz da visão tripartida das classes de 
signos de Peirce [7 Marks of Excellence p.84 e 99] sendo este o primeiro autor men-
cionado aquando da necessidade de definir a mascote enquanto signo. 
Há que reter que segundo Peirce, a mascote pode inserir-se na categoria de 
ícone metafórico pois deve, à partida, partilhar qualidades conceptuais com o 
objecto que representa, neste caso, a entidade que serve; ou seja, o signo mas-
cote relaciona-se com a realidade que lhe corresponde através de um acto de 
semiose por parte do público interpretante. 
Segundo a visão de Sausurre, o signo mascote obtém a sua significação através 
da relação que o composto significante e significado estabelece com a realidade; 
ou seja, o signo mascote reveste-se de significado através da sua relação com 
outros signos, outras entidades semelhantes que poderia significar mas que 
não significa, o seu valor é-lhe atribuído pela negativa. 
Segue-se a questão dos códigos, sistemas organizacionais de signos, que 
Mollerup divide entre entre códigos explícitos / arbitrários (denotativos, à 
partida descodificados e de elevada objectividade) e implícitos / convencionais 
ou mesmo estéticos (de maior conotatividade, necessitam da participação do 
interpretante para a sua descodificação, logo mais subjectivos). A mascote deve 
portanto funcionar em ambos os “dialectos”, já que é necessário um certo grau 
de objectividade que a remeta de imediato para a entidade paternal a que serve, 
mas uma das suas valências passa pela atribuição de um novo patamar de sig-
nificação, promovendo a inteligibilidade do “efeito” marca; é, no entanto, acon-
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selhável que se mantenha ciente dos níveis de convenção de que se serve, sob o 
risco de soluções demasiado arriscadas gerarem um vácuo de significado. 
A perspectiva comercial da mascote é introduzida à luz da teoria de Guiraud e 
da prática de Leo Burnett. Se deste primeiro autor se retira o conceito de “injun-
ção” (acto que obedece a uma sugestão), quando cruzado com a anterior noção 
de subjectividade do código, pode gerar uma “injunção subjectiva”. Assim, o 
papel da mascote passa pelo camuflar de uma mensagem, que visa induzir 
necessidades supérfulas no potencial consumidor. Leo Burnett insurge-se por 
isso como um pioneiro na utilização inteligível da imagem no mundo publicitá-
rio, através da criação de diversas mascotes associadas a bens de consumo. 
Mais, para melhor expôr a capacidade comercial da mascote, esta é disse-
cada com base numa selecção de requisitos que Mollerup considera serem os 
“Requisitos Práticos da Marca”.  
Apesar de Burnett ser um exemplo de sucesso na utilização de mascotes no 
contexto ocidental perante um público bastante abrangente, a sociedade nem 
sempre acolhe a mensagem da mascote com a devida seriedade, tal como pode 
alertar o pensamento de Paulo Serra. 
Preocupando-se com as barreiras entre orador — neste caso o design gráfico 
— e o seu público, este autor levanta a questão da possibilidade de uma apreen-
são parcial da mensagem, ou do chamado ruído semântico. Apesar de a mascote 
responder às permissas de Edward Bernays, necessárias para a manipulação do 
subconsciente social colectivo, o ruído semântico que a sociedade pode ecoar, com-
promete, segundo a perspectiva processual, a efectiva comunicação da mascote. 
No entanto, a teoria de Shanon & Weaver pode salvaguardar a sobrevivência 
da mascote na escola processual, já que estes valorizam os “actos de comunica-
ção” protagonizados pelos “media apresentacionais” dos quais pode o objecto 
de estudo constituir-se como exemplo, já que tem a capacidade de atribuir à 
marca uma dimensão multissensorial. 
Por fim, é destacada a visão independente de Jakobson; este constrói um 
modelo situado no limbo das duas escolas, constituído por seis elementos aos 
quais correspondem seis funções respectivamente, e que adquirem diferentes 
hierarquias consoante o acto comunicacional a que estão associados.  
Este momento final é de suma relevância, já que é através da explicação da 
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forma como a mascote se revela no seio destas funções, que surge a proble-
mática da componente projectual, como forma de compreender a mascote 
enquanto exercício metalinguístico.
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Componente	Projectual:		
a	metalinguística	como	meio	para		
a	compreensão	do	processo	criativo		
da	Mascote

1.	Introdução	ao	capítulo
A metalinguística é um discurso auto-reflexivo, que se constitui como uma lin-
guagem capaz de se explicar a si mesma — fornece o código para a sua signifi-
cação — e disso é exemplo um dicionário, um livro de gramática, e ao nível de 
outro tipo de linguagens, podem também ser exemplos um filme sobre cinema 
ou “As Meninas” de Velázquez, em que o pintor aparece reflectido num espelho 
representando o acto de pintar.
Tendo em conta estes factos em conjunto com a existência de “declinações” 
como metadiscurso, metaliteratura ou metanarrativa, coloque-se a hipótese da 
existência de uma “metamascote”.

A “metamascote” deveria portanto denunciar o próprio acto de criação da mas-
cote, funcionando como uma abstracção do próprio conceito de mascote.
A “metamascote” debruçar-se-ia sobre a fundamentação do fenómeno gráfico 
que representa: a ligação ao programa de design, a qualidade de signo metafó-
rico, a exploração da forma mantendo o vínculo ao referente.
No entanto aquilo que se pretende não seria um caso de “mascote pela mas-
cote”, sob o risco de estar a criar um toy, mas sim a criação de uma personali-
dade / identidade que encarne o seu próprio processo criativo.

Note-se que em “As Meninas” há efectiva e literalmente o reflexo do acto (no 
espelho). Estabelecendo um paralelismo para com o objecto de estudo em 
questão, “As Meninas” de Velázquez são uma obra — pintura — que revela o 
processo de pintar e o acto de retratar, assim como a “metamascote” seria um 
artefacto que desvendaria o processo de criar mascotes.
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Eis que surgem algumas questões:

O	que	faz	da	mascote	uma	mascote?
Poder-se-ia considerar que será mais a sua forma do que o conceito, pois apesar 
de possuir um conceito próprio, estará sempre subjugada a um programa, ao 
qual há outras formas de resposta. Um logótipo funciona também como uma 
via de comunicação do conceito da entidade.

Porque	 tem	 a	mascote	 uma	 forma	 tendencialmente	 antropomórfica	 ou	
animalesca?
Aliás no caso de possuir a forma de animal ou mesmo híbrido (mesmo que ape-
nas referente à zona da face), note-se que num âmbito sobretudo corporativo, 
este é normalmente personificado; além disso, não se comporta de forma irra-
cional mas tende a ter uma postura humanizada; logo, uma mascote não é um 
ser inanimado e/ou inóquo. Tem personalidade.

Como	se	vinca	uma	personalidade?
Caramel Corn-kun [Img.	65] e Marulo [Img.	66] são ambos casos em que simples 
apontamentos constroem toda uma nova personalidade e expressividade de 
um produto com a mesma configuração física, tornando-o mascote. Digamos 
que o corpo é o mero objecto do quotidiano, ao qual foi atribuida uma alma, um 
ânima, através do desenho que animou o objecto.

Caramel Corn-kun é um caso de redesign, em que a embalagem deveria manter 
o seu logo, cor e foto redonda do produto contido, na qual o processo de trans-
mutação para uma nova estratégia a tornou numa mascote. Além de sobressair 
no universo visual das prateleiras de uma loja de retalho, a intensão é a de criar 
uma nova empatia com o potencial consumidor.
A inspiração para Marulo partiu da forma do bolo mais popular da companhia 
KITAJIMA, o Marubolo. Sendo proveniente de uma receita “à moda antiga”, 
simples e saborosa, a sua mascote deveria reflectir essa mesma simplicidade ao 
ser o mais sintética possível.

Img	65: Caramel Corn-kun
Local: Japão
Ano: [-]
Cliente: Tohato Inc.
Autoria: Yuko Endo / Rutsuko Sato / Akiko 
Suzuki / Yukimi Kurose
Fonte: [9 Character Design Today p.70]

Img	66: Marulo
Local: Japão
Ano: [-]
Cliente: KITAJIMA
Autoria: Rieko Tsunenoki
Fonte: [9 Character Design Today p.78]
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A condição da expressão de personalidade sobrepõe-se assim à necessidade de 
uma estrutura antropomórfica. 

Mas	existem	casos	de	mascotes	sem	expressão?
Seria confortável afirmar que é esta manifestação de carácter que definitiva-
mente distingue uma mascote. No entanto, há casos, nomeadamente asso-
ciados a clubes desportivos, em que mascotes de grande reconhecimento são 
sobretudo corporizadas por animais reais, logo não são graficamente manipu-
láveis e apresentam apenas a “expressão” de todos os restantes representantes 
da sua espécie.
É, no entanto, curioso notar que estas figuras são absolutamente adoradas 
pelas massas, possuindo consequentemente um elevado valor de fetiche, isto 
é, sendo-lhes atribuidas valências que não correspondem ao seu verdadeiro 
poder, mas sim a uma simbólica força inerte.

Exemplo deste tipo de fetichismo pode ser a Águia Victória [Img.	67] que para 
os adeptos do clube Spor Lisboa e Benfica é vista “como símbolo da sua inde-
pendência, autoridade e nobreza”, mas que para o indivíduo que não se integre 
neste colectivo pode ser apenas uma mera representante do grupo das aves de 
rapina. [18 A evolução de um emblema histórico!]

Sendo assim, o que torna a Águia Vitória uma mascote não é uma forma antro-
pomórfica concebida com a finalidade de integrar um programa pré-existente, 
não é uma expressividade moldada com vista a seduzir o público, mas sim um 
valor “sobrenatural” que lhe é atribuído e interpretado como que irracional-
mente pelo seu público-alvo, os adeptos.

Talvez se possa encarar este ponto como um elo de ligação ao primeiro capí-
tulo deste estudo Contributos da História da Arte para a consolidação do conceito 
de Mascote, já que se verifica que mesmo na actualidade podem facilmente ser 
encontradas na mascote reminiscências da capacidade humana ancestral de 
criar ídolos, venerando-os com a perspectiva de um futuro mais promissor, 
tanto ao nível das colheitas, como de resultados desportivos ou económicos.

Img	67: Águia Victória
Local: Portugal
Ano: [-]
Cliente: Spor Lisboa e Benfica
Autoria: [-]
Fonte: [Consult. 9 de Maio 2010]. 
Disponível em WWW:2.bp.blogspot.
com/_jYNzL_8icQU/RqoYAtZrhaI/
AAAAAAAAARs/1QtKzFA_yRU/s320/aguia_
victoria.png
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2.	Projectar	a	Mascote

a.	O	Conceito
Tendo por mote esta primeira abordagem à questão da metalinguística apli-
cada à mascote, e salvaguardando a produção de um artefacto gráfico legítimo, 
não será conveniente adoptar uma postura extrema ou absoluta sob o risco de 
tornar a criação um processo oco e vão. Atente-se novamente no exemplo do 
dicionário, que numa perspectiva cem por cento metalinguística seria um livro 
em branco que continha apenas a sua própria definição, tornando-se inútil, 
face àquela que seria a sua função.
Pretende-se por isso que o artefacto seja portador de indícios, por forma a evi-
tar fracassos semânticos.
Há que ter em consideração que a mascote deverá manter-se um veículo de 
comunicação mas que contém a sua própria definição, de forma subtil; isto é, 
partir-se-á da noção de que esta se constitui como um contentor de discurso. 
E tendo em conta a disciplina norteadora deste estudo, o design gráfico, o dis-
curso a considerar será o visual, descorando, por exemplo, outras formas de 
linguagem como a verbal, táctil, entre outras.
No fundo, a base conceptual deste ensaio assenta numa pesquisa pelos atribu-
tos de unicidade da mascote, que a distinguem dos demais artefactos gráficos.

b.	O	Programa
Impõe-se, portanto, a necessidade de criação de um programa que valide o 
artefacto, impedindo que este se desenvolva de forma selvática e controlando o 
seu afastamento à dimensão metalinguística pura.
O desafio visa a enumaração de itens que ajudem a explicar a natureza de uma 
mascote, clarificando a sua definição.
Para isso foi tomada a opção de estabelecer uma analogia à dicotomia entre 
sexo e género, na medida em que o primeiro é inato e o segundo é adquirido 
e moldado pela sociedade. Neste caso, considerar-se-ão as categorias Itens 
Endógenos e Itens Adquiridos, sendo os primeiros considerados como ineren-
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tes à essência da mascote e os segundos como atributos mais flexíveis e adaptá-
veis em função do contexto, demonstrando a tendência de humanização.

Itens	Endógenos	da	Mascote
Ser um Artefacto: isto é, possuir uma existência física quer bidimensional e/
ou tridimensional, por oposição à ideia de conceito ou noção abstracta; este 
não é obviamente um item muito selectivo, mas é no entanto vital à “vida” de 
uma mascote.

Obedecer a um Programa: note-se, antes de mais, a necessidade de clarificar 
em que consiste um programa; segundo Per Mollerup: “Um programa de design 
consiste num número de elementos básicos e num número de regras para a sua 
aplicação. (...) As aplicações comuns de um programa de design são: correspon-
dência, literatura de vendas, anúncios, produtos, embalagens, veículos, sina-
lética, fachadas de establecimentos, interior de establecimentos, uniformes” 
elementos aos quais se pode também justapôr a mascote, ainda que com um 
carácter não tão “comum”. [7 Marks of Excellence p.46]

Esta legislação gráfica deve ser sempre tida em conta aquando o desenho dos 
elementos de uma nova marca, pois torna-se essencial ao seu desenvolvimento 
coerente e sustentado. Esta coesão potenciará então o sucesso da marca, e res-
pectivos fins lucrativos, não fossem estes o motor do mundo empresarial, que 
de certa forma contrata os serviços do design.
A mascote, enquanto integrante do programa de design, torna-se um ser 
social que interage com os restantes elementos da entidade referencial, o que 
torna explícita a sua função de “personagem trabalhadora” [working charac-
ter], expressão usada pelos autores de Hello, Please - Very Helpful Super Kawaii 
Characters from Japan que classificam até as mascotes como o proletariado do 
universo dos personagens [“characters”]. [1  Hello, Please p.11-12] 
Esta ideia é também reforçada pela afirmação de Kenjiro Sano de que “uma 
mascote não existe só por uma questão de ser uma mascote”. [9 Character Design 
Today p.5]

No fundo, o facto de a mascote ter o programa como elemento parental no seu 
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processo de criação, afasta-a do postulado “arte pela arte” distinguindo-a dos 
integrantes do fenómeno Toy* 4.

Reserve-se ainda mais um breve momento que contribua para o desvendar de 
possíveis relações entre mascote e programa de design: se a sociedade está em 
constante mutação, assim deve também reagir o programa de design, adaptan-
do-se a novas necessidades. A mascote pode oferecer a um programa de design 
previamente existente o espaço de manobra necessário para a variação, que 
pode evitar o cansaço e consequente indiferença do público face à marca. Aliás, 
este pode ser considerado como um dos papéis da mascote: um canal de comu-
nicação alternativo, que refresca uma identidade pré-existente. No entanto não 
é de descorar o binómio criação / adopção enquanto interlocutores entre marca 
e mascote. Poder-se-á distinguir entre mascotes criadas para a identidade, isto 
é, pertencentes ao seu seio desde a sua génese e que evoluiram conjuntamente, 
e mascotes adoptadas pelo programa que apenas servem a identidade numa 
campanha isolada, ou de um determinado momento em diante.
O valor da mascote varia consoante os casos. Independentemente da escala 
geográfica de divulgação, não parece justo equiparar  mascotes como o 
Bibendum, no qual se funda toda a capacidade de reconhecimento interna-
cional da Michelin e que, como já foi demonstrado do sub-capítulo A Mascote 
enquanto artefacto Comercial, teve um crescimento praticamente geminado em 
relação ao seu referencial, e, a título de exemplo, o caso nacional da Popota 
[Img.	68], uma mascote utilizada desde há poucos anos para cá pela cadeia de 
supermercados Modelo da Sonae para promover sasonalmente a sua campa-
nha natalícia. No entanto, segundo dados da Apeme (Área de Planeamento e 
Estudos de Mercado), esta é uma das mascotes mais populares em Portugal no 
seio do seu público-alvo. [13 Popota é mais valiosa que Leopoldina]

Há ainda a salientar o caso de marcas internacionalmente reconhecidas mas 
que criam programas de design independentes para determinados países.
Atente-se nos casos do Cheese-kun [Img.	 69] que promoveu a Pizza Hut 
momentaneamente apenas no Japão, bem como o Kantan Panda [Img.	70] da 
Lexmark.

* 4 “ “Vinil Urbano”, “Designer Toys” e “Boutique Toys” são três dos nomes mais comuns aplicados 
a um movimento que mistura arte, design gráfico e brinquedos para criar objectos que surgem da 
sensibilidade pessoal em vez de serem o resultado directo do merchandising (...).” [8 Plastic Culture 
p.106]

Img	68: Popota
Local: Portugal
Ano: [-]
Cliente: Sonae / Modelo
Autoria: [-]
Fonte: [Consult. 20 Julho 2010]. 
Disponível em WWW: popota.modelo.pt

Img	69: Cheese-kun
Local: Japão
Ano: [-]
Cliente: Pizza Hut (Kentucky Fried Chicken 
Japan., Ltd.)
Autoria: Takashi Nagao
Fonte: [9 Character Design Today p.70]
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Criar uma relação de Empatia: apesar de esta ser uma aptidão da mascote tam-
bém ela já mencionada no sub-capítulo A Mascote enquanto artefacto Comercial, 
não será demais reforçar o seu desempenho no sentido de promover não só o 
“efeito umbrella” da sua entidade referencial, mas sobretudo pelo facto deste 
efeito ser atingido pelo apelo à necessidade terciária de pertença, de acordo 
com a pirâmide de hierarquia de necessidades sugerida pelo psicólogo Abraham 
Maslow (1908 – 1970) ; no fundo, através do estabelecimento de uma relação 
de empatia com o potencial cliente, a mascote visa criar um laço de amizade.

Itens	Adquiridos	da	Mascote
A sua Personalidade / Atitude: quanto a este facto, dois autores que nortea-
ram este estudo parecem estar de acordo, já que sobre as mascotes Woodrow 
Phoenix alerta para que “...os compradores responderão com mais interesse a 
um item que tenha algum tipo de personalidade (...) do que a um objecto que 
não tem nenhuma” [8 Plastic Culture p.27], e Kenjiro Sano refere que (as masco-
tes) [characters] “(...) são o símbolo de uma personalidade”. [9 Character Design 
Today p.5]

Se a personalidade de uma marca, à semelhança de um indivíduo, for enten-
dida como um conjunto de características que definem a sua essência, então a 
mascote pode ser um meio fácil de comunicar as valências da marca referên-
cial, aglutinando-as num conjunto de atitudes e temperamento que definam 
a sua postura. 

A sua História: é de facto curioso constactar que na maioria das vezes, o arte-
facto mascote surge acompanhado de uma base teórica que se constitui como 
uma espécie de narrativa que justifica a sua existência, relata os seus gos-
tos e/ou experiências passadas. No fundo, a mascote torna-se um artefacto 
gráfico inserida num onírico ciclo de vida, o que a humaniza e aproxima do 
consumidor.

A sua Flexibilidade de Expressão Gráfica: este será um trunfo da mascote 
em relação a casos como a logomarca ou o logotipo; apesar de frequentemente 
estes possuirem variantes que lhes confiram maior flexibilidade de utilização, 

Img	70: Kantan Panda
Local: Japão
Ano: [-]
Cliente: LEXMARK International
Autoria: Nozomi Sato / Yoko Murakami / 
Nobuyoshi 
Fonte: [9 Character Design Today p.94]
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a mascote articula-se, gesticula, expressa-se, revolve-se sem nunca perder a 
sua identidade. Em casos mais consolidados pode mesmo aparecer apenas par-
cialmente, como no caso da campanha do SAPO – O melhor pacote do Verão 
[Img.	71].

A sua capacidade de Desmultiplicação: entenda-se esta como uma outra carac-
terística típica das mascotes; além de possuírem passado, hobbies, fisionomias 
ágeis, estas também surgem muitas vezes acompanhadas de familiares e ami-
gos, criando um colectivo de “personagens” que se inter-relacionam, criam 
enredos, cativam a atenção e por fim remetem em conjunto para a entidade 
paternal. Este facto torna-se bastante claro com a consulta de um dos livros 
de charneira deste estudo, Character Design Today, em que surgem inúmeros 
casos de grupos de mascotes. Um caso bastante mediático e simples, deste tipo 
de estratégia, é o da promoção dos M&M’s cujas várias mascotes se designam 
apenas pela sua cor: Vermelho, Amarelo, Verde, Azul e Laranja [Img.	72], sendo 
utilizadas com sucesso desde a década de noventa.

O seu factor Surpresa: a imagem gráfica de uma entidade quer-se consolidada 
de forma a ser identificada pelo público nas suas diversas aplicações; desde o 
seu economato básico aos suportes mais alternativos, a entidade referencial 
deve ser facilmente identificável. No entanto, não será de esperar que os supor-
tes mais convencionais surpreendam ou causem grande admiração no obser-
vador, sendo esta uma tarefa facilmente atingida pela utilização de mascotes. 
Seria suposto que o momento em que a mascote confronta o público se torne 
especial, possibilitando uma apreensão imagética do seu referencial através de 
uma reacção mais emotiva.

c.	A	Forma
Como fora já sugerido, para que uma mascote se constitua como tal, esta tem 
de sair do plano abstracto conceptual e projectar-se numa realidade visível e/
ou pálpavel, pelo que se torna imperativa uma reflexão sobre a sua forma.
Existem de facto várias vertentes a explorar relacionadas com o estudo da 

Img	71: Sapo - O melhor Pacote do Verão
Local: Portugal
Ano: 2010
Cliente: Sapo ADSL
Autoria:	 [-]
Fonte: [Consult. 21 Julho 2010]. 
Disponível em WWW: pacote.sapo.pt/
campanha

Img	72: Verde, Vermelho, Amarelo, 
Laranja, Azul
Local: EUA
Ano: 1990’s
Cliente: M&M’s - Mars Incorporated
Autoria:  [-]
Fonte: [Consult. 21 Julho 2010]. 
Disponível em WWW: mymms.com/dynamic
/?catID=21|23&itemID=25824#
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forma a atribuir a uma mascote: esta pode evidenciar uma morfologia humani-
zada, animal ou híbrida; pode ser configurada pelo desenho mais linear, apenas 
pela sua volumetria ou por uma conjugação de ambos; pode ter uma aparência 
constante ou sofrer mutações em torno da sua própria identidade.
Para melhor compreender a flexibilidade formal de que pode gozar uma mas-
cote, sugere-se a observação de um dos trabalhos do autor valenciano e resi-
dente em Barcelona, Javier Errando Mariscal (1950 - ).
Twipsy [Img.	 73], mascote eleita para representar a Exposição Mundial de 
Hannover de 2000, sucedeu à sua anterior criação Cobi [Img.	74], por sua vez 
representante dos Jogos Olímpicos de Verão de Barcelona 1992. Se no caso de 
Cobi foi gerada controvérsia devido à sua formalidade de inspiração cubista 
que veio romper com o estilo das mascotes suas antecessoras, acrescente-se no 
caso de Twipsy, aquela que parece ser uma alusão à imagética do pintor catalão 
Joan Miró. O que se obtém é um colorido híbrido (humanóide, já que calça um 
sapato masculino e outro feminino) com um braço de forma mutante, mas não 
menos identificavel. Note-se que mesmo que este seu braço fosse diferente em 
todas as suas representações, aos olhos do observador, nunca deixaria de ser 
uma representação do Twipsy.

Há também que salientar a sua configuração por um traço caligráfico, tam-
bém ele factor de acentuação dessa assumida irregularidade e imprecisão da 
forma e o carácter plano de ambas as figuras. Ora, se em 1987 os meios técni-
cos poderiam até condicionar a atribuição de uma aparência mais volumétrica 
do cão Cobi, em 1995 essa já deveria certamente ser uma estratégia assumida 
do tratamento da imagem de Twipsy. No entanto, na actualidade, provavel-
mente devido ao desenvolvimento tecnológico e ao imaginário colectivo a que 
este tem vindo a habituar o público, pode-se afirmar que se tem assistido a 
uma certa tendência para a abolição da linha de contorno. Não significa que já 
não se produzam mascotes delineadas a negro, aliás Zakumi apresenta ainda 
essa característica, mas quer em figuras que apelam ao tratamento tridimen-
sional ou mesmo nas assumidamente bidimensionais a linha é agora muitas 
vezes omitida, como se pode observar nos casos mais recentes das mascotes do 
Mundial de Futebol Coreia-Japão [Img.	75], cujo aspecto se traduz por formas 

Img	73: Twipsy
Local: Espanha
Ano: 1995
Cliente: Expo 2000
Autoria: Javier Mariscal
Fonte: [Consult. 12 Janeiro 2010]. 
Disponível em WWW: expo2000.de/

Img	74: Cobi
Local: Espanha
Ano: 1987
Cliente: Jogos Olímpicos de Verão de 
Barcelona 1992
Autoria: Javier Mariscal
Fonte: [Consult. 12 Janeiro 2010]. 
Disponível em WWW: en.wikipedia.org/
wiki/Cobi
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futuristas imateriais criadas com tecnologia digital do ramo da animação, e 
dos Jogos Olímpicos de Inverno de Vancouver [Img.	76], respectivamente.

Outro aspecto a ter em conta é a cor. De uma forma genérica, a maior parte das 
mascotes tendem a apresentar uma paleta cromática apetecível, talvez porque 
isso as torne mais atractivas aos olhos de um público mais ambíguo. Ao contrá-
rio dos logotipos que devem ser pensados de raíz para funcionarem também a 
preto e branco, parece algo complicado que a maior parte das mascotes apre-
sentadas até então tenham partido dessa premissa. No entanto, e para marcar 
a excepção, atente-se no caso do/a U-E [Img.	77], uma mascote de um formato e 
paleta básicos, mas não menos efectiva.

Abrindo um pouco mais a amplitude desta breve reflexão que permitirá mol-
dar a forma de uma mascote, considere-se um outro ponto de interesse quanto 
à criação de personagens com imagéticas atractivas, na actualidade. Para isso 
será feita uma curta abordagem a pensamentos do artista Takashi Murakami 
(1963 - ) que no seu Superflat Manifesto teorizou sobre o rumo da cultura popu-
lar de massas japonesa, no contexto da pós-modernidade. Para ele, o desenho 
deve ser mais que uma transcrição da mera realidade, constatando mesmo a 
tendência “anti-mimética” a que se tem vindo a assitir: os desenhos japoneses 
do Novo Pop não copiam o real, usam-no apenas como ponto de referência — 
no caso da mascote estabeleça-se neste caso a ponte entre o artefacto e a enti-
dade referêncial, que apesar de ter de estar presente não necessita ser óbvia. 
Mais, o autor sugere também que o que torna estas imagens populares é a sua 
capacidade de se tornarem atractivos e eficazes modelos de identificação: a sua 
simplicidade formal é inversamente proporcional à quantidade de significa-
ções e enredos que podem ser albergados numa só imagem. Em relação a este 
assunto, Margrit Brehm afirma que a “...superfície plana e a tradução de concei-
tos pictóricos em linhas e planos em vez de volumes...” constituem-se como um 
mecanismo estratega de Murakami para atingir o público de uma geração habi-
tuada ao ecrã. Sendo assim, a forma não mimetizaria a realidade real, mas sim 
a imagética plana do ecrã, medium familiar ao público receptor. [2 The Japanese 
Experience p.8 - 11]

Img	75: Ato, Kaz, Nik (The Spherics)
Local: Londres / Coreia / Japão
Ano: 1999
Cliente: FIFA / Coreia - Japão 2002
Autoria: Interbrand
Fonte: [Consult. 20 Julho 2010]. Disponível 
em WWW: vancouver2010.com/mascot/en/
The Official 2002 FIFA World Cup Korea/
Japan™ Mascots [Consult. 20 de Julho 
2010]. Disponível em WWW: fifa.com/abou-
tfifa/federation/releases/newsid=86215.html

Img	76: Sumi, Squatchi, Miga
Local: Canadá
Ano: 2007
Cliente: Jogos Olímpicos de Inverno de 
Vancouver 2010
Autoria: Michael & Vicki
Fonte: [Consult. 20 Julho 2010]. Disponível 
em WWW: vancouver2010.com/mascot/en/
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A forma da mascote é, portanto, um atributo bastante versátil. Esta pode 
seguir as tendências da sua época, do seu contexto, ou optar por quebrar as 
regras instituidas, desde que cumpra a sua função e seja estruturada de acordo 
com o propósito e suportes que vai servir, nomeadamente se se irá, ou não, 
transformar numa indumentária, pois apesar de mais uma vez a tecnologia 
disponível limitar cada vez menos a produção deste tipo de artigo, será à par-
tida mais lógico e confortável que uma mascote “para vestir” tenha braços e 
pernas, do que uma mascote desmembrada como o/a U-E.

d.	A	Mascote
Postos os anteriores raciocínios e pressupostos, eis que surge o momento de 
criar a mascote capaz de indiciar o discurso metalinguístico que subjaz ao seu 
processo criativo.
Tornou-se necessário — e à semelhança do que o processo de investigação 
sugeriu — estabelecer paralelismos, analogias, pontes, interdisciplinares 
que ajudem a fundamentar a existência da mascote, dando resposta ao seu 
programa.

Desta feita, com o objectivo de materializar e metaforizar o conceito-mãe do 
projecto — o discurso metalinguístico — surge a ideia de moldar o artefacto 
em torno da noção lata de reprodução assexuada. Esta terá o intuito de funcio-
nar como “discurso biológico” análogo, na medida em que engloba indivíduos 
auto-sustentáveis do ponto de vista reprodutível.
Um olhar mais atento sobre esta temática da biologia revelou que existem 
vários tipos de reprodução assexuada, consoante os seres vivos a que se apli-
cam; houve portanto a necessidade de selecção daquele que conceptual e for-
malmente melhor se adequaria ao fim pretendido.
Perante casos vegetais, seres unicelulares, animais pouco familiares ao conhe-
cimento do senso comum... seleccionou-se a estrela-do-mar [Img.	78].

Se do ponto de vista conceptual o facto de esta se reproduzir assexuadamente 
por fragmentação, isto é, no caso de um dos seus braços ser amputado este tem 
a capacidade de se transformar num novo ser, sob o olhar da forma esta apre-

Img	77: U-E
Local: Holanda
Ano: [-]
Cliente: Urban Explorers Festival
Autoria: Ivo Schmetz & Paul Rickus
Fonte: [Consult. 20 Julho 2010]. Disponível 
em WWW: urbanexplorersfestival.nl
[9 Character Design Today p.112]

Img	78: Estrelas-do-Mar
Fonte: [Consult. 25 Julho 2010]. 
Disponível em WWW: singingsandsbb.com/
starfish-lg.jpg
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senta uma configuração variada bastante convidativa e familiar ao tratamento 
gráfico.

Como se pode observar, existem diversas sub-espécies de estrelas, cuja robus-
tez, cor e número de pontas, ou braços, pode variar; no entanto, o formato mais 
normal é o da estrela de cinco pontas.

Torne-se esta a forma base a adoptar (a qual é um pouco arredondada de forma 
a suavizar a configuração de um ser que se pretende graficamente simpático).
Mas para tornar a estrela um contentor de um discurso cíclico, é-lhe retirado 
um dos braços, como símbolo de uma porção perdida que se está a auto-cons-
truir algures como uma nova mascote, tendo a anterior por referencial.
Assim, a entidade paternal da mascote e à qual esta deve prestar referência 
torna-se ela própria [Img.	79	-	80].

É então chegado o momento de criar a personalidade, ou o espírito que irá habi-
tar o corpo. E para a transmitir torna-se necessário criar uma expressão.
Tendo em conta um público-alvo que poder-se-ia considerar como pratica-
mente indefinido, a estratégia a adoptar passa, em parte, pela aplicação do 
estilo kawaii já exemplificado com DACCHI-KUN no sub-capítulo A Mascote 
enquanto artefacto Comunicativo.
Para a compreensão da tomada desta decisão, atente-se um pouco mais no fun-
damento da popularidade desta tendência.

Segundo um artigo publicado no jornal The New York Times “os cientistas que 
estudam a evolução da sinalização visual identificaram uma ampla, e ainda 
em expansão, variedade de características e comportamentos que fazem algo 
ter um aspecto amoroso [“cute”]: olhos brilhantes e no mesmo plano coloca-
dos num grande rosto redondo, um par de grandes orelhas redondas, membros 
pendentes e um andar desajeitado.
(...)
“O detector humano de “cuteness” está fixado a um nível bem baixo, dizem os 
investigadores, que se desloca e considera amoroso [“cute”] praticamente qual-

Img	79: A estrutura da forma

Img	80: A configuração da forma
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quer coisa remotamente semelhante a um bebé humano ou a parte dele, aca-
bando por incluir virtualmente as crias de todas as espécies de mamíferos, 
pássaros com cabeça peluda como a garça japonesa, ursos felpudos,(...).” [11 The 
cute factor]

Apesar de esta ser uma conquista assumida no universo corporativo japonês, é 
flagrante a sua exportação ao nível de fenómenos tangenciais à mascote, como 
no “character design”, com a explosão mediática provocada pela Hello Kitty 
licenciada pela empresa Sanrio Co., Ltd., e que começa a ser já explorada em 
identidades ocidentais, ou como se denomina commumente no Japão, “além 
mar” [overseas].
Aliás, ainda sobre esta dicotomia de universos Brian Bremner, chefe do gabi-
nete do Business Week residente no Japão, escreve numa das edições da sua 
crónica semanal Eye on Japan que “(...) é interessante (...) como a “cuteness” no 
Japão é mais do que uma afirmação de moda — é algo próximo a um valor esté-
tico (...)”. [11 The cute factor]

Terá sido portanto esta noção de um “valor estético” à partida acertivo e de 
baixo custo que tornou o kawaii “atractivo para aqueles que querem chamar à 
atenção e agradar à audiência. Publicitários e designers de produto estão sem-
pre a brincar com pistas amorosas para atribuir aos seus produtos apelo ime-
diato, misturando e fazendo trocadilhos com este vocabulário para manter a 
mensagem fresca e atraente.” [11 The cute factor]

É sabido que o design não é uma ciência exacta absolutamente previsível, e não 
se pode esperar que a totalidade do público demonstre realmente empatia para 
com este tipo de soluções, aliás “eles [investigadores] comparam a resposta ao 
“cute” ao gosto pelo açúcar: toda a gente tem receptores de doçura na língua, 
mas algumas pessoas, e alguns países, comem muito mais doces que outros.” 
Mas fica ainda assim a certeza de que não será indiferente. [11 The cute factor]

A acrescentar a este discurso visual está também agregada uma componente 
verbal que se prende com as nomenclaturas a atribuir aos characters, objectos, 
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mascotes e mesmo empresas. No mesmo artigo do The New York Times pode 
também ler-se a citação de Miles Orvell, Professor de estudos Americanos na 
Temple University em Filadélfia, que afirma que “empresas como a Google e a 
Yahoo não deixam dúvidas acerca da jovialidade dos seus fundadores”. [11 The 
cute factor]

Retome-se por isso a questão do timbre da mascote já referida no sub-capítulo 
A Mascote enquanto artefacto Comercial, quer este seja gráfico, ou neste caso 
verbal e/ou léxico.
A mascote a ser desenvolvida, além de responder ao seu programa servin-
do-se graficamente da estética visual kawaii, deve ter uma denominação que 
reflicta também ela esse universo, de forma a que se constitua como um todo 
concordante.

A pequena estrela-do-mar, maternal sem ser fêmea, “mutilada” em prol do seu 
próximo, realizada por conter em si a essência da sua espécie chamar-se-á: 
Ebah. Derivado do nome Eva, que significa vida, esta é uma personagem bíblica 
que metaforiza a mãe de todos os Homens; a este nome foi atribuída uma nova 
grafia inspirada na pronúnica infantil.

Para coadunar com uma configuração e expressão [Img.	81] derivadas do uni-
verso infanilizado do kawaii, foi também escolhida uma paleta cromática 
suave.
Estão assim reunidas as condiçõeas para a visualização bidimensional da Ebah 
[Img.	82] e das suas expressões [Img.	83]:
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Img	81: A expressão

Img	82: A mascote Ebah

Img	83: As expressões da Ebah
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No entanto, revelou-se fulcral, para uma imagem mais contemporânea, o pen-
samento da mascote Ebah num patamar trimensional, que seguisse os mesmos 
princípios de configuração, expressão e paleta suaves e amorosos, isto é, sem 
arestas vivas num prolongamento da redondeza da forma.
Para o desenvolvimento desta dimensão, na sua acepção mais literal, reve-
lou-se vital o auxílio de alguém qualificado em modelação 3D, neste caso de um 
Engenheiro de Metalúrgica e Materiais, acostumado a modelar peças, mas que 
possuía a técnica necessária para a conveniente extrusão da Ebah [Img.	84].
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Img	84: Modelação 3D da Ebah
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e.	Quem	é	a	Ebah?
Ebah é uma estrela-do-mar que nasceu a partir da logomarca da empresa Adão 
Lda. Ebah vivia oprimida e dependente da componente textual, até ao dia em 
que, de forma corajosa e auto-consciente da sua capacidade de reprodução por 
fragmentação, decide “libertar-se” de um dos seus braços. 
Emancipada e auto-intitulando-se como mascote, segue o seu caminho com 
orgulho do seu feito e desde então, sempre que o seu braço volta a crescer Ebah 
solta-o para originar uma nova mascote, que a tenha a ela como referencial.
De sexualidade indefinida, possui instinto maternal e fraterno; por norma o 
seu estado de espírito é pacífico e amigável.
A pequena estrela-do-mar gosta de ir à praia, no entanto, pode ficar nostálgica 
neste local, bem como quando ouve alguma música dos Genesis.
Ebah sonha com o dia em que a sua imagem espalhe a palavra das mascotes 
pelo mundo...
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3.	Conclusão	do	capítulo
Esta experimentação teve por objectivo uma melhor compreensão do acto de 
projectar mascotes, servindo-se para isso da análise da função metalinguística 
de Jakobson, através da qual se equaciona a “metamascote” e a sua capacidade 
de significação interna.
 
Para o desenvolvimento deste projecto tornou-se vigente a necessidade de com-
preenção das características distintivas de uma mascote, que posteriormente 
foram compiladas num “signo metafórico” que se pretende capaz de indiciar o 
seu próprio processo criativo. 

A primeira premissa deste enunciado prende-se exactamente com a dose meta-
linguística conceptual indiciária, já que se esta for demasiado elevada o arte-
facto a produzir torna-se inútil. 
A segunda e mais vasta premissa prende-se com a necessidade de criação de um 
programa que legitime o processo: neste caso, para organizar a enumeração dos 
pontos do programa, recorre-se à sua divisão entre Itens Endógenos (estan-
ques, análogos ao sexo inato de um embrião) e Itens Adequiridos (moldáveis, 
análogos ao género de uma criança). 
Nos Itens Endógenos insere-se a garantia de que o artefacto usufruirá de uma 
dimensão física (forma e cor, independentemente do tratamento gráfico da sua 
maior ou menor versatilidade e das condicionantes do seu tempo), estará asso-
ciado a um programa e produzirá uma relação com o seu público através de 
empatia. 
Através dos Itens Adequiridos garante-se que o artefacto possuirá uma per-
sonalidade / atitudes coerentes com as valência metamorfoseadas, que será 
inserido num passado ou enredo quotidiano imaginário justificativo da sua 
existência, que gozará de uma flexibilidade gráfica que lhe permita adaptar-se 
às mais insólitas situações / composições / soluções gráficas, que o seu conceito 
será passível de ser vertido num número plural de “personagens” e que a sua 
aparição produzirá senão surpresa, pelo menos encantamento do público. 
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Sendo assim, a forma da mascote criada a partir deste estudo – Ebah, reflecte a 
analogia estabelecida entre o conceito abstracto de metalinguística, entendido 
aqui como auto-sustentabilidade reprodutora, e o conceito concreto de repro-
dução assexuada (por fragmentação), materializado sob a forma de estrela-do-
mar amputada, que representa uma constante potencial replicação. Note-se 
que o modelo referencial será sempre a sua própria forma. 

Houve, portanto, uma atenção redobrada de resposta a todos os itens do pro-
grama, isto é, a todos os itens de caracterização de uma mascote: a existência 
de Ebah foi pensada nos planos bi e tridimensionais através da sua forma; à sua 
criação está subjacente um programa normativo; a preocupação pela criação de 
empatia assenta nos pressopostos do estilo kawaii, aludindo à expressão da cria 
de mamífero carente; esta expressão afável é contrabalançada por uma atitude 
doentia e simultaneamente altruísta de auto-flagelação; a título de exemplo 
de flexibilidade de expressão gráfica são apresentadas diferentes expressões 
faciais e perspectivas; a sua desmultiplicação está, neste caso, subentendida; 
espera-se que o caldo de todos estes ingredientes surta algum fascínio por 
parte do público; e, para culminar a veracidade do projecto e o cumprimento de 
todos os requisitos foi também pensada uma pequena narrativa que deve, em si 
mesma, suportar a justificação da existência da Ebah, funcionando como uma 
moleta textual à narrativa gráfica conceptual da imagem da mascote criada.
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Conclusões
via Mascote é um estudo que, tal como o título pretende indiciar, se debruça 
sobre a dissecação de um meio de comunicação gráfico no universo mediático 
actual. 
Estabelecendo uma analogia ao campo semântico das redes sociais em que o 
utilizador ou emissor comunica “via Web” / “via Mobile Web” /  “via iPhone” / “...” 
aqui a mensagem será enviada através da Mascote. 
 
“Os negócios (...) adornam-se, vestem-se para atrair o cliente e mostrar-lhe o 
que têm para oferecer.” [5 Manual de Imagen Corporativa p.25] 
Apesar de funcionar neste sentido, e se verificar que esta integra estratégias 
gráficas comunicacionais de empresas ou eventos de renome nacional e inter-
nacional, constatou-se desde logo a aparente inexistência de uma bibliografia 
específica especializada, que oferecesse um conhecimento estruturado e alicer-
çado sobre esta área do design. 
As publicações que lhe são tangenciais funcionam sobretudo como compêndios 
de mascotes, organizadas segundo os critérios x ou y, mas sem uma efectiva 
produção de conhecimento. 
 
Do sumo da abordagem realizada, extraia-se a noção de mascote enquanto 
artefacto gráfico de comunicação ao serviço de um programa de directrizes de 
uma entidade patronal, cujo ânima humanizado deve ser capaz de estabelecer 
uma relação profundamente empática com o seu público-alvo. 
Para simultaneamente legitimar esta autenticidade e comprovar o seu poder de 
argumentação visual, são utilizadas diferentes mascotes (de suposto sucesso) 
para ilustrar algumas das principais teorias clássicas das ciências da comuni-
cação. A mascote é, neste caso, colocada ao serviço do seu auto-conhecimento. 
 Após uma modesta achega histórica seguida de uma fase laboratorial teórica, 
o derradeiro desafio constituiu-se pela criação da Ebah, a mascote criada a par-
tir de premissas resultantes da sua auto-análise e que representa o potencial 
genético das mascotes. 
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Parece, portanto, pacífico afirmar que os objectivos a que se propunha respon-
der a problemática do estudo via Mascote foram, em maior ou menor escala, 
cumpridos. 
A interrogação colocada sobre as valências de comunicação da mascote, ao 
serviço da disciplina do design gráfico, permitiu aferir uma nova visão mais 
sisuda e rigorosa sobre o artefacto em causa e, a título de prova, procedeu- se 
também à prática do seu processo criativo. 
Espera-se com isto ter contribuído para o aumento da espessura do tema, ten-
do-lhe atribuído pelo menos mais uma fina camada epistemológica, que não 
tem a intensão de funcionar como um final monopolizador, mas sim como uma 
narrativa de final em aberto, ansiosa por uma sequela.
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