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RESUMO 

 

O presente trabalho é resultado de um estudo realizado a partir da análise das 

condições histórico-culturais em que o objeto de pesquisa, os mascotes olímpicos 

dos Jogos de Verão, está inserido, bem como do detalhamento de cada 

personagem, representativo de cada edição olímpica: da sua criação de formas, 

cores, texturas e do seu valor de comunicação, emocional e cultural, e tudo que está 

envolvido na escolha deste personagem, procurando mostrar suas características 

multidimensionais e suas naturezas interdisciplinares. Foram estudados autores 

contemporâneos e artistas de diferentes áreas, para a composição do quadro 

conceitual no qual se baseou a análise. A metodologia utilizada compreende as 

etapas de identificação dos elementos-chave do personagem e a sua análise 

contextual, de acordo com a bibliografia especializada apresentada no decorrer do 

trabalho. Os resultados consolidados da pesquisa permitiram traçar um perfil de 

cada mascote e concluir que diferentes formas e níveis de interações são 

encontrados na relação entre cultura e esportes. Conclui-se, ainda, relativamente 

aos aspectos aqui apresentados, que os conceitos dos mascotes sofrem alterações 

no decorrer dos anos e provocam relevantes mudanças em seus significados, tanto 

nas cidades onde são realizados os Jogos quanto na interação com os espectadores 

em todo mundo, embora não percam a sua característica principal, que é a de ser o 

personagem embaixador dos Jogos, contagiando atletas, público e todos os 

envolvidos nas Olimpíadas. Por fim, são estabelecidas relações de semelhança 

entre a imagem do mascote olímpico e o mito do Fauno presente na Mitologia 

Grega, atestando-se a contribuição interdisciplinar entre a cultura e os esportes. 

 

Palavras-chave: Cultura; Esportes; Interdisciplinaridade; Mascotes Olímpicos; Mito 

do Fauno. 



 

 

ABSTRACT 

 

The present work is the result of a study based on the analysis of historical and 

cultural conditions in which the object of research, the Olympic mascots of the 

Summer Games, portrays the details of each character representing every Olympic 

edition:  its creation and configuration of shapes, colors, textures and the value of 

communication, emotional and cultural, and everything that is involved in choosing 

the mascot, trying to demonstrate its multi-dimensional characteristics and its 

interdisciplinary nature. The work of contemporary authors and artists from different 

fields has been studied for the composition of the conceptual framework as a basis 

for analysis. The methodology utilized the specialized literature presented during this 

work to develop the steps of identification of the key elements of the character and 

this contextual analysis. The consolidated results of the research allowed drawing a 

profile of each mascot suggesting that different forms and levels of interactions are 

found in the link between culture and sports. Based on the information presented, the 

meaning of mascot undergoes significant changes over the years, both in the cities 

where the Games are held as well as with the interaction from viewers around the 

world. However, the mascots do not lose their main trait, which is to be the 

ambassadors of the Games, cheering athletes, the public, and everyone involved in 

the Olympics. Finally, similarities are established between the image of the Olympic 

mascot and the Faun myth present in Greek mythology, testifying to interdisciplinary 

contribution between culture and sports. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Este trabalho propõe a apresentação da figura dos mascotes1 dos Jogos 

Olímpicos de verão, por meio de buscas estéticas nos locais onde estão inseridos, 

bem como do detalhamento de cada personagem: da sua criação, forma, cores, 

design, do seu valor comunicacional, emocional e tudo que está envolvido na 

escolha do personagem. Partindo para uma viagem rumo à mitologia grega, berço 

do nascimento dos Jogos, até chegar à fase onde o mascote se transforma em uma 

das figuras mais emblemáticas dos Jogos.  

A ideia de pesquisar a relação entre esporte e cultura, mais especificamente 

os mascotes olímpicos de verão, incentivou-me a mergulhar num universo de 

expectativas e desafios, o que foi muito bem acolhido pelo Programa de Pós-

Graduação em Educação, Arte e História da Cultura, que alimentou conceitual e 

culturalmente este interesse original. 

Fiquei bastante entusiasmado com este acolhimento, o que aumentou muito o 

interesse pela pesquisa - até o ponto de imaginar o porquê de não fazer convergir 

esporte, arte e cultura, elegendo como tema principal os mascotes das Olimpíadas 

de verão, considerando, como fenômeno esportivo, os Jogos Olímpicos e, como 

manifestação cultural, os mascotes.  

Além disso, cabe ressaltar que, diante dos argumentos apresentados, 

entendo que o campo esportivo faz parte de um processo discursivo e de 

significações entre vários segmentos. Vemos uma forte influência dos esportes nas 

transformações sociais e culturais do mundo contemporâneo, principalmente quando 

está em evidência um evento esportivo, como os Jogos Olímpicos, que reúne 

grande quantidade de modalidades esportivas. 

Nesse sentido, podemos afirmar que os Jogos Olímpicos, a arte e a cultura 

na contemporaneidade têm muito em comum com a própria história das Olimpíadas. 

A relação entre essas áreas sempre me fascinou, daí o tema ser presente e 

agradável para mim, indivíduo influenciado pelos grandes mestres com quem tive a 

oportunidade de conviver durante os anos de estudo. Minha paixão pela arte, levou-

me a me dedicar mais ao assunto. 

                                                 
1 Embora muitos dicionários e o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP) registrem a 
palavra mascote apenas como substantivo feminino, ela é de dois gêneros e será nesta dissertação 
apresentada como masculino. 
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Para falar dos mascotes olímpicos, é preciso fazer um mergulho na história 

dos Jogos Olímpicos, desde o seu nascimento na Grécia Antiga até os dias de hoje. 

Na Era Moderna dos Jogos Olímpicos, os atletas são considerados, pela mídia e 

pelo público, verdadeiros heróis. Sabe-se que as cidades-sede recebem incentivos 

financeiros para investirem em infraestrutura e proporcionarem melhorias para a 

sociedade e também abrigam os mascotes, que têm a capacidade de exercer a 

função de embaixadores da paz e da alegria durante o período dos Jogos. 

 A despeito disso, o estudo propõe a apresentação da figura do mascote, nos Jogos 

Olímpicos, como uma entidade disposta a recuperar a dimensão mítica e heróica 

(alusiva à era antiga) do evento. Busca também caracterizá-lo como ícone 

essencialmente importante para a criação de uma relação sensível – emocional e 

afetiva – entre os esportes e o público dos Jogos, além de identificar seu poder nas 

relações interdisciplinares entre esporte e cultura. 

A pesquisa foi realizada a partir da análise das condições histórico-culturais 

em que os mascotes estão inseridos, bem como do detalhamento de cada 

personagem, procurando apresentar suas características multidimensionais e sua 

natureza interdisciplinar. 

O presente trabalho tem como objetivo central identificar o papel dos 

mascotes na construção e no posicionamento dos Jogos Olímpicos. O objetivo é 

entender as estratégias de construção destes personagens nas diferentes culturas, 

por meio da identificação de sua história, narrativa e linguagem, gênero, papéis 

sociais assumidos, traços éticos e estéticos, entre outros, tendo em vista sua 

interação com os diversos campos sociais e culturais a partir da linguagem universal 

do esporte.  

Esta pesquisa se constrói a partir de um interesse pessoal, encontrando sua 

justificativa no ambiente interdisciplinar propiciado pelo Programa de Pós-Graduação 

em Educação, Arte e História da Cultura. A interdisciplinaridade é um dos 

imperativos mais importantes das novas condições de produção do conhecimento 

científico na contemporaneidade e vai ao encontro do objeto de pesquisa que no 

meu entendimento está inserido neste contexto. 

Para bem dimensionar o percurso deste trabalho – os mascotes olímpicos – e 

os motivos e circunstâncias que o impulsionaram este estudo, adotou-se a seguinte 

configuração: 
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No primeiro capítulo, intitulado Do Mito ao Mascote, faz-se uma retrospectiva 

da mitologia grega, que exerce forte influência sobre a cultura, as artes e a literatura 

da civilização ocidental, presentes em nosso cotidiano e principalmente nos esportes 

olímpicos. A apresentação do contexto histórico-cultural torna-se importante, 

considerando a evolução do mascote ao longo dos anos, o conceito de mito, de 

herói e a criação dos primeiros personagens mascotes a partir da mitologia, 

principalmente da figura do Fauno2, personagem importante na relação de status 

dos primeiros heróis com a figura do mascote recriado para a contemporaneidade. O 

mito do Fauno foi apropriado por diversas culturas e, com o passar dos séculos, foi 

por elas continuamente transformado, sendo objeto de muitas representações 

artísticas. Ele atravessou os tempos e atingiu também a Arte Barroca e a Arte 

Renascentista, nas quais vários artistas o retratavam de formas diferentes.  

É neste contexto que se pretende compreender o corpo de mitos e 

ensinamentos que pertencem à Grécia Antiga, sobre seus deuses e heróis, a 

natureza do mundo, as origens e o significado das práticas de cultos e rituais, a 

geração do mito do Fauno e o surgimento do mascote nos Jogos Olímpicos dos 

tempos modernos. Em suma, para a devida abordagem dos mascotes olímpicos, 

relacionada à leitura conceitual do mascote, do mito e dos símbolos olímpicos, é 

necessário tratar da Mitologia Grega e compreender a natureza dos deuses, heróis e 

mitos - tão presentes na cultura das Olimpíadas. 

Os mascotes se mostram evidentemente mais complexos simbolicamente 

que o animal ou a forma que representam. Os símbolos, como expressão da 

representação mítica, fazem parte do inconsciente humano e certamente o 

acompanham há milênios. A linguagem humana é repleta de simbolismos e, muitas 

vezes, o homem se utiliza de sinais ou imagens menos descritivas que “servem, 

apenas, para indicar os objetos a que estão ligados” (JUNG, 1991). 

Conforme Longo, é na linguagem que o homem encontra as significações que 

o protegerão contra o excesso de realidade de um mundo que existe antes da 

linguagem, pois o mundo e a natureza são, para o homem, estranhos e absurdos, 

                                                 
2 Fauno - s.m. [mito]. Deus semi-humano dos bosques e dos rebanhos na mitologia romana. Os 
faunos correspondiam aos sátiros da mitologia grega. Tinham orelhas pontudas, chifres curtos e uma 
cauda. Suas pernas eram às vezes representadas com forma humana, outras vezes como que 
recobertas de pelo encrespado e com patas de cabra. Os faunos eram seguidores de Pã, deus dos 
campos e das florestas, e de Baco, deus do vinho. Disponível em dicio.com. Acesso em 15/08/2014. 
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até que possam se aproximar dele pela mediação simbólica da linguagem que irá, 

então, modelar de sentido a realidade (LONGO, 2006, p. 12). 

 No segundo capitulo, intitulado A Origem dos Jogos e Os Mascotes 

Olímpicos é abordada a história dos Jogos Olímpicos, tendo como principal 

ideólogo Pierre de Freddy, conhecido pelo título de Barão de Coubertin, que se 

baseou nos rituais da Grécia Antiga para criar aquele que seria um importante 

fenômeno sociocultural contemporâneo, as Olimpíadas. Sua origem é cercada de 

lendas e mitos, mas sem dúvida é uma das raízes mais fortes de toda a cultura 

esportiva. 

 Todos os mascotes considerados oficiais pelo COI3 são apresentados 

detalhadamente, em ordem cronológica, com uma breve descrição que relaciona o 

“amuleto da sorte”, como também são conhecidos os mascotes, com a ideia de que 

eles são uma fantástica ferramenta de transmitir informação cultural e estabelecer 

comunicação, não apenas para a publicidade, mas também para a cultura de 

mundo. 

 Os mascotes contribuem muito para oferecer uma recepção calorosa aos 

atletas e visitantes de todo o mundo. E é notória sua importância na publicidade. 

Segundo Perez (2011), este é um mundo cheio de cores, de imaginação, de formas, 

conteúdos e exploração sensorial, daí o público, principalmente o infantil, identificar 

o mascote como uma figura carismática e, no caso do público infantil, adquirir 

interesse pelo esporte, tanto como espectador quanto como praticante, além de se 

tornarem os maiores consumidores dos produtos divulgados pela publicidade. Os 

mascotes são fenômenos sígnicos com muita imaginação e têm uma ligação forte 

com as expressões daquilo que vão agregar.  

A propósito, pode-se fazer uma perfeita analogia do mito do Fauno retratado 

nas obras do artista Peter Paul Rubens (1577-1640), onde o fauno (mascote), um 

ser estranho, corre atrás das ninfas, com o fato protagonizado pelo estudante Michel 

LeDuc, que invadiu o gramado do estádio Olímpico de Montreal, Canadá, 

completamente nu e dançou diante da platéia quase a mesma coreografia que as 

ninfas da obra de arte. O estudante causou impacto nos espectadores que assistiam 

ao encerramento dos Jogos Olímpicos de 1976 em Montreal (Canadá), como se 

fosse o próprio mascote encerrando o grande show, ou o seu próprio manifesto.  

                                                 
3 COI – Comitê Olímpico Internacional. 
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Considerando o fato de que Merleau-Ponty (1974), em sua obra, faz 

constantes aproximações e analogias entre a vida e a arte, apreendendo da arte o 

modo como sua racionalidade constitui os significados por meio de uma 

transmutação do sentido em significação, é quase imediata a comparação do 

homem nu com o mito e até mesmo com os primeiros pôsteres olímpicos, que 

mostravam corpos de homens quase nus. 

Para Santaella, que localiza as formas figurativas na secundidade da tríade 

de Peirce, tais formas são referenciais que, de um modo ou de outro, com maior ou 

menor ambiguidade, apontam para objetos ou situações, em maior ou menor 

medida, reconhecíveis fora daquela imagem (SANTAELLA, 2005, p. 227). 

Para a autora, essas formas buscam “produzir a ilusão de que a imagem 

figurada é igual ou semelhante ao objeto real” e, assim conseguem promover 

interações que fazem fortes conexões com contextos históricos, sociais e culturais 

relevantes para as pessoas para as quais se destinam.  

Ainda que os Jogos Olímpicos promovam o espírito coletivo, a educação por 

meio do esporte e o intercâmbio cultural são os símbolos olímpicos mais reveladores 

dos valores sociais da cidade que sedia a competição, sendo os mascotes a própria 

materialização destes valores. Nesse sentido, os mascotes oferecem um cenário do 

mundo no momento em que os Jogos se realizam, apresentando valores que estão 

em comunhão com aquele tempo e espaço.  

De “Waldi”, o simpático cachorro da raça dachshund, presente nos Jogos de 

Munique, "Amik", o castor canadense, os primeiros mascotes, além de animais 

emblemáticos dos países que recebiam os Jogos, eram representados de forma 

simples e minimalista. Já em 1992, nos Jogos de Barcelona, o "Cobi", um estranho 

cão criado pelo grande designer Javier Mariscal, foi seguido por toda uma variedade 

de mascotes baseados em pessoas, representações de animais, movimentos, ou 

mesmo míticas e imaginárias criaturas, ou ainda impressões que as definam como 

símbolo, trazendo em sua essência simpatia, amizade e receptividade.
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CAPITULO I - DO MITO AO MASCOTE 

 

Como nos ensina Vladmir Nabokov, o famoso escritor russo e autor do 

célebre romance Lolita (1955), diferentes pessoas veem semelhanças 

diferentemente e diferenças semelhantemente. Partiremos desta ideia para construir 

uma reflexão que visa a aproximação cultural entre a mitologia greco-romana e os 

mascotes olímpicos. Pode-se dizer que a mitologia grega se constituiu a partir de 

narrativas que os povos gregos antigos criavam, por meio de simbologia, 

personagens sobrenaturais, deuses e heróis, para organizar o mundo. Estes 

elementos eram misturados a fatos reais, como os relatos que registravam a história, 

resultando nos mitos4 e, além de explicarem/ordenarem a natureza, acabavam 

ditando como as pessoas deveriam viver através desses mitos.  

Do mesmo modo que os mitos emergiram da fascinante cultura clássica, os 

Jogos Olímpicos nasceram do complexo cotidiano grego. Mitos e Jogos modelaram 

o imaginário ocidental ao enaltecer, por um lado, o poder divino e, por outro, a 

potência humana – elaborando um justo equilíbrio entre espírito e corpo, entre 

decisão suprema e esforço físico, com disputas de guerreiros nos campos de 

batalha na cidade de Olímpia, na Grécia, aproximadamente no século VIII a.C. 

Para Tavares: 

 

O mito é tudo o que significa uma forma de mediação, é a 
representação do valor, através de um simbolismo que expressa, fixa 
e exalta o seu significado, como uma verdade profunda. E a 
comunicação de massa serve-se dos mitos por ser mais fácil para a 
mente expressar os conteúdos–valor através das histórias e 
narrativas do que dos conceitos. (TAVARES, 2000, p. 35). 

 

Ao longo do tempo, os mitos foram expressos através de uma extensa 

coleção de narrativas que constituem a literatura grega e também na representação 

de outras artes, como a pintura da Grécia Antiga e a pintura vermelha em cerâmica 

grega. Como se pode observar na figura 01, a seguir, o pancrácio (em grego: 

Παγκράτιον, Pankration), uma arte marcial antiga que combinava diferentes tipos de 

luta e era praticada sem o uso de armas, e que segundo a mitologia grega teve 

                                                 
4 “Fábula que relata a história dos deuses, semideuses e heróis da Antiguidade pagã. Interpretação 
primitiva e ingênua do mundo e de sua origem. Tradição que, sob forma alegórica, deixa entrever um 
fato natural, histórico ou filosófico. Exposição simbólica de um fato. Coisa inacreditável. Enigma. 
Utopia. Pessoa ou coisa incompreensível. ” (MICHAELIS, online, 2014) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Registro_de_pintura_vermelha_em_cer%C3%A2mica_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Registro_de_pintura_vermelha_em_cer%C3%A2mica_grega
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início com os heróis Hércules e Teseu, é considerado o exercício mais violento e 

brutal do atletismo grego, sendo uma combinação de diferentes tipos de luta. 

 

 

Figura 01 – Pintura Grega - 480 a.c. 
Museu da Universidade de Pensilvânia 

Disponível em perseus.tufts.edu. Acesso em 05/12/2014 

 

Contudo, a presença mítica de deuses e outros seres no imaginário antigo 

deixou rastros evidentes através dos achados arqueológicos – num conjunto de 

decorações e artefatos, mais especificamente – cujas fontes atestam a necessidade 

humana de configurar o imaginário coletivo. 

A mitologia grega tem exercido grande influência na cultura da civilização 

ocidental e permanece como parte da herança e da linguagem do ocidente. Poetas e 

artistas, desde os tempos antigos até o presente, têm se inspirado na mitologia 

grega, cujos temas legam significado e relevância a suas produções. Além dos mitos 

e lendas, estas criadas para transmitirem conhecimentos populares, os gregos 

criaram também os Jogos Olímpicos, neste caso com o intuito de prestarem uma 

verdadeira homenagem aos deuses, principalmente a Zeus (deus dos deuses). 

Em virtude dos Jogos, atletas de diversas cidades gregas se reuniam para 

disputas esportivas, e ao final os vencedores das chamadas Olimpíadas eram 

recebidos em suas cidades como verdadeiros heróis, prática essa, presente até os 

http://www.suapesquisa.com/olimpiadas
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dias de hoje, onde os atletas, em seus respectivos países, são recebidos como 

heróis.  

Inúmeras obras de arte produzidas desde a Antiguidade até a 

contemporaneidade remetem ao tema mitológico, especialmente inspirado nas 

divindades do mundo clássico – os imortais deuses olímpicos. 

 O mito era o grande mestre dos gregos em todas as questões do espírito. Com ele, 

aprendiam moralidade e conduta; as virtudes da nobreza e o inestimável significado 

ou a ameaça da virtude (hybris); e ainda sobre raça, cultura e até mesmo política. 

(FINLEY,1989). 

Dentre os deuses, heróis e mitos greco-romanos será destacada uma 

entidade mítica propícia à aproximação cultural que se pretende estabelecer com 

esta dissertação. Esta entidade é o Fauno (do latim Faunus, significa louvado pelo 

dom da fecundidade – sobretudo pela produtividade da terra). O Fauno é, na 

mitologia romana, o guardião das plantações e dos rebanhos, correspondendo aos 

sátiros da mitologia grega, por sua ligação com a natureza. Geralmente 

representado como criatura travessa, que se fundiu com figuras oriundas do 

imaginário de muitas outras culturas e, com o passar dos séculos foi adquirindo 

variadas representações artísticas.  

O Fauno é também associado ao antigo deus grego Pã5, por sua fisionomia 

híbrida e por ele estar relacionado à fertilidade. Amante do vinho, da dança e 

principalmente do sexo, malicioso e desavergonhado, este deus grego vivia a 

perseguir as ninfas, vítimas prediletas de sua infindável energia sexual. O mito do 

Fauno atravessou os tempos e atingiu também a Arte Barroca, como se pode 

observar nas pinturas (figuras 02 e 03) de Peter Paul Rubens (1577-1640), e outros 

momentos da história da arte, em que artistas o retratavam de diferentes formas, 

incluindo a do fauno-mascote. 

Nesse sentido, Merleau Ponty afirma que 

[...] a relação do pintor e de seu modelo, tal como se exprime na 
pintura clássica, supõe também certa ideia de mediação entre o 
pintor e o observador de seus quadros. Toda a pintura clássica 
supõe esta ideia de uma comunicação entre o pintor e seu público 
através da evidência das coisas. (MERLEAU PONTY, 1974, p. 64). 

 

                                                 
5 Pã Πάν (Lupércio ou Lupercus em Roma) é o deus dos bosques, dos campos, dos rebanhos e dos 
pastores na mitologia grega. Reside em grutas e vaga pelos vales e pelas montanhas, caçando ou 
dançando com as ninfas. É representado com orelhas, chifres e pernas de bode, amante da música, 
traz sempre consigo uma flauta. (Dicionário Etimológico da Mitologia Grega) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mitologia_romana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Divindade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ninfa_(mitologia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Flauta_de_pan
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Figura 02 – Diana e Suas Ninfas Surpreendidas Pelos Faunos. Peter Paul Rubens (1577-1640) 
 Museu do Prado - Pintura a óleo. 

Disponível em peterpaulrubens.org. Acesso em 06/12/2014. 
 
 

 

Figura 03 – Dois Sátiros (1618-19). Peter Paul Rubens (1577-1640) 
 Museu de Munique, Alemanha - Pintura a óleo. 

Disponível em peterpaulrubens.org. Acesso em 06/12/2014 
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Ao abordar a temática do mito na Arte Clássica, deve-se pensar em a partir 

de que se constitui o mito. Muitos artistas adotaram o mito como uma narrativa, 

inferindo-se, portanto, que a linguagem é o veículo do mito. 

De acordo com Barthes, “O mito é um sistema de comunicação, é uma 

mensagem” (BARTHES, 2007, p. 199), não podendo, assim, ser um objeto, um 

conceito ou uma ideia. Pelo fato de o mito ser um modo de significação, um veículo, 

já que é disseminado oralmente/através da oralidade, tudo pode constituir um mito, 

desde que seja suscetível ao discurso. O mito não se define pelo objeto de sua 

mensagem, mas pela maneira como a profere: o mito tem limites formais, mas não 

substanciais.  

Já o artista parisiense François Boucher (1703–1770) produziu, sob a 

influência do tema mitológico, o quadro Pan et Sírinx, de 1759. Esta obra, 

reproduzida a seguir, possui um caráter dramático e de movimento, seguindo o estilo 

de Peter Paul Rubens. Para os padrões e cultura da época, trata-se de uma imagem 

propriamente erótica. 

 

 

Figura 04 – Pãn e Sírinx - 1759. François Boucher (1703–1770). 
National Gallery, Londres - Pintura a óleo. 

Disponível em nationalgallery.org.uk. Acesso em 06/12/2014. 
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Considerando os exemplos acima, pode-se dizer que a linguagem mítica 

permeia o dia a dia do indivíduo por meio de atos de comunicação; então, além de 

transmitir ideias ou pensamentos, ela também tem a função de conduzir o sujeito a 

determinadas ações. 

Segundo Garcia Roza: 

 

Houve um tempo, na Grécia arcaica, em que as palavras faziam 
parte do mundo das coisas e dos acontecimentos. Ela era voz e 
gesto, dia e noite, verão e inverno. Signos mundanos e signos 
sagrados remetiam o indivíduo a um outro tempo e a um outro lugar: 
ao tempo dos começos e ao mundo dos deuses e dos heróis. A 
palavra, juntamente com as condições de sua enunciação, não valia 
apenas pelo seu sentido manifesto, mas como signo a ser decifrado 
para que um outro sentido, oculto e misterioso, pudesse emergir, 
num interminável de decifrações. (GARCIA ROZA, 2005, p. 7). 

 

Na mitologia, Pã é filho de Zeus com Amaltéia6. Quando Tifón7 invadiu o 

monte olimpo, todos os deuses fugiram para o Egito e se transformaram em animais: 

Pã entrou na água e tornou-se um bode, mas a parte submersa virou um rabo de 

peixe, fazendo com que ele se transformasse em uma criatura diferente. Zeus achou 

a estratégia muito eficiente e, por isso, desenhou o momento da metamorfose nas 

estrelas, criando a constelação de capricórnio. Pã, depois disso, apaixonou-se 

perdidamente por uma ninfa chamada Sírinx8, que o rejeitou, por ele não ser nem 

homem nem bode / ser metade homem, metade bode. Ainda assim, ele continuou a 

perseguí-la, fazendo com que Sírinx fugisse até chegar às margens de um rio, 

quando, vendo que não havia mais para onde correr, ela pediu para as ninfas do 

lago que mudassem sua forma, sendo transformada num bambu. Pã a alcançou, 

mas ao agarrá-la viu que aquela não era mais Sírinx, e sim um bambu. Ao ouvir o 

                                                 
6 Amaltéia (Ἀμάλθεια) é uma personagem da mitologia grega que está ligada à infância de Zeus, ou 
como uma ninfa que cuidou de Zeus ou como uma cabra que o amamentou. Era filha de Melisso, de 
Creta, que, não tendo leite amamentou Zeus com o leite de sua cabra. Em outra versão da lenda, 
Zeus foi cuidado por Adasteia e por Ida, e Amaltéia seria a cabra que deu seu leite à Zeus. 
(Dicionário Etimológico da Mitologia Grega) 
 
7 Tífon (Τυφωεύς, Τυφών) é um monstro, filho de Geia e do Tártaro, ou de Hera; é um demônio da 
tempestade, segundo Hesíodo. (Dicionário Etimológico da Mitologia Grega) 
 
8 Sírinx ou Siringe (Σῦριγξ) é uma ninfa por quem Pã se apaixonou e a quem perseguiu. Cansada de 
fugir, pediu às divindades para livrá-la do sofrimento, sendo transformada em um junco. Por isso, 
quando o deus aproximou-se para abraçá-la, viu-se abraçando um caniço. (Dicionário Etimológico da 
Mitologia Grega) 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ninfa
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A3
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som admirável do bambu, ele cortou-o e fez uma flauta, chamando-a de "Sírinx", que 

ficou conhecida por todos como a flauta de Pã9. 

Na Antiguidade, em Atenas, diversas tragédias eram representadas antes da 

peça satírica, assim chamada porque nela os atores se fantasiavam de faunos, 

realizando danças e cantos em flautas, para cortejar seu deus. Porventura, o mito do 

Fauno apresenta-se ao homem como a fronteira misteriosa entre o animal e o 

humano. 

Imagino que, aqui, já seja possível estabelecer uma analogia entre as figuras 

mitológicas e os mascotes olímpicos, que, em sua maioria, são figuras quase 

sempre estranhas, envoltas em peles ultra coloridas, fazendo referência, muitas 

vezes, aos animais que revestem suas excêntricas anatomias por pêlos. Podem, 

outras vezes, parecer desarticulados, sem muita clareza de que sua imagem tem, no 

estádio (olimpo), por objetivo conquistar a simpatia de todo o público.  

A analogia entre os mascotes olímpicos e os mitos se dá pela característica 

de ambos serem facilmente compreendidos e fazerem da mediação uma unidade 

constituída pela sensibilidade contemporânea e pela cultura de enredos antigos, 

formando, assim uma realidade meramente perceptiva. Essa percepção mitológica 

passa a ser o um meio que se utiliza do que existe previamente para transmitir seu 

significado por meio da comunicação. O poder de comunicação dos mascotes está 

na relação desses personagens com elementos do cotidiano e sua aproximação 

com o mito. 

Segundo Perez (2011, p.43), “os mascotes têm características recorrentes 

que lhes conferem identidade. Nesse viés, os mascotes se tornam ícones, ídolos, 

fetiches e mediadoras para a cultura de massa”.  

De uma forma lúdica e carregados de signos estéticos e culturais do país-

sede, além de influenciados pelo contexto social, econômico e cultural, os mascotes 

permitem estreitar o diálogo não somente no local de disputa dos Jogos, como 

também mundialmente, pois são capazes de expressar e simplificar as narrativas, 

assim como os mitos eram utilizados para facilitar a transmissão de conhecimentos 

na Grécia Antiga. 

                                                 
9 A flauta de pã (Πάν) é tanto um instrumento musical quanto o nome genérico dado a instrumentos 
musicais constituídos por um conjunto de tubos fechados numa extremidade e ligados uns aos outros 
em feixe ou lado a lado. Os tubos são graduados e de diferentes tamanhos, não têm bocal e são 
soprados com os lábios do músico devendo tangenciar as extremidades superiores. (Dicionário 
Etimológico da Mitologia Grega) 
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Os mitos são uma coleção de narrativas que constituem a cultura grega e 

também se fazem presentes na representação de outras artes, como a pintura e a 

cerâmica. Disseminados inicialmente pela tradição oral e poética, os mitos hoje são 

tidos apenas como parte da literatura grega. Contudo, a presença mítica de deuses 

e outros seres deixou rastros que se evidenciaram a partir dos achados 

arqueológicos – um conjunto de decorações e artefatos – cujas fontes atestam a 

necessidade humana de configurar o imaginário coletivo. 

Dessa forma, a mitologia é abordada como meio e base para a construção de 

uma narrativa ou comunicação, sobretudo por sua capacidade de influenciar na 

esfera da comunicação esportiva em diálogo com a cultura. A mitologia, porém, é 

utilizada como meio representativo da realidade vivida mas também de uma 

realidade idealizada. 

A noção de arte, cultura e ideologia inserida na apresentação de um mito, no 

caso do mascote olímpico pode ajudar a contextualizar a posição do indivíduo na 

sociedade, por meio da comunicação. Através do mito, o imaginário e o pensar 

coletivo que constituem uma determinada cultura se amplificam para o resto do 

mundo.
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CAPÍTULO II - A ORIGEM DOS JOGOS E OS SIMBOLOS OLÍMPICOS 

 

Os Jogos Olímpicos originaram-se em Olímpia (Grécia Antiga), em meados 

de 776 a.C., data comprovada pelos registros em pedra que podem ser verificados 

nas ruínas do templo de Hera. Os Jogos antigos constituíam-se por uma série de 

competições realizadas entre representantes de várias cidades-estados da Grécia 

Antiga, principalmente eventos de atletismo e festivais esportivos.  

O Templo de Hera, também conhecido como Heraion, é o mais antigo templo 

construído em Olímpia, durante o século VII a.C., inicialmente dedicado a Zeus e 

Hera. Passou a ser exclusivamente dedicado a Hera após a construção do grande 

templo de Zeus. Hoje, é no altar do templo que a chama olímpica é acesa para ser 

levada a todas as partes do mundo onde os Jogos Olímpicos são realizados. 

 

 

Figura 05 – Templo de Hera.  
Fotografia de Matěj Baťha – 2007 (Olimpia) 

Disponível em pt.wikipedia.org/. Acesso em 08/12/2014. 

 

Naquele período, os Jogos eram de caráter religioso, dedicados aos deuses 

gregos dentre os quais Zeus era o mais frequentemente homenageado, sendo 

chamado, quando os Jogos ocorriam, de Zeus Olímpico. Entretanto, quando os 

romanos invadiram e dominaram a Grécia, o espírito original de integração foi aos 

poucos sendo deixado de lado, e as disputas, antes cordiais, tornaram-se 

verdadeiros combates. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Jedudedek
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A última Olimpíada da Era Antiga foi disputada em 393 d.C., quando o 

imperador romano Teodósio I proibiu a adoração aos deuses e cancelou os Jogos. 

Desde 776 a.C. até a proibição, foram realizados 293 Jogos.  

Em 1894, graças aos esforços do barão francês Pierre de Coubertin10, 

realizou-se o congresso para o Restabelecimento dos Jogos Olímpicos, inspirado na 

União das Sociedades Francesas de Esportes Atléticos, entidade que o barão 

ajudou a fundar em 1887. No fim do congresso, ocorrido em 23 de junho, os 2 mil 

representantes de 12 países votaram unanimemente pela retomada dos Jogos e 

escolheram Atenas, capital da Grécia, para sediar as primeiras Olimpíadas 

modernas, agendadas já para 1896. A partir daí o evento passou a acontecer a cada 

quatro anos, exceto durante os grandes conflitos mundiais. Se, por um lado, os 

Jogos Olímpicos antigos eram de caráter religioso e uma forma de culto aos deuses, 

os da Era Moderna nasceram sem este atributo, considerando ser Pierre de 

Coubertin um seguidor da teoria darwinista e o fato de sua mobilização ter sido 

iniciada na Inglaterra, logo após a Revolução Industrial, o que também favoreceu o 

caráter laico do evento. 

 

                 

Figura 06 - Pierre de Coubertin. Figura 07 -  1894 Os fundadores do Comitê Olímpico 
Internacional reunidos em Atenas em 1896.  

Coubertin é o primeiro da esquerda para a direita, sentado. 
Disponível em olympic.org. Acesso em 08/12/2014 

 

A expressão "Citius, Altius, Fortius", que significa "mais rápido, mais alto, 

mais forte", foi criada pelo padre Dére Didon em 1896, e indicada por Pierre de 

                                                 
10 Pierre de Frédy (Paris, 1 de janeiro de 1863 — Genebra, 2 de setembro de 1937), mais conhecido 
pelo seu título de Barão de Coubertin, foi um pedagogo e historiador francês, tendo ficado para a 
história como o fundador dos Jogos Olímpicos da era moderna. Herdou do pai o título de barão de 
Coubertin e, desde cedo, se interessou pelos esportes, praticando equitação, remo, esgrima, tênis e 
natação durante a adolescência (http://www.olympic.org). 
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Coubertin para ser o lema da criação do COI. Os ideais de Coubertin, entretanto, 

são melhor expressos no juramento olímpico: “A coisa mais importante nos Jogos 

Olímpicos não é vencer, mas participar, assim como a coisa mais importante na vida 

não é o triunfo, mas a luta. O essencial não é ter vencido, mas ter lutado bem. ”  

A seguir, no quadro 01, apresenta-se a relação de cidades-sede desde a 

primeira Olímpiada dos tempos modernos. 

 

QUADRO 01 - Jogos Olímpicos de Verão 

 

ANO EVENTO CIDADE / PAÍS 

1896 I Olimpíada Atenas, Grécia 

1900 II Olimpíada Paris, França 

1904 III Olimpíada  Sant Louis, Estados Unidos 

1906 Edição comemorativa Atenas, Grécia 

1908 IV Olimpíada Londres, Reino Unido 

1912 V Olimpíada Estocolmo, Suécia 

1916 VI Olimpíada Não realizada 

1920 VII Olimpíada Antuérpia, Bélgica 

1924 VIII Olimpíada Paris, França 

1928 IX Olimpíada Amsterdã, Holanda 

1932 X Olimpíada Los Angeles, Estados Unidos 

1936 XI Olimpíada Berlim, Alemanha 

1940 XII Olimpíada Não realizada 

1944 XIII Olimpíada Não realizada 

1948 XIV Olimpíada Londres, Reino Unido 

1952 XV Olimpíada Helsinque, Finlândia 

1956 XVI Olimpíada Melbourne, Austrália 

1960 XVII Olimpíada Roma, Itália 

1964 XVIII Olimpíada Tóquio, Japão 

1968 XIX Olimpíada Cidade do México, México 

1972 XX Olimpíada  Munique, Alemanha Ocidental 

1976 XXI Olimpíada  Montreal, Canadá 

1980 XXII Olimpíada  Moscou, União Soviética 

1984 XXIII Olimpíada  Los Angeles, Estados Unidos 

1988 XXIV Olimpíada  Seul, Coréia do Sul 

1992 XXV Olimpíada  Barcelona, Espanha 

1996 XXVI Olimpíada  Atlanta, Estados Unidos 

2000 XXVII Olimpíada  Sydney, Austrália 

2004 XXVIII Olimpíada  Atenas, Grécia 

2008 XXIX Olimpíada  Beijing, China 

2012 XXX Olimpíada  Londres, Reino Unido 

2016 XXXI Olimpíada Rio de Janeiro, Brasil 

 
Fonte: Adaptado de COI (2008) 
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Os cartazes oficiais para a divulgação das Olimpíadas também fazem parte 

de mais uma tradição da Era Moderna. Com exceção dos anos de 1916, 1940 e 

1944, nos quais a realização das Olimpíadas foi cancelada por conta das duas 

Grandes Guerras, todas as outras tiveram a confecção de cartazes oficiais. 

 

 
Figura 08 – Cartaz, I Olimpíada – Atenas 1896.  

Disponível em brasileiros.com.br. Acesso em 18/12/2014 

 

Em estudo realizado, pela pesquisadora Lima (2004), sobre os cartazes, ela 

destaca que os símbolos neles contidos normalmente são usados mais de uma vez, 

como a figura humana, que aparece nos dois primeiros cartazes, os elementos 

relacionados ao país-sede ou a imagem do atleta em ação.  

A estudiosa afirmar, ainda, que os anéis – principal símbolo olímpico criado 

por Pierre de Coubertin em 1914 – só foram utilizados a partir de 1932. Por esse 

motivo, no quadro 02, a seguir, a apresentação dos símbolos olímpicos se dá a partir 

da décima Olimpíada, quando os símbolos começaram a ser registrados pelo COI. 
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QUADRO 2 - Símbolos Olímpicos (1932-2016) 

 

Quadro elaborado pelo autor. (Adaptado de cob.org.br.) 
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Contemporaneamente, o Movimento Olímpico utiliza símbolos para 

representar os ideais consagrados na Carta Olímpica. O símbolo olímpico, criado em 

1914, mais conhecido como anéis olímpicos, é composto por cinco anéis 

entrelaçados, representando a união dos cinco continentes habitados (considerando 

as Américas do Norte e do Sul como um continente único) e também as disputas de 

diferentes modalidades por guerreiros nos campos de batalha, ao longo da história 

da humanidade, em diferentes regiões do planeta. Ainda que os dados históricos 

remetam à cidade de Olímpia, esse símbolo incorpora características do país-sede 

de cada edição. 

 
Figura 09 – Anéis Olímpicos.  

Disponível em cob.org.br. Acesso em 23/12/2014 

 

A forma como os anéis se entrelaçam representa a universalidade do 

olimpismo e o encontro de atletas do mundo todo durante as Olimpíadas. O símbolo 

apareceu pela primeira vez na parte superior de uma carta escrita por Pierre de 

Coubertin em 1913.  

O fogo, ou chama olímpica era um símbolo sagrado para os antigos gregos, 

porque representava a criação do mundo e sua renovação. A pira olímpica queimou 

pela primeira vez nos Jogos de Amsterdã, Holanda, em 1928, e se tornou tradição a 

partir de 1936. Ademais, o primeiro revezamento da tocha olímpica da Era Moderna 

foi idealizado pelo alemão Carl Diem11, inspirado no ritual de acendimento da tocha 

em Olímpia, este criado pelos gregos loannis Ketseas, Alexandros Philadelpheas e 

Koula Prastsika. 

                                                 
11 Carl Diem foi um administrador de esportes alemão e, como secretário-geral do Comitê 
Organizador dos Jogos Olímpicos de Berlim, o principal organizador dos Jogos Olímpicos de Verão 
de 1936. Criou a tradição do revezamento da tocha olímpica quando organizou o evento de 
acumulação em 1936. Foi, também, um historiador influente do esporte, particularmente dos Jogos 
Olímpicos. 
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Figura 10 – Tochas Olímpicas. Quadro elaborado pelo autor. 

 

As medalhas olímpicas concedidas aos vencedores são uns 

dos símbolos mais conhecidos das Olimpíadas. As medalhas, dadas para os três 

primeiros colocados num evento, podem ser de ouro (trata-se na verdade de uma 

medalha de prata com uma camada de ouro por cima), prata e bronze. Elas têm seu 

próprio design, que é decidido pelo Comitê Organizador de cada edição dos Jogos 

Olímpicos. De 1928 até 2000, a parte frontal das medalhas continha a imagem da 

deusa da vitória segurando uma folha de palmeira na mão esquerda e a coroa do 

vencedor na mão direita. Este design foi criado por Giuseppe Cassioli. 

 
Figura 11 – Medalhas Olímpicas. 

Disponível em cob.org.br. Acesso em 23/12/2014 
 

A partir de 2004, a parte frontal das medalhas voltou a fazer referência às 

origens gregas. Neste novo design, a deusa da vitória passou a simbolizar a 

renovação dos Jogos. No ritual de premiação, após as medalhas serem distribuídas 

por um membro do COI, as bandeiras nacionais dos três medalhistas são levantadas 

enquanto o hino nacional do país do medalhista de ouro é executado. 
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Figura 12 – Bandeira Olímpica. 

Disponível em cob.org.br. Acesso em 23/12/2014 

 

Já a bandeira olímpica foi adotada em 1914, mas voou pela primeira vez 

apenas em 1920, nos Jogos Olímpicos de Antuérpia, na Bélgica. Desde então, foi 

hasteada em todas as celebrações dos Jogos. Coubertin projetou a bandeira 

olímpica, onde os anéis apareciam num fundo branco, e a apresentou em junho de 

1914, em Paris. A bandeira reforça a universalidade do Movimento Olímpico, como 

se trouxesse consigo todos os países do mundo. Coubertin, “o pai das Olimpíadas 

modernas”, explica o significado: 

 

A Bandeira Olímpica [...] tem um fundo branco, com cinco anéis 
entrelaçados no centro: azul, amarelo, preto, verde e vermelho [...]. 
Este design é simbólico, ele representa os cinco continentes do 
mundo, unidos pelo Olimpismo, enquanto as seis cores são aquelas 
que aparecem em todas as bandeiras nacionais do mundo no 
momento. (LENNARTZ, 2002, p. 470). 

 

A presença das artes nos Jogos Olímpicos tem sido uma parte importante de 

seu legado, tanto nos tempos antigos quanto na modernidade. Desde o 

renascimento dos Jogos, em 1896, até os dias atuais, os anéis olímpicos – graças 

ao trabalho artístico – são representados de formas diferentes com o passar do 

tempo e a cada edição. 
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Assim como ocorre com a tradição dos pôsteres (Quadro 4) que surgiu com 

as Olímpiadas, pode-se verificar a arte e cultura de determinada época pela simples 

leitura da imagem dos selos olímpicos (Quadro 3):  

QUADRO 3 - Selos Olímpicos 

 

Quadro elaborado pelo autor. (Adaptado de cob.org.br.) 
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QUADRO 4 - Pôsteres Olímpicos 

 

 

Quadro elaborado pelo autor. (Adaptado de cob.org.br.) 
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Quase não há diferença entre os Jogos Olímpicos atuais e as competições 

organizadas pelos gregos na Antiguidade. Tudo que aparenta ter sido inventado no 

esporte olímpico moderno já era conhecido pelos filhos de Olímpia, como: 

treinamento intensivo, alimentação controlada, profissionalismo e até mesmo o 

ganho financeiro. Desde a organização dos primeiros Jogos, os atletas já eram 

remunerados. Ademais, os campeões adquiriam status e privilégios particulares, 

como a dispensa do pagamento de impostos.  

No final do século XIX, apenas Atenas se apresentava disposta a sediar as 

Olimpíadas. Entretanto, no decorrer do século XX, as disputas entre as cidades-

estados candidatas para sediar as Olimpíadas se tornaram cada vez mais acirradas, 

valendo o prestígio nacional ou local, até o ponto de elas assumirem o papel de 

verdadeiras “patrocinadoras” de atletas. 

 
Figura 13 – Atenas, em 1896.  

Disponível em veja.abril.com.br/historia/olimpiada-1896. Acesso em 08/12/2014 
 

A relação entre esporte e cultura gera a necessidade de se estabelecer a 

comunicação entre os Jogos Olímpicos, o público, o torcedor e a sociedade como 

um todo. Assim como os mitos eram a conexão entre deuses e humanos, no 

universo das Olimpíadas, quem cumpre este papel são os mascotes. Apresenta-se, 

a seguir, de forma breve, a história mercadológica dos mascotes fora do ambiente 

olímpico. 

Conforme Gomes e Azevedo (2005), os mascotes surgiram nos Estados 

Unidos com o aprimoramento das técnicas de impressão ocorrido entre o final do 

século XIX e início do século XX, quando se tornou possível imprimir imagens com 

os textos de jornais, cartazes e propagandas. Assim, com sua característica principal 

de poder humanizar um evento, uma marca, eles estabelecem um vínculo de 

afetividade que vai muito além da simples fantasia de um mundo imaginário. 
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No período pós-guerra, a missão dos publicitários, ilustradores e cartunistas 

era criar bonecos que tivessem identificação com determinada marca. Segundo 

Gomes Azevedo (2005), com a publicidade ainda começando a ocorrer na televisão, 

verificou-se que o meio mais eficaz de dinamizar as marcas era associando-as a 

esses personagens, uma poderosa ferramenta de comunicação que podia ser 

simplesmente anunciada ou se transformar em objeto de desejo. Entendia-se que 

essa era uma forma de aproximá-los do consumidor, num período marcado pela 

explosão do consumo. Conforme aponta David Ogilvy: 

[...] é o retrato das imagens de uma marca que as pessoas carregam 
em suas mentes. É a soma intangível de atributos de um produto, 
seu nome, sua embalagem e seu preço, sua história e reputação e o 
modo como ela é apresentada ao público. (JOHN PHILIP JONES 
apud DAVID OGILVY, 2005, p.193). 
 

Nesse contexto, há o surgimento de importantes personagens, tornando-os 

porta-vozes de grandes marcas. Segundo Gomes (2005), foi a partir dos anos 50 

que a criação dos mascotes intensificou-se, sendo criados personagens que são 

sucesso até hoje, como é o caso do Tony The Tiger, famoso personagem da 

Kellogg’s, que surgiu em 1952 com o lançamento do Kellogg’s Sugar Frosted Flakes 

of Corn, que no Brasil ficou conhecido como sucrilhos. 

 
Figura 14 – Kellogg’s Vintage. 

Disponível em pinterest.com. Acesso em 08/12/2014. 
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Ao longo de décadas, muitos mascotes tornaram-se a imagem da marca do 

produto, como: a moça suíça do leite Moça, o indiozinho da TV Tupi, o cachorro da 

raça cockerspaniel perseguindo a menina bronzeada da Coppertone e Ronald, o 

palhaço ruivo da McDonald’s. 

De acordo com Randazzo (1996), dos vários personagens de marca que se 

conhecem, muitos são o próprio retrato dos benefícios e atributos do produto que 

representam, além de incorporarem aspectos psicológicos e emocionais desejados 

pelo público. São verdadeiros ícones publicitários que se tornaram identificados e 

relacionados de tal maneira com a marca que acabaram representando a natureza e 

a essência da marca na memória do consumidor. 

O poder destes personagens, ou mascotes, está essencialmente na 

capacidade de ampliar a interação com o público-alvo e facilitar a comunicação, 

criando uma relação emocional com as marcas, campanhas e/ou eventos 

esportivos, que demonstram uma impressionante capacidade de mobilizar todas as 

atenções: milhões de pessoas nas cidades-sede e um número ainda maior 

acompanhando pela televisão, rádio, smartphones, internet, revistas, jornais, etc. 

 A palavra mascote vem do Francês mascotte, do título da divertida opereta 

La Mascotte, do compositor francês Achille Edmond Audran (1840-1901). Nas 

tramas, uma jovem camponesa, acredita trazer sorte ao italiano com quem troca 

favores sexuais, sem, entretanto, perder a virgindade. A palavra passou a 

denominar, já adaptada para o Inglês como mascot, homem ou animal que fornece 

uma proteção simbólica. Antes de chegar ao Francês, a partir do qual veio para o 

Português, o termo já existia no Provençal como mascoto, designando feitiço, 

sortilégio, mas também talismã. A palavra chegou ao Provençal como uma 

derivação de masco, forma alternativa do Latim masca, que significa pesadelo, 

assombração, espectro, disfarce, máscara. Como se vê, predominou o 

significado positivo da palavra.  

Retornando à dimensão do objeto de pesquisa, cabe aqui ressaltar que a 

primeira aparição do mascote em eventos esportivos ocorreu no Chicago Cubs, 

clube de beisebol norte-americano. Uma fantasia representando um filhote de urso 

polar foi usada por um homem, chamado de Bearman, pela primeira vez em 1908, 

como mostra a figura abaixo. Apesar de nunca ter sido oficializado e nem se 

popularizado entre os fãs do clube, o mascote tem sido aplicado a alguns de seus 

produtos, desde então. 
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Figura 15: Mascote do Chicago Cubs durante um jogo, em 11 de julho de 1908. 
Disponível em veja.abril.com.br/historia/olimpiada-1896. Acesso em 08/12/2014. 

 

Nas Olimpíadas, o mascote apareceu pela primeira vez em 1932, quando o 

cão chamado Smoky deu o ar de sua graça nos Jogos de Los Angeles.  

Em 1968, nos Jogos Olímpicos de Inverno, ocorridos em Grenoble, na 

França, foi apresentado, de modo extra-oficial, em souvenires durante os Jogos, o 

mascote Schuss, um esquiador de cabeça vermelha e roupa azul, como pode ser 

observado na figura 16. Foi a partir daí que o mascote tornou-se um símbolo dos 

Jogos Olímpicos, atuando como embaixador do evento e mensageiro da amizade, 

além de personificar a cultura dos país-sede dos Jogos. 

 
Figura 16 – Schuss – Grenoble, 1968.   

Disponível em grenoblecmieux.com. Acesso em 08/12/2014. 

 

Nos Jogos de Saporo, no Japão, em 1964, não foi criado nenhum mascote. 

Em 1968, no México, o mascote adotado foi a La Paloma (a pomba), apenas como 

símbolo da paz, considerando a ausência de apelo comercial ou interativo com o 

público. Já em 1972 os alemães não deixaram passar a oportunidade de criar o 
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primeiro mascote oficial de uma Olimpíada de Verão, em Munique, apresentando o 

multicolorido cãozinho Waldi.  

Atualmente, os mascotes fazem parte do conglomerado de merchandising 

das Olimpíadas. Transformam adultos em crianças e fazem as crianças perturbarem 

os adultos. O objetivo principal é estabelecer um laço afetivo com o evento, com 

vistas ao lucro fácil.  

Os mascotes olímpicos são personagens criados para representar os Jogos 

de uma forma descontraída e animada. Em geral, fazem referência a aspectos 

importantes da cultura do país-sede e são muito utilizados para divulgar o evento 

nos meios de comunicação. São figuras onipresentes: dos souvenires da torcida aos 

mimos para os campeões. Estão, assim, presentes nas ruas, nas arquibancadas e 

nos pódios; bem como nos jornais, TVs e todos os modernos recursos midiáticos.  

Podemos questionar o por quê de os mascotes serem na sua maioria 

encantadores e, a partir daí, projetar novas perguntas (com o intuito de obter novas 

respostas): seriam os mascotes olímpicos a atualização cultural dos deuses, mitos 

ou heróis que estiveram presentes na origem dos Jogos Olímpicos na Grécia? 

Seriam eles a mediação afetiva (ou sensível) de competições que exigem cada vez 

mais altas performances dos atletas e fôlego de atleta para o público que prestigia 

as provas e jogos das mais diferentes modalidades? 

As respostas que podem ser obtidas possivelmente perpassam a questão da 

sensibilidade – a partir da qual os Jogos Olímpicos se nutrem do interesse coletivo e 

mundial, alcançando um público amplo, de todas as geografias e culturas – fato que 

dimensiona os Jogos para muito além dos esportes, passando a ser quase um 

congraçamento universal. 

Para o devido entendimento que seja a sensibilidade, devemos nos ater à 

questão da percepção. Verifica-se aqui a relação entre meu interesse de pesquisa e 

os aportes teóricos e conceituais de Merleau Ponty em “O primado da percepção e 

suas consequências filosóficas”.  

 

[...] a experiência da percepção nos põe em presença do momento 
em que se constituem para nós as coisas, as verdades, os bens, que 
a percepção nos dá um logo em estado nascente, que ela nos 
ensina, fora de todo dogmatismo, as verdadeiras condições da 
própria objetividade, que ela nos recorda as tarefas do conhecimento 
e da ação. Não se trata de reduzir o saber humano ao sentir, mas de 
assistir ao nascimento deste saber, de torná-lo tão sensível, de 
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reconquistar a consciência da racionalidade, que se perde 
acreditando que ela vai por si, que se reencontra, ao contrário, 
fazendo-a aparecer sobre um fundo da natureza humana. 
(MEARLEAU PONTY, 1990, p.63). 

 

De acordo com o filósofo, após o apelo visual, são o apelo emocional e a 

afetividade que tornarão personagem e público cúmplices de uma mesma história.  

A partir das relações entre percepção e sensibilidade e arte, a criatividade se faz 

presente na concepção, elaboração e configuração dos mascotes. 

O estudo da percepção distingue os principais tipos de sentido. No caso dos 

mascotes, todos os sentidos podem ser explorados, principalmente o visual, que 

permite reconhecer a presença das formas, cores, texturas e tamanhos diferentes de 

objetos. Os mascotes, enquanto bonecos - bastante disseminados entre as crianças, 

despertam o interesse pelo esporte no sentido tanto de o indivíduo tornar-se 

espectador quanto futuro praticante. 

A seguir, cabe destacar alguns materiais utilizados para a confecção de 

bonecos: 

 
Figura 17 – Tecido de pelúcia. 

Disponível em fotosearch.com. Acesso em 10/12/2014. 

 

A pelúcia, tecido análogo ao veludo, caracteriza-se por apresentar fios 

compridos, deitados, sedosos e brilhantes, podendo ser feita de lã, seda, algodão ou 

fibras sintéticas e outros produtos têxteis, que tenham como principal característica 

um lado liso e outro felpudo. Este tecido é quase que exclusivamente usado para a 

confecção de bichos de pelúcia, chegando a ser confundido com o nome de tais 

brinquedos, mas também é utilizado na produção dos mascotes, propiciando 

atratividade visual e tátil. 

Os primeiros bichos de pelúcia surgiram nos Estados Unidos em 1902 e 

foram criados pelo imigrante russo Morris Michtom. Diz a lenda que o presidente dos 
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Estados Unidos à época, Theodore Roosevelt, fez uma viagem e foi convidado para 

participar de uma caçada. Durante a caçada, um urso foi capturado e pediram para o 

presidente matar o animal e levá-lo como troféu. Roosevelt não quis matá-lo, e a 

história da bondade do presidente espalhou-se pelo país. Foi então que Morris 

Michtom, que era um vendedor de brinquedos, ficou sabendo da história e começou 

a fabricar ursinhos de pelúcia. Este primeiro modelo de ursinho ficou muito famoso e 

se tornou no mascote Teddy Bear, que era o apelido da filha do presidente. 

 

Figura 18 – Brinquedo com apelo tátil-afetivo.  
Disponível em britishteddies.com/. Acesso em 10/12/2014. 

 

A dimensão afetiva e lúdica dos bichos de pelúcia tornou-os elementos 

atrativos para a produção artística. Alguns artistas na Arte Contemporânea vêm 

explorando de forma evidente esta possibilidade, criando novas materialidades em 

diferentes contextos expressivos.  

Vejamos alguns exemplos: 

 
Figura 19 – Objeto “Le Déjeuner en fourrure” – 1936.  

Museu de Arte Moderna (MOMA), Nova York. Meret Oppenheim (1913-1985) 
Disponível em moma.org. Acesso em 22/08/2014. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Le_D%C3%A9jeuner_en_fourrure
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A artista multidisciplinar alemã Meret Oppenheim (1913-1985) foi fotógrafa, 

pintora, escultora e precursora da Arte Objetual, ligada a uma estética que 

desfuncionaliza os objetos a partir do emprego de novos formatos com propriedades 

escultóricas. Identificou-se, assim, com as vanguardas do Dadaísmo12 e 

Surrealismo13. Utilizou, como pretexto no desenvolvimento de suas obras, objetos do 

cotidiano, transfigurando-os de modo a aludirem à sexualidade feminina e sua 

exploração pelo sexo oposto. 

A artista faz uso de um procedimento de colagem que cobre a superfície dos 

objetos com pelagem animal, obtendo como resultado objetos artísticos com forte 

apelo perceptual. 

 

  
Figura 20 - Puppy – 1997 

Museu Guggenheim - Jeff Koons 
Disponível em jeffkoons.com. Acesso em 22/08/2014. 

 

                                                 
12 O dadaísmo apresenta-se como um movimento de crítica cultural mais ampla, que interpela não 
somente as artes, mas modelos culturais passados e presentes. Trata-se de um movimento radical 
de contestação de valores que utiliza variados canais de expressão: revista, manifesto, exposição e 
outros. As manifestações dos grupos dada são intencionalmente desordenadas e pautadas pelo 
desejo do choque e do escândalo, procedimentos típicos das vanguardas de modo geral. A criação 
do Cabaré Voltaire, 1916, em Zurique, inaugura oficialmente o dadaísmo. Disponível em 
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3651/dadaismo. Acesso em 09/06/2015. 
 
13 O termo surrealismo, cunhado por André Breton com base na ideia de "estado de fantasia 
supranaturalista", traz um sentido de afastamento da realidade comum que o movimento surrealista 
celebra desde o primeiro manifesto, de 1924. Nos termos de Breton, autor do manifesto, trata-se de 
"resolver a contradição até agora vigente entre sonho e realidade pela criação de uma realidade 
absoluta, uma supra realidade". A importância do mundo onírico, do irracional e do inconsciente, 
anunciada no texto, se relaciona diretamente ao uso livre que os artistas fazem da obra de Sigmund 
Freud e da psicanálise, permitindo-lhes explorar nas artes o imaginário e os impulsos ocultos da 
mente. Disponível em http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3651/dadaismo. Acesso em 
09/06/2015. 
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 Outro artista ligado a essa estética é o norte americano Jeff Koons (1955), 

que criou Puppy, um cachorro formado por flores, medindo 16 metros de altura, 

construído no jardim de um palácio. Atualmente a "escultura" está no Museu 

Guggenheim de Bilbao. Koons é conhecido por transformar objetos e fantasias do 

quotidiano em peças de arte, sendo considerado, por isso, um artista controverso, 

intrigante e provocador, à semelhança dos seus antecessores Marcel Duchamp 

(1887-1968) e Andy Warhol (1928-1987). O exagero em sua obra pode ser 

observado na figura 21, em que um cachorro imita um balão de ar.  

 Esse procedimento vincula o artista à ideia de objeto excêntrico, como o 

mascote, a pelúcia e o animal inflável, o que possibilita uma diferente percepção 

para quem interagir com sua obra de arte. 

 

 
Figura 21 - Balloon Dog - 1994 

Metropolitan Museum of Art, Escultura em alumínio polido - Jeff Koons 
Disponível em jeffkoons.com. Acesso em 22/08/2014. 

 

Já a artista Louise Bourgeois (1911-2010) buscava explorar os limites do 

corpo, não só fisicamente como também psicologicamente. Na figura 22, coberta por 

uma textura similar a uma pele, desenhada por Jean-Paul Gaultier, a personagem 

de Almodóvar dá vida ao trabalho de Louise, também conhecida como Fragile 

Goddess. 
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Figura 22 - Fragile Goddess, 2002. 

Museu de Arte Surrealista, Berlim. Tecido. Louise Bourgeois (1911-2010) 
Disponível em artecapital.net. Acesso em 22/08/2014. 

 

Pode-se dizer que esse aspecto caricatural de sua obra aproxima-se das 

intrigantes configurações dos mascotes olímpicos. Como ocorre com eles, as figuras 

que a artista concebe mantém, a despeito de seus estranhos atributos, um potencial 

tátil. 

Quanto às experiências artísticas realizadas para com os mascotes olímpicos, 

entende-se que a arte de cada cultura revela um modo de perceber, sentir e articular 

significados e valores que governam os diferentes tipos de relações entre os 

indivíduos na sociedade. A arte mobiliza a visão, a audição e os demais sentidos 

para atuarem como portas de entrada para uma compreensão mais significativa das 

questões propostas pelas figuras dos mascotes. Essa forma de comunicação é 

rápida e eficaz, pois atinge o público (espectador) pelas diversas sensações que 

provoca e suas experiências de vida.  

Assim ocorre com os mascotes das Olimpíadas de Verão, apresentados a 

seguir, que trazem consigo não somente o encantamento, mas também conexões 

afetivas, emocionais e cognitivas construídas pelos símbolos e pela cultura do país-

sede dos Jogos, com o poder de dialogar com o público e transmitir um pouco da 

cultura e das experiências ligadas às épocas e locais das diferentes edições do 

evento. 
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QUADRO 5 - Mascotes Olímpicos (1972 - 2016) 

 
Quadro elaborado pelo autor. (Adaptado de cob.org.br) 
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2.1 WALDI - MUNIQUE, 1972 

 

 

Figura 23 – Waldi – Munique, 1972.  
Disponível em grenoblecmieux.com. Acesso em 08/12/2014. 

 

 Os Jogos Olímpicos de 1972 foram novamente realizados na Alemanha. 

Como o primeiro, em Berlim, ocorreu em 1936 quando o país estava sob o comando 

do regime nazista, o governo de então estava ansioso para apresentar uma visão 

mais otimista da Alemanha para o mundo.  

 O personagem Waldi, apresentado na figura 23, foi o primeiro mascote 

olímpico oficial. Criado para os Jogos Olímpicos de Verão de 1972, em Munique, 

pelo designer alemão Otl Aicher, que também foi responsável por projetar o logotipo 

da companhia aérea alemã Lufthansa, o mascote é um cão dachshund, raça popular 

na região da Bavária, na Alemanha, e representa os atributos descritos como 

necessários para os atletas, como resistência, tenacidade e agilidade. 

 Waldi lançou uma tendência, por ter sido o primeiro mascote inspirado em 

animais emblemáticos do país anfitrião. Embora o personagem tenha apresentado 

uma variedade de esquemas de cores diferentes, o principal objetivo era combiná-

las com as cores dos anéis olímpicos. O artista que criou o mascote não fez uso, no 

desenho original, do preto e do vermelho: foi uma decisão consciente com vistas a 

excluir quaisquer alusões às cores do partido nazista. 

 Os Jogos de 1972 foram idealizados para serem "Jogos do arco-íris”. O 

esquema de cores teve como base o clima visual de Munique e seu ambiente, 

valorizando as cores típicas de sua paisagem (em tom/cor pastel), com atributos 

leves, no sentido de ser limpo e arrumado, mas ao mesmo tempo, claro e alegre, 
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seguindo um pouco a Abstração Pós-Pictórica, o estilo minimalista “pós-guerra” do 

final dos anos 60 para o início dos anos 70, arte presente nesta época, a Arte 

Geométrica, sendo ela restrita à bidimensionalidade tendo em conta os seus limites. 

Assim como nas linhas simples e de cores fortes do artista alemão Hans Hofmann 

(1880-1966), em sua obra intitulada “Rising Moon”, de 1965, figura 24. 

 

 

Figura 24 – Rising Moon, 1965. 
Coleção Particular, NY. Óleo sobre tela. Hans Hofmann (1880-1966). 

Disponível em artsy.net/artwork. Acesso em 12/12/2014. 

 

 Podemos até associar a estrutura modular e geométrica do mascote Waldi 

com as linhas expressivas da obra intitulada "Senécio", apresentada na figura 25, 

produzida com óleo sobre linho por Paul Klee (1879-1940), pintor naturalizado 

alemão, que, dono de um estilo único, foi influenciado por várias tendências 

artísticas diferentes, incluindo o Expressionismo14, Cubismo15 e Surrealismo. 

                                                 
14 Expressionismo é um termo que tem sentido histórico preciso por designar uma tendência da arte 
européia moderna, enraizada em solo alemão, vigente entre 1905 e 1914. A palavra, empregada pela 
primeira vez em 1911 na revista Der Sturm [A Tempestade], mais importante órgão do movimento 
expressionista, marca uma oposição ao impressionismo francês, caracterizado pelo registro da 
natureza por meio de sensações visuais imediatas. Para os expressionistas, a arte liga-se à ação, 
muitas vezes violenta, através da qual a imagem é criada, com o auxílio de cores fortes - que rejeitam 
a verossimilhança - e de formas distorcidas. A afirmação do expressionismo se dá com o grupo Die 
Brücke [A Ponte], criado em 1905 em Dresden, sendo portanto contemporâneo do fauvismo francês, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Expressionismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cubismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Surrealismo
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Figura 25 – Senécio, 1922.  
Museu das Belas Artes de Basileia, Suíça. Óleo sobre linho. Paul Klee (1879-1940). 

Disponível em arteduca.unb.br. Acesso em 12/12/2014. 

 

 Os artistas abstratos pós-pictóricos não pretendiam, com suas obras, 

provocar reações emocionais no observador, apenas criavam objetos que ganhavam 

destaque num determinado espaço, dispensando um caráter representativo e 

simbólico da pintura.  

 Outro pintor alemão, apaixonado pela arte de seus povos primitivos, Franz 

Marc (1880-1916) escolheu como tema favorito os estudos sobre animais. As formas 

e massas de cores brilhantes de seus trabalhos remetiam à Arte Cubista e Abstrata, 

como ocorre em sua obra “Dog Lying in the Snow”, na figura 26, que por sinal retrata 

o mesmo cachorro popular na Alemanha com praticamente a mesma paleta de 

cores. 

                                                                                                                                                         
no qual se inspira. Disponível em enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3784/expressionismo. Acesso 
em 09/06/2015. 
15 Movimento artístico cuja origem remonta à Paris e a 1907, ano do célebre quadro de Pablo 
Picasso, Les Demoiselles d'Avignon. Considerado um divisor de águas na história da arte ocidental, o 
cubismo recusa a ideia de arte como imitação da natureza, afastando-se de noções como perspectiva 
e modelagem, assim como qualquer tipo de efeito ilusório. Disponível em 
enciclopedia.itaucultural.org.br/expressionismo. Acesso em 09/06/2015. 

http://www.arteduca.unb.br/galeria/mostra-bauhaus-turma-2009/senecio-1922
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 Figura 26 – Dog Lying in the Snow, 1912. 
Museu Städel, Frankfurt. Óleo sobre tela. Franz Marc (1880-1916). 

Disponível em ibiblio.org/wm/paint/auth/marc/. Acesso em 12/09/2014. 

 

 Em seus trabalhos, que resultam de uma radical simplificação das formas, 

dos materiais e das cores, o artista alemão Franz Marc pretende acentuar as 

qualidades físicas e plásticas dos objetos retratados, sem imitar ou expressar nada 

para além da realidade física e sensível das formas.  

 Partindo do âmbito das artes como referência para a construção do 

mascote olímpico, adentraremos a seguir a dimensão mercadológica destas 

produções, à qual se liga, por exemplo, o fato de que cinquenta licenças foram 

concedidas aos fabricantes do mascote Waldi e mais de dois milhões de exemplares 

do boneco foram vendidos em todo o mundo. Os principais produtos relacionados ao 

personagem estão dispostos no diagrama a seguir: considerando a variedade de 

materiais utilizados, tais como: brinquedo de pelúcia (1), brinquedo de madeira (2), 

tecido e espuma (3), chaveiro (4) , além de diversos pôsteres e etiquetas.  

 De 1972 para cá, o mascote se tornou figura obrigatória na identidade visual 

dos Jogos Olímpicos. A intenção dos organizadores ao adotá-lo era de construir um 

personagem com uma imagem visual simples para facilitar a comunicação com o 

público durante os Jogos e contribuir para o diálogo entre as nações. 

http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/marc/
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Figura 27 – Diagrama Waldi. Elaborado pelo autor. 
 
 

 

Figura 28 – Cartaz (1972).  
Disponível em olympic.org. Acesso em 12/12/2014. 

  

 O cartaz apresentado na figura 28 mostra a silhueta de um telhado em 

forma de tenda que lembra as instalações dos atletas que participam dos Jogos 

Olímpicos. A torre olímpica encontra-se mais ao fundo da ilustração. No topo, estão 

as datas dos Jogos, o emblema oficial e um símbolo em espiral que faz alusão ao 

dinamismo do esporte e da cidade-sede. Este cartaz foi produzido a partir de 
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fotografias que foram tratadas com o objetivo de tornar a imagem da tenda 

compreensível e legível nas mais diversas culturas. As linhas horizontais do cartaz 

sugerem movimento, e a paleta de cores, estabelecida para a identidade visual dos 

Jogos, resulta na homogeneidade de todos os cartazes. 

 

       
Figuras 29 e 30 – Cartazes (1972).  

Disponível em bibliothequeeditions.com. Acesso em 12/12/2014. 

 

 Apesar de serem baseados em uma grade rígida, os cartazes e toda a 

sinalização das Olimpíadas de Munique, apresentados nas figuras 29 e 30, 

demonstram claramente que elementos simples ligados a modelos de ícone, tipo, 

cor e textura, quando projetados com sutileza e dentro de um foco universal, são 

capazes de produzir uma sensação de integração entre as diversas culturas e etnias 

que são representadas durante o evento. 

 Desde os Jogos de Munique, estudos e investimentos financeiros são cada 

vez maiores para a questão da identidade visual que cada país-sede pretende criar 

para a realização das Olimpíadas. O que antes era considerado menos importante, 

passou a ter um grande significado, já que é através do tipo de design empregado 

que lembramos de cada Olimpíada que acompanhamos. 
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2.2 AMIK - MONTREAL, 1976 
 

 
Figura 31 – Amik – Montreal, 1976.   

Disponível em olympic.org. Acesso em 13/12/2014. 

 

 Em 1976, o mundo estava divido em dois blocos políticos, o capitalismo, 

representado pelos Estados Unidos (EUA), e o socialismo, representado pela União 

Soviética (URSS), caracterizando um período conhecido como Guerra Fria.  

  

Foi nesse clima de tensão que ocorreram as Olimpíadas de 1976, em 

Montreal, que também ficou marcada por um dos maiores boicotes da história dos 

Jogos, liderado, no caso, pela Tanzânia e que obteve a aderência de mais vinte e 

dois países africanos, além do Iraque, Líbano e Guiana – que se recusaram a 

participar do evento em protesto pelo COI não ter cancelado a participação da Nova 

Zelândia nas Olimpíadas, uma vez que havia autorizado sua seleção nacional 

de rúgbi (esporte não olímpico) a excursionar pela África do Sul num momento em 

que este país se encontrava suspenso da comunidade internacional por causa da 

política racista do Apartheid, ilustrada na figura 32. 

 

http://zelândia/
http://zelândia/
http://sul/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Apartheid
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Figura 32 – Entrada sob o regime do Apartheid.  

Disponível em montreal-1976.com. Acesso em 18/12/2014. 
 

 Esta foi a primeira vez numa Olimpíada que diferentes países uniram seus 

povos como forma de promover um “manifesto político”. Outro protesto curioso 

ocorreu na cerimônia de encerramento dos Jogos de 1976, em que, conforme 

apresentado na figura 33, um homem, o estudante Michel LeDuc, invadiu o gramado 

de um estádio Olímpico de Montreal, Canadá, completamente nu e dançou diante da 

platéia por cerca de dois minutos, antes de ser detido pelos policiais canadenses. 

 

 
Figura 33 – Homem nu, 1976.   

Disponível em redgage.com. Acesso em 18/12/2014. 
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O mascote dos Jogos de 1976 interagiu pouco com o público e, por isso, 

quase não é lembrado pela maior parte das pessoas. Este mascote é "Amik", 

apresentado na figura 31, que significa castor na língua Algonquina, um dos mais 

difundidos idiomas entre os povos nativos do Canadá. Sua escolha como mascote 

para os Jogos Olímpicos de 1976, em Montreal, se deu por inúmeras razões, dentre 

as quais o fato de o animal ser reconhecido por sua paciência e trabalho duro 

ocupando e por ocupar um lugar importante no desenvolvimento econômico do 

Canadá, considerando ter sido o comércio de peles, por muito tempo, a principal 

atividade econômica do país. Por causa disso, ele foi homenageado como o símbolo 

nacional dos canadenses e passou a aparecer em moedas e selos. 

 
Figura 34 – Diagrama – Selos e Moedas (Canada) 

 

 Outro motivo que levou à sua escolha como mascote diz respeito a que os 

castores são conhecidos no país por sua habilidade para a construção de barragens, 

canais e alojamentos que assegurem sua sobrevivência. Eles são o segundo maior 

roedor do mundo, depois da capivara, o que lhes garante agilidade para a obtenção 

de recursos naturais. Suas colônias repletas de barragens têm o objetivo de protegê-

los contra predadores, mas também possibilitam que sua comida flutue, fator que 

facilita sua ingestão, e o armazenamento de materiais de construção.  

 Além disso, o castor está intimamente associado com a história e o folclore do 

Canadá.  

 O emblema dos Jogos de Montreal e uma faixa vermelha, que representa as 

fitas a partir das quais as tradicionais medalhas olímpicas são colocadas no pescoço 

dos atletas vitoriosos, sendo ele uma criação realizada em conjunto por Yvon 

Laroche, Pierre-Yves Pelletier, Guy St-Arnaud e George Hue.  

 O mascote Amik provém de uma imagem estática e de linhas simples, com 

traços modernistas e minimalistas, lembrando a criação de Otl Aicher acabou 

cumprindo apenas o papel de símbolo olímpico, representando o espírito do trabalho 

duro e da perseverança no coração dos Jogos. Por não ter agradado ao público, 
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dada sua recepção fria, estabeleceu uma ruptura com os mascotes seguintes, 

concebidos com formas mais humanizadas e carismáticas. A ausência de 

identificação do público ocorreu também com os cartazes apresentados para a 

escolha do cartaz oficial, pois tinham pouco a ver com os esportes ou algum atributo 

nacional. Quase todos os cartazes traziam obras abstratas e geométricas, como os 

apresentados nas figuras 35 e 36, criados pelo artista canadense Claude 

Tousignant, nascido em Quebec, que contribuiu para o desenvolvimento da 

geometria abstrata nas artes plásticas. É possível que a Arte Abstrata e o colorido 

de que o artista se valeu tenha sido uma maneira de desviar a atenção das questões 

negativas que rondavam os Jogos Olímpicos daquele ano.  

 

 
Figura 35 – Cartaz, Montreal – 1976.  

Disponível em canadiandesignresource.ca. Acesso em 17/12/2014. 
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Figura 36 – Double quatre-vingt-um, 1970.  

Coleção do artista. Oleo sobre tela. Claude Tousignant 
Disponível em canadianart.ca. Acesso em 17/12/2014. 

 

 No âmbito mercadológico, embora houvesse algumas versões tridimensionais 

de Amik em brinquedos de madeira (1), brinquedos de pelúcia (2), broches (3) e em 

uma edição pequena de lancheira infantil térmica (4), o mascote geralmente 

aparecia como um castor preto, de textura sólida, com uma faixa vermelha, 

combinando as fitas de medalhas olímpicas de Montreal, como mostra o diagrama a 

seguir: 

 
Figura 37 – Diagrama Amik. Elaborado pelo autor. 
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2.3 MISHA - MOSCOU, 1980 
 

 
Figura 38 – Misha, Moscou - 1980.  

Disponível em olympic.org. Acesso em 27/12/2014. 
 

O mascote desempenha um papel vital por ser um dos principais 

embaixadores dos Jogos Olímpicos. Considerando que o mascote oficial deve ser 

um autêntico embaixador não só do evento, mas também do país-sede, é importante 

que o artista destaque, no desenvolvimento do personagem, o conceito da cidade 

escolhida, a cultura local e tudo o que a envolve. Em se tratando da figura do 

embaixador dos Jogos, não se pode deixar de mencionar um mascote 

especialmente carismático que exerceu com maestria seu papel de anfitrião, trata-se 

do ursinho Misha (também conhecido como “Mischka”), apresentado na figura 38, 

que cativou e emocionou o mundo inteiro durante as Olimpíadas de Moscou, 

realizadas em 1980 auge da Guerra Fria. Em russo, "Misha" e "Mischka” são formas 

de abreviar o nome “Mikhail”, do presidente russo.  

O ursinho Misha emocionou o mundo quando “chorou” num mosaico feito nas 

arquibancadas durante a cerimônia de encerramento do evento, no Estádio 

Olímpico, com mais de 100 mil pessoas presentes, além de milhões de 

telespectadores do mundo inteiro. Na Rússia, mesmo hoje em dia, não é difícil 

encontrar lembranças dos Jogos, principalmente na casa do ilustrador Viktor 

Chiknikov, “pai” de Misha. Ao falar do personagem, mesmo depois de mais de 35 

anos, o artista ainda se emociona. 
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O urso é tradicionalmente usado para simbolizar a Rússia e a União 

Soviética, pois, no século XVII, a maioria dos europeus considerava a Rússia uma 

terra selvagem, indomável e perigosa, comparando-a constantemente com um urso.  

O mapa a seguir, na figura 39, produzido em 1660, na Europa, e publicado 

por Willem Janszoon Blaeu (Guilielmo Blaeuw), um cartógrafo holandês, deixa clara 

esta percepção no mapa, os ilustradores usaram animais exóticos como adornos 

para representar a fauna típica de diferentes regiões. Esses artistas faziam 

desenhos de animais para demarcar, como selvagens, lugares desconhecidos do 

mundo. 

 

 
Figura 39 – Mapa 1660 – Rússia.  

Disponível em escholarship.org/uc. Acesso em 28/12/2014. 
 

 A partir de então, a imagem do urso passou a ser usada como símbolo da 

realeza do país e de seu povo. Uma das imagens mais antigas do urso como 

“mascote” nesta categoria é uma caricatura intitulada The Russian Bear and Her 

Invincible Rider Encountering the British Legion, publicada em abril de 1791 (figura 

40). A imagem mostra um urso como o chefe da Imperatriz Catarina II (a Grande). 

Conforme figuras 41 a 44, não era incomum retratar os líderes russos como 

“híbridos”, isto é, humano-urso, ou como ursos vestidos com roupas humanas e em 

pé. 
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Figura 40 – Caricatura Russa - 1791.  

Disponível em escholarship.org/uc. Acesso em 27/12/2014. 

 

 
Figuras 41 e 42 “O, Lovely Peace” 1875 e “A WalkOver?” 1918. 

Disponível em escholarship.org/uc. Acesso em 28/12/2014. 
 

 
Figuras 43 e 44 “Time to Bridge That Gulch”, Los Angeles Times (1945). Chinese Dragon Breathing 

Fire on the Soviet Bear (1978). Disponível em escholarship.org/uc/. Acesso Em 28/12/2014. 
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 Misha foi desenhado por Victor Chizhnikov - ilustrador de livros russos infantis 

- para representar a simpática receptividade ao público. Em 1977, o Comitê 

Organizador dos Jogos Olímpicos realizou um concurso para eleger a melhor 

ilustração de um urso. Os juízes escolheram o projeto de Victor Chizhikov que 

apresenta um filhote de urso sorridente usando as cores dos anéis olímpicos como 

cinto e uma fivela de ouro em forma de cinco anéis. O artista estava certo de que 

com a humanização desse mascote e um toque de sensibilidade o tornaria mais 

tarde um “mito”, com sua lágrima nostálgica na cerimônia de encerramento. 

 

 
Figura 45 - Cerimônia de encerramento.  

Disponível em swifterhigher.com. Acesso em 28/12/2014. 
 

 A Rússia foi revolucionária no âmbito da arte com o Construtivismo de 

Kasimir Malevich (1878-1935) e Alexander Rodchenko (1891-1956), mas foi com a 

Arte Conceitual, utilizada por alguns artistas russos que contribuíram para 

diversificar suas abordagens, procedimentos e técnicas, bem como para suscitar o 

debate teórico sobre arte, que o país assegurou seu lugar na vanguarda. A Arte 

Conceitual guiava-se por princípios irônicos, jogando com imagens, fotografias, 

instalações e, acima de tudo, com textos, que, por sua vez, serviam de comentários 

para as imagens expostas. Estes recursos encontram-se nas pinturas e fotografias 

do emblemático artista contemporâneo russo Alexander Kosolapov, conhecido pela 

forte oposição a todos os tipos de religião e pelo uso de elementos de grande carga 

polêmica, como fica claro nas obras exemplificadas a seguir (figuras 46). 
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Figura 46 - Lenin And Coca-Cola (1982)  
Acrílico sobre tela. Alexander Kosolapov. 

Disponível em saatchigallery.com/artists. Acesso em 28/12/2014. 
 

 Seguindo o conceito de Arte Conceitual, Boris Mikhailov, conforme se observa 

nas figuras 47 e 48, usou a fotografia para documentar e, por consequência, 

enfrentar as turbulências da vida sob o poder do governo soviético. 

 

 
Figura 47 - Boris Mikhailov, From Red Series. 

Disponível em saatchigallery.com/artists. Acesso em 28/12/2014. 
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Figura 48 - Boris Mikhailov, From Red Series. 

Disponível em saatchigallery.com/artists. Acesso em 28/12/2014 
 

 A realidade do país-sede das Olimpíadas de 1980 era de um governo 

socialista. Enquanto os dois mascotes anteriores - Waldi (1972) e Amik (1976) – 

eram tidos como símbolos inexpressivos e sem emoção, Misha foi o primeiro de seu 

tipo a sorrir, sentir e, finalmente, chorar, talvez para estabelecer um contraponto 

quanto à política vivenciada na época. 

 Por isso, é considerado o primeiro mascote de um evento esportivo a 

alcançar, como mercadoria, o sucesso comercial em grande escala. O personagem 

foi amplamente utilizado durante a cerimônia de abertura. O sorriso do urso gordinho 

estampado, como souvenir, em camisetas e canecas de café foi uma estratégia de 

publicidade bem sucedida, como é possível observar no diagrama a seguir, que 

mostra alguns de seus milhares de produtos feitos a imagem de Misha. 
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Figura 49 – Diagrama Misha. Elaborado pelo autor. 

 

 O sucesso do mascote Misha foi tão grande que ele foi resgatado para os 

Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, na versão de um urso polar. Os Jogos da XXII 

Olimpíada de Inverno aconteceram entre 6 e 23 de fevereiro de e tiveram como sede 

a cidade de Sóchi e como subsede o resort da Clareira Vermelha, localizados 

na Rússia. 

 

 
Figura 50 – Misha na versão inverno. Elaborado pelo autor. 

Disponivel em portal2014.org.br. Acesso em 09/06/2015. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3chi
http://poliana/
http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAssia
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2.4 SAM - LOS ANGELES, 1984 

 
Figura 51 – Sam - Los Angeles 1984.  

Disponível em olympic.org/mascots. Acesso em 28/12/2014. 
 

 Os Jogos em Los Angeles mais uma vez foram um sucesso, devido em 

grande parte às magníficas instalações que a cidade já possuía e às universidades 

da região. Algumas propriedades, como o Estádio Coliseu, haviam sido construídas 

por conta dos Jogos de 1932. Outras passaram a existir a partir de subvenção do 

capital privado das multinacionais norte-americanas. Assim, esta edição olímpica 

abriu novos caminhos para o evento: o da globalização e o da abertura de 

mercados, em grandes escalas. Apesar do boicote promovido pela União Soviética, 

Cuba, Alemanha Oriental e demais países da Cortina de Ferro, os Jogos de Los 

Angeles foram bem sucedidos. 

 A cerimônia de abertura, no Los Angeles Memorial Coliseum, estabeleceu 

para os Jogos Olímpicos seguintes um novo padrão, no que concerne aos 

investimentos em grandes proporções.  

 O investimento financeiro nessa Olimpíada foi altíssimo, mas a venda dos 

direitos de transmissão para os canais de televisão cobriu a maioria dos gastos. Los 

Angeles também foi responsável pela profissionalização da Olimpíada. Sem apoio 

financeiro do governo local, o que acontecia pela primeira vez na história olímpica, a 

organização dos Jogos de 1984 foi obrigada a apelar para o marketing e a 

comercialização do evento, algo inédito até então. A estratégia foi bem sucedida, 

gerou lucro e virou referência para o futuro. 
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 Nas Olimpíadas de Verão de Los Angeles, o vermelho, branco e azul da 

simpática águia Sam, ave símbolo dos Estados Unidos, foram empregados para 

igualar ou exceder a grande popularidade alcançada pelo mascote Misha.  

 Os principais estúdios de animação e cinema do sul da Califórnia, Los 

Angeles, foram contatados pelo COI para desenvolverem o projeto do mascote. 

Assim, não foi surpresa que a Disney Company, uma das concorrentes, tenha sido 

selecionada, dentre três finalistas, para produzir o mascote.  

 Os artistas da Disney inicialmente elaboraram o mascote com base na fauna 

e flora da região, animando cactos, cobras e tartarugas. Mas como símbolos eles 

pareciam ser lentos, algo que deveria ser evitado nas Olimpíadas. Tendo em vista a 

dinâmica do evento, optaram pela águia.  

 A águia Sam foi desenhada pelo legendário C. Robert (Bob) Moore, 

experiente desenhista e diretor-artístico da Disney. Suas asas foram transformadas 

em braços e as penas, em dedos, humanizando totalmente o animal. A águia foi 

projetada para funcionar como um personagem fantasiado, à moda dos símbolos do 

evento esportivo. Seu estilo invoca um patriotismo americano meio “kitsch”. Ela 

continua sendo um dos principais símbolos americanos, fazendo-se presente, por 

exemplo, no selo que é usado para marcar a correspondência do presidente dos 

EUA e também como símbolo da própria presidência. O projeto central, com base no 

grande selo dos Estados Unidos, é o brasão oficial, que aparece também na 

bandeira presidencial. 

 Simbolicamente, o selo reflete as crenças e valores que os fundadores 

ligados à nova nação queriam transmitir aos seus descendentes. O grande selo 

contém dez características de treze. Explicitar a que se refere o número treze e 

quais são as dez características do grande selo. O número treze representa a 

transformação e o renascimento e possui significados ocultos. 
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Figura 52 – Selo americano.  

Disponível em olympic.org/mascots. Acesso em 28/12/2014. 
 

 Sam foi inspirado na águia-de-cabeça-branca, animal símbolo dos Estados 

Unidos, e incorpora os trajes do Tio Sam, vestindo-se, assim, com as cores e 

elementos da bandeira norte-americana. Sua cartola, por exemplo, ao invés das 

estrelas no fundo azul, possui listras vermelhas e brancas e os anéis olímpicos 

brancos. Na pintura a seguir, feita em 1916, por James Montgomery Flagg, verifica-

se a personificação americana num cartaz de recrutamento militar, com Tio Sam 

dizendo: "Eu quero você para o exército dos EUA." 

 
Figura 53 – Tio Sam - James Montgomery, 1916.  

Disponível em thespeedynews.com. Acesso em 06/01/2015. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cartola
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 Esta personificação americana surgiu muito antes de 1916, como atesta a 

charge política de 1897, sobre a anexação do Havaí pelos Estados Unidos. 

 

 
Figura 54 – Charge de 1897. 

Disponível em en.wikipedia.org/wiki/Uncle_Sam. Acesso em 06/01/2015. 
 

 Dessa forma, o mascote Sam absorve todas as influências do patriotismo 

americano, que também foi estampado em outras artes visuais ao longo de décadas. 

Sam incorpora e manifesta um nível de patriotismo que não é costuma ser visto em 

outros mascotes. 
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Figura 55 – Sam - Los Angeles 1984.  

Disponível em olympic.org/mascots. Acesso em 28/12/2014. 
  

 Assim como Misha, Sam foi licenciado para uma série de produtos, incluindo 

frisbees, cartas de baralho, bonecos, colheres, canecas, chapéus, chaveiros, 

relógios, camisetas e almofadas de assento, para citar apenas alguns exemplos. 

 

 
Figura 56 – Diagrama Sam. Elaborado pelo autor. 
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2.5 HODORI - SEOUL, 1988 

 
Figura 57 – Hodori - Seoul 1988.  

Disponível em olympic.org/mascots. Acesso em 28/12/2014. 
 

Após os boicotes ocorridos nos Jogos Olímpicos de Montreal, Moscou e Los 

Angeles, Seoul teve a presença de nações de todo o planeta, exceto da Coréia do 

Norte, que não aceitou o pedido para uma coparticipação. 

O COI realizou um concurso para a escolha do mascote e recebeu 4.344 

inscrições. Os quatro finalistas foram: um coelho, um esquilo, uma dupla de patos-

mandarim e um tigre, este vencedor da disputa. Assim como nos mitos gregos, o 

tigre aparece frequentemente na arte popular e lendas coreanas. O tigre tem sido 

fortemente associado com o povo coreano e sua cultura. Ele aparece não só na 

mitologia coreana como elemento de fundação, mas também no folclore, sendo, 

inclusive, o tema favorito de artes coreanas, como a pintura e a escultura. 

O artista Kim Hong-do foi excepcional em todos os campos da pintura 

tradicional coreana. Produziu, como se pode verificar na figura 58, o que se tornou 

um dos principais símbolos coreanos na contemporaneidade. 
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Figura 58 – Kim Hong-do (1745-1806?).  

Disponível em olympic.org/mascots. Acesso em 28/12/2014. 
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Na história e cultura coreanas, o tigre é considerado um guardião que afasta 

os espíritos maus, sendo, por isso, considerada uma criatura sagrada, que traz boa 

sorte e o símbolo da coragem e do poder absoluto. Por exemplo, a pintura do século 

18, chamada Sansindo, retrata o espírito guardião de uma montanha, encostado a 

um tigre. O animal também é conhecido por transmitir recados para o espírito 

guardião da montanha, que, por sua vez, é conhecido pelo desejo de paz e bem-

estar à aldeia. 

 
Figura 59 – Sansindo.  

Disponível em olympic.org/mascots. Acesso em 28/12/2014. 
 

Assim, outro adorável mascote ou amuleto da sorte, voltado principalmente 

ao objetivo de cativar o público infantil, foi inspirado nos mitos e lendas do país-

sede. O tigre Hodori, mascote dos Jogos Olímpicos da Coréia do Sul, foi desenhado 
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por Kim Hyun e traz em seu nome as palavras "Ho", que significa tigre, e "Dori", um 

diminutivo masculino comum na Coréia.  

O nome foi escolhido entre 2.295 sugestões enviadas pela população. Em 

seu pescoço, aparecem os anéis olímpicos, e em sua cabeça, o "Sangmo", 

tradicional chapéu coreano com uma fita em forma de "S", representando a inicial do 

nome da cidade. 

 
Figura 60 – Hodori em pelúcia.  

Disponível em olympic.org/mascots. Acesso em 28/12/2014. 
 

Hodori foi concebido como um tigre amigável e simpático, que retratou as 

tradições e incorporou a boa receptividade dos coreanos. Contudo, por lembrar 

muito o personagem Tony, o tigre da Kellogg’s, houve um conflito de identidade na 

época a nível internacional. Funcionários da Kellogg’s disseram que Hodori 

assemelhava-se com o personagem da marca e ameaçaram entrar com uma ação 

judicial contra o Comitê Organizador Olímpico de Seul por violação de direitos 

autorais. Porém, funcionários da SLOOC responderam dizendo que eles eram 

imunes porque a Coreia do Sul, na época, não era um membro da Convenção de 

Direitos Autorais de Genebra. Assim, a concepção do mascote acabou sendo 

influenciada pela arte tradicional coreana e pela arte internacional, considerando que 

a identidade visual do cartaz dos jogos seguiu uma tendência da época, que era a 

junção da Arte Moderna com a fotografia e a computação gráfica. 
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O pôster oficial dos Jogos mostrava, abaixo dos anéis olímpicos, uma pessoa 

conduzindo uma tocha cuja luz representa os ideais olímpicos de progresso da 

humanidade. 

 
Figura 61 – Pôster Oficial, Seul - 1988.  

Disponível em olympic.org/. Acesso em 05/01/2015. 
 

Foram criados 27 pôsteres para representar os 27 esportes dos Jogos 

Olímpicos, todos elaborados a partir de uma combinação entre fotografia e 

computação gráfica. As fotografias de atletas em competição escolhidas para os 

pôsteres foram feitas durante os Jogos Asiáticos de Seul, realizados antes das 

Olimpíadas de Los Angeles. As imagens fotográficas dos movimentos foram 

selecionadas pela Coreia após sugestões e conselhos do Amateur Sports 
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Association. Já a seleção dos atletas indicados foi feita com discrição, para não 

destacar uma raça ou país específico. As imagens foram acrescidas de efeitos e 

impressões abstratas para representar a capacidade infinita do homem, promovendo 

um equilíbrio harmônico nas fotografias. 

Os trabalhos dos anos 70 e 80 eram voltados para a Arte Moderna. 

Entretanto, com o uso de computadores, fotografias e vídeos, a arte foi ganhando 

outros meios. A vídeo-arte de Nam Juke Paik (1932-2006), por exemplo, que nasceu 

em Seoul, na Coreia, criou novas possibilidades de uso dos meios tecnológicos e, 

principalmente, propiciou a reflexão sobre a cultura de massa na qual está inserida.  

Foi na Exposition of Music-Eletronic Television que Nam fez sua estreia, 

espalhando televisores e usando imãs para alterar ou distorcer a imagem, obra que 

ficou conhecida como Magnet TV e que deu origem à vídeo-arte. 

 

 
Figura 62 – Magnet TV, Nam June Paik - 1965. 

Disponível em artnet.com. Acesso em 05/01/2015. 
 

No ano de 1988, o artista demonstrou ainda mais seu amor por seu país, 

apresentando, no Museu de Arte Moderna de Seoul, uma instalação chamada The 
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More The Better (Quanto mais, melhor), composta por uma torre gigante feita 

inteiramente de monitores para transmitir os Jogos Olímpicos realizados em Seoul. 

 

 
Figura 63 - The More the Better, Nam June Paik - 1988.  
Disponível em koreaherald.com. Acesso em 05/01/2015. 
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Figura 64 – Hodori, Seul - 1988.  

Disponível em olympic.org/. Acesso em 05/01/2015. 
 

No âmbito mercadológico, como nos Jogos anteriores, muitos produtos 

ligados ao mascote Hodori foram licenciados e muitos souvenirs, com a imagem do 

personagem em objetos do cotidiano, foram produzidos.  

 

Figura 65 – Diagrama Hodori. Elaborado pelo autor. 
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2.6 COBI - BARCELONA, 1992 

 
Figura 66 – Cobi – Barcelona, 1992. 

 

A primeira vez que todos os Comitês Olímpicos Nacionais estiveram reunidos 

após os Jogos de Munique, em 1972, na Alemanha, foi na edição dos Jogos 

Olímpicos de Verão de Barcelona, em 1992, na Espanha. A propósito, o mascote 

Cobi, um cão da raça pastor, foi desenhado, para os Jogos de Barcelona, em estilo 

cubista, inspirado na interpretação de Pablo Picasso (1881-1973), apresentada na 

figura 67, da obra Las Meninas, de Velásquez, apresentada na figura 68. 

 

 

Figura 67 – As Meninas, Velásquez – 1656 e Figura 68 – Interpretação de Picasso, 1957. 
Disponível em echomon.co.uk. Acesso em 05/02/2014. 

 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Picasso
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 O Cubismo teve início em 1907, quando Pablo Picasso pintou o quadro Les 

demoiselles d'Avignon, apresentado na figura 69, considerado o ponto de partida do 

movimento. O Cubismo é um tipo de arte considerada mental, ou seja, desliga-se 

completamente da interpretação ou semelhança com a natureza: a obra tem valor 

em si mesma, como maneira de expressão das ideias. 

 

 
Figura 69 – Les demoiselles d'Avignon, Picasso, 1907.  

Disponível em tuitearte.es. Acesso em 17/01/2015. 
 

 A desvinculação com a natureza é obtida através da decomposição da figura 

em seus pequenos detalhes, em planos que são estudados em si mesmos, não na 

visão total do volume. Desta forma, um objeto pode ser observado de diferentes 

pontos de vista, rompendo com a perspectiva convencional e com a linha de 

contorno. As formas geométricas inseridas nas composições e as formas 

observadas na natureza são retratadas de forma simplificada, em cilindros, cubos ou 

esferas.  

 Segundo o historiador de arte Ernst Gombrich, “Expressividade, estrutura e 

simplicidade” são as qualidades que, de acordo com as vanguardas, existem nas 

expressões artísticas primitivas (apud in Sproccati, 156). A cultura ocidental, erudita 

e muito complexa a nível de linguagem, utiliza as formas primitivas e arcaicas para 

revitalizar seu estilo. Os cubistas permitiram que o observador transformasse os 
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limites da arte e introduzisse uma forma diferente à sua percepção. Esta percepção 

causa estranhamento, como ocorre com a maioria das obras inovadoras.  

 Cobi, mascote dos Jogos ocorridos na Espanha em 1992, é um exemplo 

disto, já que dividiu opiniões no início, antes de conquistar o público e se tornar uma 

figura popular. O mascote, criado por Javier Mariscal e apresentado ao público em 

1987, é uma versão humanizada do cão da montanha dos Pirineus. Seu nome foi 

derivado da sigla do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Barcelona (Coob), 

tendo sido escolhido por ser fácil de se pronunciar na maioria das línguas. O 

mascote foi um dos mais populares da história das Olimpíadas, estabelecendo uma 

ruptura na concepção e criação de mascotes olímpicos. 

 

 
Figuras 70 e 71 – Cobi.  

Disponível em olympic.org/mascots. Acesso em 28/12/2014. 

 

 

 Cobi carrega parte da cultura de Barcelona e da influência da arte de 

vanguarda moderna, com o desejo explícito de ser informal, charmoso e divertido. O 

mascote, como os símbolos em geral, tem de realizar diferentes funções de 

comunicação: ele deve representar uma bagagem cultural e, ao mesmo tempo, ser 

rentável e comercial.  

 Esse foi o grande diferencial da ideia de Javier para o personagem, que foi 

considerado de vanguarda pelo estilo despojado e caricatural. Cobi, segundo o 

próprio designer, representou nada mais que o momento cultural de Barcelona, de 

festa e alegria. Durante o evento, ele estava em todos os lugares, sempre se 

divertindo. Durante os Jogos, uma versão inflável do mascote foi amarrada ao cais 

de Barcelona, conforme mostra a figura 72.  

http://mariscal/
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De acordo com o COI, por tudo isso Cobi, juntamente com Misha, foi 

considerado, do ponto de vista comercial, um dos mais populares e bem sucedidos 

mascotes olímpicos. Embora o personagem tenha causado polêmica inicialmente, 

por sua forma estranha, acabou sendo aceito e adorado pelo povo da Espanha e o 

público em geral. Ele mediou uma ligação emocional e se comunicou com adultos e 

crianças, simbolizando uma mudança positiva para a cidade. 

 

 
Figuras 72 – Cobi Inflável – Barcelona. 

Disponível em washingtonpost.com. Acesso em 08/01/2015. 
 

Assim como os mascotes, os pôsteres desempenham um papel importante na 

popularização dos Jogos Olímpicos. Eles são úteis para identificar a cidade anfitriã e 

estabelecer uma estética particular ligada à imagem mundial dos Jogos de 

determinado ano.  

O pôster das Olimpíadas de Barcelona com o logotipo trazendo o ano de 

1992 seguiu o modelo dos anos anteriores, mantendo os anéis na parte inferior e um 

motivo no alto. 

http://internacional/
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Figura 73 – Pôster Oficial, Barcelona - 1992.  

Disponível em olympic.org. Acesso em 05/01/2015. 
 

A forma abstrata pode representar uma rotina de ginástica ou mesmo um 

traço que reflete a cultura do país de acolhimento, no caso as touradas. Entende-se 

que o pôster é inspirado na obras do cubista Joan Miró (1893-1983), importante 

nome da arte catalã, mais especificamente em sua pintura a óleo, apresentada na 

figura 74, intitulada Carnaval do Arlequim, uma das pinturas surrealistas mais 

marcantes do artista.  

Já no fim de sua carreira, Miró reduziu os elementos de sua linguagem 

artística a pontos, linhas e alguns símbolos, além da cor, passando a usar 

basicamente o branco e o preto, como se observa na figura 75. 

 
Figura 74 – Carnaval do Arlequim, 1924-1925. 

Museu Albright-Knox Art Gallery, Nova York. Óleo sobre tela. 66cmX90cm. Joan Miró (1893-1983). 
Disponível em Albright-Knox Art Gallery. Acesso em 05/01/2015. 
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Figura 75 – Minimal: Painting on a White Background – 1968. 

Paris e DACS, London 2011. Óleo sobre tela. Joan Miró (1893-1983). 
Disponível em tate.org.uk. Acesso em 05/01/2015. 

 

Apesar de ter sido concebido para ser não-comercial, foram produzidos 

inúmeros souvenirs com sua a imagem de Cobi, tornando-o supostamente "o 

mascote mais rentável na história dos Jogos Olímpicos". 

 

 
Figura 76 – Diagrama Cobi. Elaborado pelo autor. 

 

 

http://www.tate.org.uk/context-comment/blogs/miros-minimal-series-painting-on-white-background
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2.7 Izzy - Atlanta, 1996 

   
Figura 77 – Izzy – Atlanta, 1992.  

Disponível em olympic.org/mascots. Acesso em 28/12/2014. 

 

Izzy foi o mascote dos Jogos Olímpicos de Verão de 1996 em Atlanta, criado 

em 1991 pelo designer gráfico John Ryan e apresentado ao público na cerimônia de 

encerramento dos Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992, como Whatizit (nome 

baseado na frase What's it?, que significa O que é isso?), exatamente porque 

ninguém sabia exatamente o que o mascote era. Posteriormente, ele foi remodelado 

e renomeado pelas crianças de Atlanta, ganhando boca, nariz, pernas mais fortes e 

estrelas nos olhos. Izzy foi o primeiro a quebrar uma sequência de mascotes que 

remetiam a animais típicos das cidades-sedes, como se observa no diagrama a 

seguir: 

 

Figura 78 – Mascotes, Diagrama elaborado pelo autor. 

 

A recepção ao novo mascote não foi boa, e a organização dos Jogos 

Olímpicos pediu que seu criador redesenhasse o personagem, aplicando-lhe uma 

maior capacidade atlética e realizando outras mudanças. Em outubro de 1995, foi 

apresentada a versão final, que adotou a proposta de o mascote ser divertido, 

extrovertido e enérgico, um ajuste perfeito para a animada cidade de Atlanta. A nova 



 

 88 

criatura era amorfa, ou seja, desprovida de uma forma determinada e qualquer 

significado nacional ou regional, a não ser as cores semelhantes às do mascote 

Sam, das Olimpíadas de Los Angeles de 1984. Como as duas Olimpíadas foram 

realizadas no Estados Unidos, as tonalidades azul, vermelho e branco eram 

imprescindíveis, pois são cores da bandeira nacional e simbolizam o orgulho e 

patriotismo do povo americano, bastante intensos na época. 

Mesmo com seu enigmático sorriso largo, não gozou da mesma popularidade 

que Cobi durante os Jogos Olímpicos anteriores, também porque foi menos 

promovido pelos organizadores do evento, que optaram por direcioná-lo 

preferencialmente às crianças. De acordo com o Jornal Folha de São Paulo, em uma 

das edições de 1996, o mascote dos Jogos não era visto em competições, 

premiações ou materiais de divulgação. Criado para ser símbolo de Atlanta-96, Izzy 

ficou fora até da cerimônia de abertura, sob a alegação de que se tratava de um 

evento adulto. É possível que isso tenha ocorrido por seu aspecto amorfo ter 

causado estranheza aspecto que também pode ser considerado híbrido, como 

ocorre com o próprio mito do Fauno e dos Sátiros, que eram seres incomuns e 

totalmente ligados à diversão, tanto que geralmente eram retratados por artistas 

clássicos do Renascimento com sorrisos irônicos, em esculturas e pinturas. 

 

Figura 79 – Diagrama Izzy. Elaborado pelo autor. 
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Em suma, a ruptura que esse personagem causou por não ser um animal 

regional da cidade-sede, como os mascotes anteriores, atrapalhou o estreitamento 

de comunicação icônica, cultural e simbólica com o público em geral. Mesmo assim, 

o faturamento a partir do uso de sua imagem não foi menor com os produtos 

licenciados, apresentados na figura 79. 

Já o cartaz criado para comemorar o centenário dos Jogos Olímpicos 

Modernos, apresentado na figura 77, traz, ao contrário do mascote, símbolos 

clássicos e contemporâneos, que favoreceu sua identidade visual. O atleta está no 

centro da ilustração, sobre um fundo olímpico em cores. Através deste desenho, a 

intenção do artista é representar igualmente um homem e uma mulher, bem como 

todas as etnias dos participantes dos Jogos Olímpicos. 

O cartaz tornou-se um clássico. Tanto o regime de imagens quanto o de 

cores incluem representações da ideia clássica das Olimpíadas: azul, amarelo, 

preto, verde e vermelho, em torno de uma figura de inspiração grega. O trabalho, por 

isso, é bastante fácil de se assimilar. 

 

Figura 80 – Pôster Oficial de Atlanta, 1996.  
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2.8 Olly, Syd e Millie - Sydney, 2000 

 

Figura 81 – Olly, Syd e Millie.  
Disponível em olympic.org/mascots. Acesso em 28/12/2014. 

 

Os Jogos Olímpicos de 2000, batizados oficialmente como Jogos da XXVII 

Olimpíada, foram realizados em Sydney, na Austrália. O designer gráfico, Matthew 

Hatton, conterrâneo do país, desenvolveu um conjunto de três mascotes em 1997 

como parte de uma competição oficial. Sua intenção era criar personagens que 

representassem a terra, o ar e a água e que simbolizassem Sydney, os Jogos 

Olímpicos e o novo milênio.  

Os personagens resultantes, Syd, Olly e Millie, tornaram-se parte integrante 

do tema visual dos Jogos de Sydney, uma vez que representam animais típicos do 

país-sede da competição, atestando o retorno da inspiração para a criação dos 

mascotes à questão da fauna regional. Os três mascotes são exemplos oriundos da 

fauna australiana: um ornitorrinco (Syd), uma ave kookaburra (Olly) e uma equidna 

(Millie), que se assemelha a um ouriço. São também referências a Sydney, aos 

Jogos Olímpicos e ao novo milênio, representando respectivamente a água, o ar e a 

terra. 

O ornitorrinco (Ornithorhynchus anatinus) é um animal semiaquático particular 

da região da Austrália. O nome do personagem inspirado neste animal (Syd) origina-

se do nome da cidade-sede dos Jogos, Sydney. Ele representa o espírito de 

competição, a força do esporte e o ânimo dos competidores. Além disso, mascote 
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faz referência à relação entre homem e meio ambiente, tendo sido por isso, 

considerado defensor da natureza. 

 

Figura 82 – Syd. Diagrama elaborado pelo autor. 

 

Olly é uma kookaburra (Dacelo), ave típica australiana. Seu nome deriva da 

palavra "olimpíada". O mascote representa a amizade e a variedade de culturas, 

além do companheirismo e do espírito olímpico que estão presentes nas 

competições internacionais e que são importantes quando da conquista de uma 

medalha de ouro. 

Os criadores deste mascote o idealizaram para ser bem-humorado, 

comunicativo e, sobretudo, divertido. Ademais, para ser encarregado de proteger os 

anéis olímpicos durante os Jogos. 

 

 
Figura 83 – Olly. Diagrama elaborado pelo autor. 
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Millie é uma equidna (Tachyglossidae), animal típico do país que se 

assemelha ao ouriço, com o corpo coberto de espinhos e a pelagem crespa. Pode-

se observar diversas equidnas no Millenium Park de Sydney. O mascote foi criado 

com a intenção de representar uma mulher moderna, de modo que suas principais 

características são a inteligência e a criatividade. Seu nome advém da palavra 

"milênio", em uma referência ao fato de que os Jogos de Sydney seriam os últimos 

do segundo milênio. 

 

 

Figura 84 – Millie. Diagrama elaborado pelo autor. 

 

A escolha dos mascotes foi baseada numa pesquisa feita na Austrália e em 

outros países, com o objetivo de, assegurada a aceitação do público quanto a eles, 

evitar que fossem escolhidos cangurus ou coalas, dois animais bastante 

característicos da região. Os mascotes produzidos tiveram como referência as cores 

e a fauna da exótica Austrália. 

 

 
Figura 85 – Olly, Millie e Syd. 

Disponível em heraldsun.com.au/sport. Acesso em 09/01/2015. 
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O continente australiano é reconhecido como um centro de endemismo de 

significado global (Major, 1988). Por causa de seu tamanho, idade e isolamento 

geológico, mais de 80% dos mamíferos, répteis, plantas com flores, fungos, insetos 

e moluscos encontrados na Austrália são endêmicos, isto é, encontrados em grande 

número que pode ser atribuído ao isolamento do continente australiano, à 

estabilidade tectônica e aos efeitos de um padrão pouco usual das mudanças 

climáticas que afetaram seu solo e sua flora no decurso das eras geológicas16. 

 

 
Figura 86 – Fauna Austrália.  

Disponível em estudiaenaustralia.es. Acesso em 09/01/2015. 

 

Parece evidente, para a criação dos mascotes dos Jogos Olímpicos de 

Sydney, a inspiração do artista na fauna e na biodiversidade do país. A referência a 

outras maravilhas exóticas até então desconhecidas pelo resto do mundo foi uma 

oportunidade para Hatton mostrar ao mundo a extensão da fauna natural da 

Austrália, para além do canguru e do coala, que são animais já bastante conhecidos 

internacionalmente e amplamente utilizados para representar o país. O artista John 

Glover (1767-1849), que chegou à Austrália em 1831, também se valeu dessa 

referência, combinando seu interesse por representações precisas da luz, da flora e 

                                                 
16 Consultado em http://www.environment.gov.au – pag. 348 

http://www.environment.gov.au/
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da fauna da Austrália com imagens idealizadas de povos aborígenes, que fazem 

alusão aos acontecimentos dramáticos da colonização europeia da Austrália. 

 

 
Figura 87 – The River Nile, Van Diemen's Land – 1837. 

National Gallery of Victoria, Melbourne. Òleo sobre tela. 76cm X 114cm. John Glover (1767-1849). 
Disponível em National Gallery, Melbourne. Acesso em 09/01/2015. 

 

Na pintura apresentada na figura 87, Glover reproduz uma paisagem baseada 

na visão de sua fazenda, paisagem na qual os povos aborígenes da Tasmânia são 

vistos desfrutando de uma vida campestre em harmonia com a natureza. Seu 

objetivo pode ter sido o de criar uma forma alternativa de fuga da vida, já que a 

realidade do povo aborígene da Tasmânia na época da colonização do país estava 

em contraste com a cena retratada na pintura. Os encontros entre os colonizadores 

e os habitantes originais da Tasmânia foram muitas vezes caracterizados por 

conflitos violentos.  

A despeito disso, ele mostrou sua dedicação ao retratar fielmente as 

características únicas de fauna e flora do lugar. Suas pinturas sugerem um 

sentimento de tranquilidade perante a atmosfera e a luminosidade da Austrália, que 

são inconfundíveis. 

Nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, o espírito de fraternidade 

contagiou atletas e público, permitindo a transcendência de possíveis divergências 
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políticas em prol da valorização das culturas e da ampliação do olhar humano sobre 

o mundo. Esta ideia pode ser observada no cartaz exibido na figura 88. 

 

 

Figura 88 – Pôster Oficial de Sydney, 2000.  
Disponível em stepbrightly.com. Acesso em 08/01/2015. 

 

No pôster acima, apresenta-se o Millennium Man, com silhueta de atleta e 

formas tipicamente australianas, além das cores do emblema dos Jogos. O homem 

é colocado contra um fundo azul, que lembra a água do Porto de Sydney, e sua 

sombra toma uma forma mais humana. Na parte inferior do pôster, verifica-se a 

famosa Opera House. 

 Assim como ocorreu nos demais Jogos Olímpicos, Sydney desenvolveu uma 

mercadoria global e coerente, que serviu como uma janela visual para os Jogos e 

inspiraram torcedores de diferentes culturas. Sydney, porém, trouxe inovações no 

design dos produtos de licenciamento olímpico. 
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Figura 89 – Diagrama Olly, Millie e Syd. Elaborado pelo autor. 
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2.9 ATHENA E PHEVOS - ATENAS, 2004 

 

 
Figura 90 – Athena e Phevos.  

Disponível em olympic.org/mascots. Acesso em 28/12/2014 

 

Os Jogos Olímpicos de 2004 foram realizados em Atenas, capital da Grécia, 

sendo a segunda edição de Jogos Olímpicos realizada na cidade, 108 anos após a 

primeira. Trata-se de um lugar com enorme poder simbólico, que fez parte da 

história das Olimpíadas. Um exemplo é o estádio da cidade de Olímpia17, em que, 

na Antiguidade, foram disputados os Jogos que receberam as provas de arremesso 

de peso. 

 

Atenas, a capital grega, é conhecida mundialmente tanto pelo seu passado 

histórico (berço do Ocidente), como pelos impressionantes restos arqueológicos que 

conserva, como o Templo de Zeus. 

                                                 
17 O santuário onde os jogos aconteciam se chamava Altis e era composto por vários prédios, 
incluindo o temenos (lugar sacro) que era o templo de Hera e Zeus e o Pelopion, a área do altar onde 
os sacrifícios eram feitos. Devido ao aumento da importância dos jogos entre os gregos, com o 
passar do tempo foram construídos outros prédios incluindo a Palaestra (Século III a. C.), 
o Gymnasion (Século II a.C.) e as casas de banho que se uniram ao grande complexo de Olympia. 
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Figura 91 – Templo de Zeus, Olímpia.  

Disponível em sanzovo.com. Acesso em 28/12/2014. 

 

Foi em um desses sítios arqueológicos que foram encontradas, durante 

escavações, bonecos de argila de Athena e Phevos (em grego: Αθηνά, Φοίβος), 

personagens da mitologia que foram transformados em mascotes nos Jogos 

Olímpicos de Verão de 2004. Os bonecos, que inspiraram o desenho dos mascotes, 

eram usados em festivais religiosos, como o "Daidala"18. 

 

 

Figura 92 – Daidala, Olímpia.  
Disponível em sanzovo.com. Acesso em 28/12/2014. 

 

                                                 
18 Daidala é um festival grego de reconciliação, que foi realizada a cada quatro anos em honra de 
Hera em Platéia na Beócia. A cada quatorze ciclos um Grande Daidala foi comemorado em todo 
Beócia. No grande festival, uma estátua de madeira, referido como um daidala, foi levado em 
procissão em um vagão e depois queimada em um incêndio. 
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Os nomes dos mascotes vêm dos dois deuses da mitologia grega. Phevos, 

outra referência a Apolo, é o deus da luz e da música, e Atena é a deusa da 

sabedoria e protetora da cidade de Atenas. Segundo o Comitê Organizador dos 

Jogos de Atenas, os mascotes representam valores como participação, fraternidade, 

igualdade, cooperação, jogo limpo e valor humano. 

 

 
Figura 93 – Athena e Phevos - Atenas, 2004. 
Disponível em ew.com. Acesso em 08/01/2015. 

 

Além de representarem o prazer de jogar e os valores olímpicos, Phevos e 

Athena foram idealizados como irmãos para simbolizar a união, a igualdade e a 

fraternidade entre homens e mulheres.  

O mascote de Phevos usa uma túnica azul que lembra o mar e as cores do 

emblema das Olimpíadas, e o de Athena veste uma túnica laranja, como evocação 

do sol e do emblema das Paraolimpíadas. A fisionomia dos mascotes, com forma de 

sino, deve-se à boneca de terracota do século VII a.C., outra referência para a 

criação dos personagens. 

Desde o renascimento dos Jogos em 1896, pôsteres foram desenhados por 

pintores e artistas gráficos para promover os Jogos e demonstrar o nível artístico do 

país de acolhimento. 
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O Comitê Organizador das Olimpíadas na Grécia criou um painel formado por 

personalidades do mundo da arte e pediu-lhes para identificar uma lista de 28 

artistas gregos. Estes artistas foram convidados a criar uma obra de arte 

especialmente para os Jogos de Atenas, que seria usada para desenvolver 28 

pôsteres (uma referência direta ao número da edição dos Jogos). 

 

 
Figura 94 – Cartaz oficial, Atenas – 2004.  

Disponível em ew.com. Acesso em 08/01/2015. 

 

Alguns cartazes, como o da figura 96, foram inspirados nas artes gregas da 

Antiguidade, como os vasos atenienses e as ânforas panatenaicas, que eram 

grandes vasilhames de cerâmica que continham o óleo que era dado como prêmio 

nos jogos panatenaicos19. Deve-se dizer que a presença da arte na cerâmica 

proporcionou uma forma de realização da pintura grega. Os vasos gregos não eram 

conhecidos apenas pelo equilíbrio e forma, mas também pela harmonia entre o 

desenho, as cores e o espaço utilizado para a ornamentação. Os vasos continham 

as figuras em pinturas negras representando participantes de alguma modalidade 

especifica. 

                                                 
19 Panateneias (ou Panatenaias) eram festas realizadas em homenagem à deusa grega Atena. Para 
homenagear Atena, eram realizadas as Pequenas e Grandes Panateneias. As primeiras eram anuais 
e as segundas, mais importantes, eram promovidas a cada quatro anos. Acredita-se que essas festas 
tinham como objetivo agradar à sábia deusa, para que ela protegesse as colheitas. 
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Eles serviam para os rituais religiosos e para armazenar, entre outras coisas, 

água, vizinho, azeite e mantimentos. Os vasos tornaram-se objetos artísticos a partir 

do momento em que passaram a revelar uma forma equilibrada e um trabalho de 

pintura harmonioso. 

 

Figura 95 – Vaso Grego (c. 530 a.C.). 
Disponível em metmuseum.org. Acesso em 08/01/2015. 

 
 

 
Figura 96 –Pôsteres, Atenas.  

Disponível em olympic-museum.de. Acesso em 08/01/2015. 

 

As imagens inspiradas nos vasos gregos e os mascotes baseados nos 

achados arqueológicos, bem como os próprios mitos, estamparam mais de 4.000 
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produtos licenciados (entre moedas, selos, broches, bonecos, pôsteres, camisetas, 

canecas e álbuns musicais) para os Jogos de Atenas.  

Eles foram comercializados em 10.000 pontos de venda em toda a Grécia e 

em dez lojas exclusivas (seis na Grécia e quatro em outros países). 

 

 

Figura 97 – Diagrama Athena e Phevos. Elaborado pelo autor. 
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2.10 BEIBEI, JINGJING, HUANHUAN, YINGYING E NINI - PEQUIM, 2008 

Figura 98 – Fuwa – Pequim, 2008.  
Disponível em olympic.org/mascots. Acesso em 28/12/2014. 

 

As Olimpíadas de 2008 em Pequim (Beijing) aconteceram em um momento 

de grande desenvolvimento da economia da China. Bilhões de dólares foram 

investidos na construção de complexos esportivos, sistemas de transporte e 

alojamentos para um evento que reuniu atletas de 204 países. 

Nas cerimônias de abertura e encerramento, foram mostrados vários 

aspectos da história e cultura chinesas. Grande parte das modalidades ocorreu na 

cidade de Pequim, sendo que outras foram disputadas em Hong Kong, Sha Tin e 

Qingdao. 

 

 
Figura 99 – Beijing – Ninho de Pássaro.  

Disponível em meiguoxing.com. Acesso em 28/12/2014. 
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Com uma estrutura semelhante aos galhos de um ninho de pássaro, O Beijing 

National Stadium, ou Ninho de Pássaro, com 91.000 lugares, foi projetado a partir de 

42 mil toneladas de aço para ser um dos estádios mais respeitadores do ambiente 

no mundo. Sediou competições importantes, bem como a cerimônia de abertura e 

encerramento. 

Assim como os organizadores das edições anteriores, os chineses queriam 

que as Olimpíadas de Pequim ficassem na memória de todos para sempre, então 

resolveram criar cinco personagens que trouxessem consigo uma série de 

significados. Este quinteto ficou conhecido como Fuwa, em Chinês 福娃, Fúwá, que 

quer dizer "Crianças de boa sorte". Cada mascote representa um elemento, uma cor 

dos anéis olímpicos, um desejo e, com exceção de Huanhuan, a Chama Olímpica. 

Beibei é o peixe, Jingjing, o Panda, Yingying representa o antílope tibetano e Nini, o 

Swallow. Ao se juntarem todos os nomes, forma-se a frase Bei Jing Huan Ying Ni, 

que significa Bem-vindo a Pequim, um caloroso convite que mostra a missão de 

Fuwa como um jovem embaixador dos Jogos. 

Da mesma forma que os cinco anéis olímpicos, as cores e os desenhos do 

Fuwa, os mascotes olímpicos de Pequim em 2008, trazem uma mensagem de paz, 

amizade e bons fluídos da China para crianças de todo o mundo. Eles foram 

desenhados para expressar o estilo brincalhão de cinco pequenas crianças, que 

formam um círculo de amizade. 

 

 
Figura 100 – Mascotes em frente ao ginásio durante a Olimpíada.  

Disponível em olympic.org/mascots. Acesso em 06/12/2014. 
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Figura 101– Beibei.  

Disponível em olympic.org/mascots. Acesso em 10/01/2015. 

 

Sobre o personagem Beibei, que significa peixe, trata-se de uma referência 

ao elemento água. Na cultura tradicional chinesa, o peixe representa prosperidade, 

já que o seu ideograma se assemelha ao de abundância (餘 / 余). Ele é azul e seu 

desejo é exatamente o de prosperidade. As ondas em sua cabeça são inspiradas na 

pintura tradicional chinesa conhecida como Guohua, que significa nacional ou 

pintura nativa, e envolve essencialmente as mesmas técnicas, como a caligrafia e 

um pincel embebido em tinta preta ou colorida; óleos não são utilizados. Como 

acontece com a caligrafia, os materiais mais populares em que as pinturas são feitas 

são papel e seda. A pintura chinesa remonta a uma época anterior à Dinastia Tang 

(618-960 a.C), retratando pessoas concentradas em alguma atividade. Na primeira 

metade da dinastia, retratar flores, jardins, animais, montanhas e paisagens era mais 

frequente que estes temas são capazes de transportar as pessoas para um mundo 

calmo, longe dos problemas materiais. Por este motivo, foram extremamente 

valorizados pelos literatos e burocratas chineses. 

Entre a pintura e a caligrafia existe uma profunda relação, já que possuem um 

mesmo elemento em comum: a linha. Artistas chineses conseguiram converter 

linhas em uma arte altamente desenvolvida passaram a servir não só como 

contorno, mas para expressar os sentimentos do artista. 

A pintura chinesa não é enquadrada como no Ocidente: seu tecido é colocado 

na extremidade de um cilindro, o que permite armazenar a obra com segurança ou 
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mesmo colocá-la na parede. Isto faz com que a pintura fique bem conservada, 

podendo durar até mil anos. 

 

 
Figura 102 – China Imperial - Museé Cernuschi de Paris.  

Disponível em pinacoteca.org.br. Acesso em 22/04/2015. 
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Figura 103 – Jingjing.  

Disponível em olympic.org/mascots. Acesso em 10/01/2015. 

 

Quanto ao Jingjing, o famoso panda, deve-se dizer que, na cultura tradicional 

chinesa, ele é considerado um símbolo nacional e de proteção ambiental. 

Representa, como espécie ameaçada de extinção, a coexistência entre a 

humanidade e a natureza. Está relacionado a elementos como a madeira e valores 

como honestidade e otimismo. O panda, além disso, simboliza felicidade e esportes 

que usam a força, como o halterofilismo e o judô. Jingjing faz as crianças sorrirem e 

é por isso que ele traz a benção da felicidade aonde quer que vá. O mascote foi 

escolhido para representar o nosso desejo de proteger a natureza e preservar sua 

beleza para todas as gerações, como representa o logo da WWF20. 

 

 
Figura 104 – WWF.  

Disponível em wwf.org. Acesso em 10/01/2015. 

 

                                                 
20 O World Wide Fund for Nature (WWF, "Fundo Mundial para a Natureza") é uma Organização não 
governamental (ONG) internacional que atua nas áreas da conservação, investigação e recuperação 
ambiental. 
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O mascote é inspirado pelas pinturas de porcelana da Dinastia Song, que 

simbolizam as exuberantes florestas chinesas e a relação harmoniosa entre o 

homem e a natureza. 

Durante séculos, a cidade de Jingdezhen tem sido considerada o mais 

importante centro da China para a produção de porcelana. A porcelana imperial aí 

produzida era tão requintada, que foi descrita como sendo "tão branca como jade, 

tão brilhante como um espelho, tão fina como papel, com um som tão claro quanto o 

de um sino".  

Os tipos mais famosos de porcelana de Jingdezhen são a porcelana azul e 

branca, que foram produzidas desde a dinastia Yuan até a dinastia Song. 

 
Figura 105 – Porcelana (Dinastia Song).  

Disponível em china.org.cn/. Acesso em 10/01/2015. 
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Figura 106 – Huanhuan.  

Disponível em olympic.org/mascots. Acesso em 10/01/2015. 

 

Sobre o Huanhuan, que significa chama olímpica, ele está ligado ao elemento 

fogo e a valores como entusiasmo e otimismo, simbolizando felicidade e esportes 

que usam bola, tais como futebol, basquetebol e voleibol. No círculo íntimo do Fuwa, 

Huanhuan é o irmão mais velho, uma criança de fogo, simbolizando a chama 

olímpica e a paixão pelos esportes. Huanhuan é, no meio do centro de Fuwa, a 

encarnação do espírito olímpico. E, embora ele inspire todos com a paixão de correr 

mais rápido, saltar mais alto e ser mais forte, é também aberto e convidativo. 

Sempre que a luz de Huanhuan brilha, convidando o calor de Pequim a 

integrar os Jogos de 2008, manifestam-se, simbolicamente, os desejos e as bênçãos 

do povo chinês a todos. O desenho de fogo que ornamenta sua cabeça é inspirado 

no famoso mural de Dunhuang21 - que reproduz concepções tradicionais da China. 

Huanhuan é cessante e entusiasta, além de excelente em todos os jogos da bola 

vermelha. Ele representa o anel olímpico e o antigo lema Citius, Altius, Fortius (Mais 

rápido, mais alto, mais forte). 

Nas imagens a seguir, a fotografia reproduz parte de antigas pinturas e 

estátuas em murais nos interiores de Mogao, em Gansu, província do noroeste da 

                                                 
21 Dunhuang é uma cidade localizada na prefeitura de Jiuquan, na província de Gansu, no noroeste 
da República Popular da China. Nos seus arredores, situam-se as Grutas de Mogao, onde há mais de 
45 000 metros quadrados de pinturas murais, o que as tornam o maior conjunto de arte budista do 
mundo da Idade Média. 
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China. Os 1.600 anos de idade das Grutas Mogao, que passaram a integrar o 

Patrimônio Mundial em 1987, acumulam mais de 2.000 esculturas coloridas e 45.000 

metros quadrados de afrescos. 

 

 
Figura 107 – Mogao.  

Disponível em Chinaculture.org. Acesso em 10/01/2015. 
 
 

 
Figura 108 – Mogao.  

Disponível em Chinaculture.org. Acesso em 10/01/2015. 
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Figura 109 – Yingying.  

 

Yingying, que significa antílope-tibetano, tal como todos os antílopes, é rápido 

e ágil, a tal ponto que é capaz de cobrir as grandes extensões de terra em corridas 

por todas as partes. Símbolo da vastidão da paisagem da China, o antílope exerce, 

tradicionalmente, a bênção da saúde e a força do corpo, que vêm da harmonia com 

a natureza. Representa o elemento terra e valores como vivacidade e astúcia. 

Simboliza, ainda, saúde e atletismo.  

Sua cabeça ornamentada incorpora vários estilos de decoração do Qinghai-

Tibete e Xinjiang, a variedade de culturas e tradições étnicas e a concepção 

ocidental da China. Yingying é um garoto ágil e representa o anel olímpico amarelo. 

O antílope, um dos animais mais velozes do mundo, é símbolo do planalto tibetano. 

 

 
Figura 110 – Antílope do Tibet.  

Disponível em Chinaculture.org. Acesso em 10/01/2015. 
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Figura 111 – Nini.  

Disponível em olympic.org/mascots. Acesso em 10/01/2015. 

 

Sobre Nini, que significa andorinha, nota-se que ela usa, em seu chapéu, uma 

pipa chinesa em formato de andorinha, animal que, na cultura chinesa, é 

considerado mensageiro da primavera, simbolizando, por isso, a ideia de boa sorte. 

O ideograma chinês para andorinha, curiosamente, é usado também no ideograma 

Yanjing (燕京), que é o antigo nome de Pequim. Nini representa o elemento ar e 

valores como inocência, além de simbolizar a ideia de boa sorte e a modalidade 

esportiva da ginástica. Sua inspiração é a pipa ou papagaio. Na primavera e no 

verão, as pipas de diferentes formatos sobrevoam os parques de Pequim, com suas 

belas asas sobre as correntes de vento que sopram através da capital. Entre os 

desenhos chineses, o a da Andorinha é tradicionalmente um dos mais populares. 

Nini é desenhada a partir desta grande tradição de voar. 

 

 
Figura 112 – Pipa (Andorinha).  

Disponível em nouahsark.com. Acesso Em 10/01/2015. 
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Suas asas douradas e verdes simbolizam o infinito do céu e a propagação da 

boa sorte, como uma bênção, por onde ela voa. Entre Fuwa, Nini é inocente e alegre 

como uma andorinha. Ela é forte na ginástica olímpica e representa o anel verde. 

 

 
Figura 113 – Andorinha.  

Disponível em natgeo.com. Acesso em 10/01/2015. 

 

As migrações das andorinhas remetem ao conceito e ao símbolo do Ying 

Yang, baseado no ritmo sazonal: no inverno (Yin), elas se refugiam, enquanto no 

verão (Yang) elas saem. Nesse sentido, essa ave simboliza as situações cíclicas, a 

metamorfose, a renovação, a esperança e a ressurreição. Na China, a andorinha 

representa também a fertilidade, porque do retorno das andorinhas no equinócio da 

primavera.  

A propósito, muitas lendas chinesas estão relacionadas com a simbologia da 

fertilidade e da fecundidade dessas aves, como, por exemplo, a história de Hien-Ti, 

que ingeriu ovos de andorinha e teve Confúcio, considerado o filho da andorinha. 

Na Mitologia Egípcia, a andorinha simboliza o eterno retorno e a ressurreição, 

de forma que Ísis, a deusa da maternidade, da fertilidade e da natureza, esposa de 

Osíris e mãe de Hórus, transformava-se, após a morte do marido, em andorinha e 

voava, à noite, ao redor do sarcófago de Osíris, lamentando sua morte. 

Em cada parte dos Fuwa, é possível encontrar os cinco elementos da 

natureza, o mar, a floresta, o fogo, a terra e o céu. 
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Figura 114 – Diagrama Fuwa. Elaborado pelo autor. 
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2.11 WENLOCK E MANDEVILLE - LONDRES, 2012 

 

Figura 115 – Wenlock e Mandeville.  
Disponível em olympic.org/mascots. Acesso em 28/12/2014. 

 

As Olimpíadas de Londres, realizadas em 2012, usaram muitas instalações 

que já existiam antes da eleição da cidade para ser a sede do evento, incluindo o 

Estádio de Wembley, Arena de Wembley, Wimbledon All England Club, Lord's 

Cricket Ground, O2 Arena, Earls Court Exhibition Centre, Weymouth and Portland 

National Sailing Academy e Excel Centre. 

Assim, a Grã-Bretanha conseguiu ser mais econômica do que a China, que 

consumiu com as sedes olímpicas cerca de R$ 450 milhões a mais para viabilizar a 

Olimpíada de 2008. Londres foi a primeira cidade, na Era Moderna, a sediar 

oficialmente os Jogos Olímpicos por três vezes - as anteriores foram em 1908 e 

1948. 

O Estádio Olímpico de Londres, local das disputas de atletismo e mais 

importante palco dos Jogos Olímpicos, foi o que mais ônus causou aos cofres 

londrinos. Finalizado em março de 2011, três meses antes do prazo previsto, o custo 

total do estádio, com capacidade para 80 mil pessoas, foi de R$ 1,35 bilhão. 
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Figura 116 – Estádio Olímpico de Londres.  

Disponível em sevillatrendy.com. Acesso em 11/01/2016. 

 

Wenlock e Mandeville foram os mascotes oficiais dos Jogos Olímpicos e 

Paraolímpicos de Londres em 2012. Eles são animações que representam gotas de 

aço de siderúrgicas em Bolton. Os nomes dos mascotes vêm da pequena cidade de 

Much Wenlock, que recebeu uma competição precursora dos Jogos Olímpicos, e do 

hospital Mandeville, que organizou os Stoke Mandeville Games, precursor dos Jogos 

Paraolímpicos. 

De acordo com a história (fictícia) desses mascotes, eles foram formados a 

partir da última viga-mestra do Estádio Olímpico. A pele de ambos é feita de aço 

muito polido, permitindo que eles reflitam as pessoas que encontram. Os olhos são 

câmeras que filmam todas as suas aventuras. Ideias deste parágrafo aparecem no 

posterior, por isso este pode ser excluído. 

As Olimpíadas e Paraolimpíadas de Londres inovaram nos mascotes ao 

trocar animais por duas gotas de aço: Wenlock e Mandeville. De acordo com seu 

criador, o dramaturgo Michael Morpurgo, os personagens, quase como o boneco 

Pinóquio, foram formados pela última viga-mestra do Estádio Olímpico, em East 

London, a partir do trabalho de um soldador que lá trabalhava. As duas gotas de aço 

polido a partir das quais os personagens teriam surgido é o que, segundo o 

dramaturgo, permite que eles reflitam as pessoas que encontram. Desenvolvidos por 

uma agência britânica chamada Iris, os mascotes têm na cabeça uma luz que é 

baseada naquela encontrada nos famosos táxis pretos da cidade, uma testa cujo 
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formato é idêntico ao da cobertura do Estádio Olímpico e olhos que, sendo câmeras, 

filmam todas as suas aventuras. 

 

 
Figura 117 – Taxi Londrino.  

Disponível em premiumtours.co.uk/. Acesso em 11/01/2016. 

 

Wenlock possui várias referências a Londres, à modernidade e ao esporte: o 

olho é a lente de uma câmera que filma tudo o que vê, as pontas na cabeça 

representam os três lugares do pódio e as pulseiras, cinco no total, são das cores 

dos anéis olímpicos. 

 
Figura 118 – Wenlock. 

Disponível em olympic.org/mascots. Acesso em 28/12/2014. 
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Figura 119 – Wenlock, Diagrama elaborado pelo autor. 

 

Mandeville, mascote dos Jogos Paraolímpicos de Londres em 2012, usa um 

relógio cor-de-rosa no pulso que marca o horário de 0:20:12. Ele foi baseado num 

evento muito específico que ocorria na cidade de Stoke Mandeville, o berço dos 

Jogos Paraolímpicos: o local promovia competições entre soldados que voltavam 

lesionados da Segunda Guerra Mundial. 

Sua cabeça em formato de capacete contém três pontos, nas cores azul, 

vermelha e verde, assim representando o símbolo paraolímpico. O rabo e as mãos 

do mascote são aerodinâmicos, pois ele está sempre em movimento - tentando 

bater seu recorde pessoal. 

 

 
Figura 120 – Mandeville. 

Disponível em olympic.org/mascots. Acesso em 28/12/2014. 
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Figura 121 – Mandeville, Diagrama elaborado pelo autor. 

 

A identidade visual que engloba o logo final é uma representação do número 

2012, com os anéis olímpicos incorporados ao zero. Uma característica inovadora é 

que esta identidade engloba uma variedade de cores, tendo sido, pela primeira vez 

na história do evento, compartilhada pelos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos. 

 

 
Figura 122 – Logos oficiais.  

Disponível em olympic.org/mascots. Acesso em 28/12/2014. 

 

Em 1972, nas Olimpíadas de Munique, foi apresentada uma ideia de 

padronização visual do logotipo para as próximas edições do evento. Os alemães 

elaboraram um manual de identidade visual que definia a tipografia, as cores, os 

padrões de utilização do logotipo, dentre outros elementos. Criaram, ainda, um 

pictograma para cada esporte, conceito que foi usado pela primeira vez em 1948, 

em Londres. 

Desde então, a cada ano, os estudos, investimentos e a atenção são cada 

vez maiores para o design da marca das Olimpíadas de cada país-sede. O que 

antes era “menos importante”, agora ganha um grande significado, porque é através 
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da identidade visual que o público recorda cada edição das Olimpíadas. O logo dos 

Jogos de Londres, seguindo este pressuposto, conta com estruturas que trazem a 

ideia de vetores que se encaixam com o look and feel22 do projeto grandioso que foi 

elaborado para os jogos. 

 

 
Figura 123 – Linhas Guias - Logo Oficial.  

Disponível em olympic.org/mascots. Acesso em 28/12/2014. 
 
 

   
Figuras 124 e 125 – Identidade Visual.  

Disponível em olympic.org/mascots. Acesso em 28/12/2014. 

 

                                                 
22 Look and Feel é um termo usado na descrição dos produtos e áreas, como a concepção de 
produtos, marketing, branding e trademarking, para descrever as principais características da sua 
aparência. 
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Wenlock e Mandeville seguem as mesmas características propostas pelo grid 

geométrico usado na marca e em tudo mais, desde as placas de sinalização até os 

produtos de marketing. 

 

Figura 126 – Ingressos Oficiais.  
Disponível em olympic.org/mascots. Acesso em 28/12/2014. 

 
 

 

Figura 127 – Wenlock e Mandeville. Diagrama elaborado pelo autor. 
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2.12 VINICIUS E TOM - RIO DE JANEIRO, 2016 

 

Figura 128 – Vinicius e Tom – Brasil, 2016. 
Disponível em olympic.org/mascots. Acesso em 28/12/2014. 

 

Para definir os mascotes dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o Comitê 

Rio 2016 optou por fazer uma concorrência de abrangência nacional. O processo 

contou com a chancela dos diretores do Festival Anima Mundi e foi vencido pela 

Birdo Produções, de São Paulo. 

Os mascotes dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, misturam ficção e 

realidade e são inspirados na fauna e flora brasileira, com influências variadas de 

cultura pop, elementos de animação e de personagens de videogame. Seus nomes 

respectivamente, Vinícius e Tom, como homenagem aos músicos Vinicius de 

Moraes e Tom Jobim.  

Para o presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e 

Paraolímpicos Rio 2016, Carlos Arthur Nuzman, Vinícius e Tom são nomes já 

reconhecidos pelo mundo como sinônimo de excelência, bem de acordo com a 

marca que os brasileiros querem deixar com os Jogos. Desse modo, além de 

representar a fauna e flora brasileiras, nossos mascotes também incorporam o 

melhor da música nacional.  

Os Jogos do Rio em 2016 abraçam os valores do Movimento Olímpico, como 

a celebração da amizade, demonstração de respeito por todos e busca pela 
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excelência, e também do Paraolímpico, como a busca de coragem, determinação, 

inspiração e igualdade. 

O Dossiê de Candidatura afirma que a motivação da candidatura da cidade 

do Rio de Janeiro para sediar os Jogos foi “a paixão de associar o poder dos 

esportes Olímpicos e Paraolímpicos ao espírito festivo dos cariocas, com o objetivo 

de trazer vantagens sustentáveis para o Brasil e a cidade do Rio de Janeiro”23. 

 

 
Figura 129  – Vinicius.  

Disponível em rio2016.com. Acesso em 28/12/2014. 

 

Vinícius, o mascote olímpico, apresentado na figura 129, representa a 

diversidade dos animais do país. Reúne a agilidade dos felinos, o gingado dos 

macacos e a leveza das aves podendo esticar seus braços e pernas como quiser. 

Com estas habilidades, pula mais alto, corre mais rápido e fica ainda mais forte. 

 

 
Figura 130 – Movimentos de Vinicius. 

Disponível em rio2016.com. Acesso em 28/12/2014. 

 

                                                 
23 Rio 2016TM, Dossiê de Candidatura Rio 2016. Disponível em rio2016.org. 
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Entre suas características estão o olfato apurado, capaz de farejar aventuras, 

e a audição que identifica onde estão as torcidas mais animadas. Pratica todos os 

esportes do programa olímpico e tem amigos por todo o mundo. 

 

 
Figura 131 – Tom.  

Disponível em rio2016.com. Acesso em 28/12/2014. 

 

Já Tom, o mascote paraolímpico, apresentado na figura 131, representa uma 

inédita mistura da flora brasileira. Consegue se transformar o tempo todo, com 

determinação e alegria, crescendo e superando obstáculos. Além de praticar os 

esportes do programa paraolímpico, vive em movimento. Não acredita que existem 

barreiras que não possam ser superadas. Como embaixador dos Jogos 

Paraolímpicos, vai ensinar as pessoas a buscarem dentro de si o que têm de 

melhor. 

 
Figura 132 – Movimentos de Tom.  

Disponível em rio2016.com. Acesso em 28/12/2014. 

 

Para a escolha do nome da dupla, a votação contava com três opções Oba e 

Eba (interjeições de alegria no Brasil), Tiba Tuque e Esquindim (onomatopéias 
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referentes ao samba) e Vinícius e Tom (referências a Vinícius de Moraes e Tom 

Jobim, ícones da música brasileira). Na eleição, Vinícius e Tom receberam 44% dos 

votos.  

Os mascotes são um dos símbolos mais representativos dos Jogos. Eles têm 

a missão de encantar e envolver o público. Em plena era da web 2.024, buscando 

este objetivo, os mascotes do Rio 2016 terão site próprio e perfil nas redes sociais. 

Houve uma mudança na forma como a internet é encarada por usuários e 

desenvolvedores, passando a ser vista como um ambiente de interação e 

participação, que hoje engloba inúmeras linguagens e motivações. O marketing, a 

publicidade e a própria comunicação também mudaram muito com a web 2.0. 

 

 
Figura 133 – Identidade dos Mascotes. Disponível em rio2016.com. Acesso em 28/12/2014. 

 

A partir desses recursos, já houve até mesmo a interação com os mascotes 

de outros Jogos, que passearam pela Cidade Maravilhosa, como também é 

conhecida a capital do Rio de Janeiro. A expectativa é que os mascotes do Rio 2016 

caiam no gosto do mundo, transmitam a alegria do brasileiro e apresentem as 

verdadeiras belezas e riquezas do Brasil. 

 

                                                 
24 Web 2.0 é um termo popularizado a partir de 2004 pela empresa americana O'Reilly Media para 
designar uma segunda geração de comunidades e serviços, tendo como conceito a "Web como 
plataforma", envolvendo wikis, aplicativos baseados em folksonomia, redes sociais, blogs e 
Tecnologia da Informação. 
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A seguir algumas imagens para ilustrar o poder do diálogo dos mascotes na 

estreita relação desses personagens com elementos do cotidiano e a sua 

aproximação com o mito e com o ambiente onde ele está inserido, fascinando 

jovens, adultos e principalmente os atletas, como um congraçamento universal. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 134 – Interação Mascotes/atletas e público em geral. 
Diagrama elaborado pelo autor. 

Fonte: https://www.google.com.br/search?q=confraternização+mascotes+rio+2016 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação teve como objetivo compreender as relações 

interdisciplinares entre esporte e cultura através de um estudo multidimensional dos 

mascotes dos Jogos Olímpicos. Para tal, apoiou-se num conjunto de variáveis que 

contemplam os apelos emocionais e imagéticos de cada mascote. 

Diante da revisão e análise da bibliografia estudada, parece evidente o poder 

influenciador dos eventos esportivos e sua importância na sociedade atual. As 

manifestações esportivas estão enraizadas na cultura humana desde os mais 

antigos registros históricos, e não há como ignorar sua inserção nos mais diversos 

segmentos sociais contemporâneos. 

Considerando a experiência visual humana, fundamental no aprendizado, 

para que o indivíduo possa compreender o ambiente sócio-cultural no qual está 

inserido; fica claro que toda a identidade visual dos Jogos Olímpicos e as referências 

desveladas de cada mascote têm funcionado como meio de armazenar e transmitir 

informações, veículo para o intercâmbio de ideias e meio para que a mente humana 

seja capaz de conceituar. 

A pesquisa foi realizada a partir da análise das condições histórico-culturais 

bem como do detalhamento de cada personagem: da sua criação, configuração de 

formas, cores, texturas e do seu conceito de valor cultural, comunicacional, 

emocional e tudo que está envolvido na escolha do personagem, procurando 

mostrar demonstrar suas características multidimensionais e sua natureza 

interdisciplinar.  

A missão do mascote é contagiar as pessoas com o maior objetivo do evento, 

que é promover, por intermédio do esporte, a paz entre as nações. Mascotes criam 

laços de afetividade com o público, representam e humanizam marcas que poderiam 

ser consideradas distantes e conquistam a simpatia das pessoas com facilidade, 

sejam elas crianças ou adultos, uma vez que fazem parte de um modelo social que 

lhe confere suporte, além de constituir um campo de produção de discursos que 

interagem com os diversos campos sociais e culturais, utilizando a linguagem 

universal no contexto dos Jogos Olímpicos.  

Pode-se concluir, a partir de uma analogia visual e comparativa do mito do 

Fauno retratado nas obras do artista Peter Paul Rubens, que há uma relação direta 

entre o Fauno (mascote), definido como um ser peculiar que persegue as ninfas, e o 
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estudante Michel LeDuc, que invadiu o gramado do estádio Olímpico de Montreal 

completamente nu e dançou diante da plateia uma coreografia semelhante à das 

ninfas da obra de arte. 

O fato causou grande impacto nos espectadores da época, visto que a nudez 

do estudante atraiu a atenção mais do que a própria coreografia apresentada no 

encerramento dos Jogos. Este comportamento assemelha-se ao de um mascote 

concluindo o evento, ao mesmo tempo em que manifesta um determinado 

posicionamento atrelado ao contexto em voga. 

 

 
Figura 135 – Comparativo do “Mito” elaborado pelo autor. 

 

 

 
Figura 136 – Encerramento, 1976.   

Disponível em olympic.org. Acesso em 13/12/2014. 

 

É plausível que o acontecimento tenha causado estranheza, todavia, é 

inevitável não relacioná-lo ao mito do Fauno, personagem que lembra os sátiros, e 

aos mascotes, mesmo que em tempos de narrativas diferenciadas. Sendo assim, os 

faunos podem ser compreendidos como seres incomuns associados à 
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diversão, afinal, um grande número de artistas retrataram tais criaturas com sorrisos 

irônicos em esculturas e pinturas. 

 
Figura 137 – Fauno, Mito. Diagrama elaborado pelo autor. 

 

 Nesse sentido, é fundamental a plena compreensão do corpo de mitos e 

ensinamentos pertencentes à Grécia Antiga sobre seus deuses e heróis, a natureza 

do mundo, as origens e o significado das práticas de cultos e rituais e a geração do 

mito, para que seja possível também a correlação entre a cultura de um povo e o 

surgimento do mascote nos Jogos Olímpicos dos tempos modernos.  

 Para a devida abordagem dos mascotes olímpicos, é imprescindível 

retornar à Mitologia Grega para compreender a natureza dos deuses, heróis e mitos 

tão presentes na cultura dos Jogos Olímpicos. Por conta disso, procedeu-se, nesta 

dissertação, a uma leitura conceitual do mascote, do mito e dos símbolos olímpicos.  

Apesar das limitações de algumas fontes e das dificuldades para encontrar 

autores que abordam o objeto desta pesquisa e de outras que podem ser 

apontadas, considera-se que o estudo realizado permitiu conhecer melhor a 

complexidade de referências e inspirações na criação de cada mascote olímpico. 

Espera-se que este trabalho constitua um contributo para o tema, ao 

demonstrar sua dimensão icônica por meio das estruturas formais, visuais e afetivas 

que lhe são caras e ao desvelar a aparência orgânica do mascote, índices tanto da 

cultura esportiva quanto da cultura da cidade-sede. Configuram-se os mascotes 

olímpicos como entidades midiáticas capazes de emitir algum conhecimento, assim 

como os mitos eram utilizados como meio entre deuses e humanos. Dada a 

importância do tema, considera-se que ainda há muito o que percorrer no campo de 

investigação desta área. 

E por fim, assim como os esportes a cultura é dinâmica. Como mecanismo 

adaptativo, a cultura esportiva sofre continuamente mudanças. Traços se perdem, 

outros se adicionam, em velocidades distintas nas diferentes sociedades. 
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Dois mecanismos básicos permitem a contínua evolução dos esportes: a 

invenção ou introdução de novos fundamentos, e a difusão desses mesmos 

fundamentos a partir da própria redefinição de cultura esportiva. 

Há também a mudança esportiva e cultural originada pela revelação de algo 

desconhecido pela própria sociedade e que ela decide adotar - os mascotes 

olímpicos, por exemplo. 

 
A cultura como as artes pode ser um arauto de uma nova existência 
social, mas a questão é curiosamente circular já que sem essa 
mudança social as próprias artes estão em risco. A imaginação 
artística, argumenta-se, só pode florescer em uma ordem social 
orgânica, e não criará raízes no solo raso da modernidade. 
(EAGLETON, 2005, p. 40). 

 
 

A mudança acarreta normalmente em resistência, num primeiro momento, em 

interesse, em seguida, para resultar, finalmente, em adesão coletiva. Visto que os 

aspectos da vida esportiva e cultural estão ligados entre si, a alteração mínima de 

somente um deles pode ocasionar efeitos em todos os outros. 

A resistência à mudança representa uma vantagem, no sentido de que 

somente modificações realmente proveitosas, e que sejam por isso inevitáveis, 

serão adotadas evitando o esforço da sociedade em adotar, e depois rejeitar um 

novo conceito. Esta afirmação parece justificar o surgimento dos mascotes e suas 

irreversíveis presenças nas diferentes edições dos jogos.  

O ambiente - as cidades sede - vem exercendo um papel fundamental sobre 

as mudanças esportivas, culturais e midiáticas dos Jogos Olímpicos. Assim: os 

homens mudam sua maneira de encarar o mundo tanto por contingências 

ambientais quanto por transformações da consciência social. 

E os esportes, representados por seu certame maior - as Olímpiadas - e por 

seus representantes afetivos - os mascotes - contribuem para a definição das 

sociedades contemporâneas. 
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