
 
 

1 
 

 

O REINO ANIMAL DAS MASCOTES NO MERCADO PARAENSE
1
 

 

Luiz LZ Cezar Silva dos Santos
2
 

Universidade Federal do Pará, Belém, PA
3
 

 

 

RESUMO 

A pesquisa tem por premissa fazer uma análise do uso de mascotes da categoria animais que 

permeiam as mensagens comerciais dos anúncios publicitários veiculados nos jornais 

paraenses, nas décadas de 1970, 1980 e 1990. O estudo das peças publicitárias tem como foco 

o registro histórico das representações imagéticas das mascotes utilizadas pelas empresas 

comerciais na cidade de Belém do Pará, como forma de publicizar marcas, produtos e 

serviços locais e regionais no mercado paraense. 
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No princípio... 

No livro de Gênesis, na Bíblia católica, encontramos o princípio de tudo. Deus 

primeiro disse: "Haja Luz." E consequentemente criou as águas, o firmamento, a terra, a 

vegetação, o dia e a noite, os animais, o homem e, por fim, descansou. E disse Deus: "Produza 

a terra seres vivos de acordo com as suas espécies: rebanhos domésticos, animais selvagens e 

os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie." (Gn 1:24). E, só 

depois, Deus criou o outro animal da terra, o homem, à sua imagem e semelhança. 

Ainda no livro de Gênesis, encontramos a história da Arca de Noé, segundo a qual, 

Deus ordena a Noé que construa uma Arca e faça entrar nela um casal de cada espécie de 

seres vivos, para salvá-los do dilúvio: "De cada espécie de ave, de cada espécie de animal 

grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão virá um casal a você 
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para que sejam conservados vivos." (Gn 6:20). Mais adiante, Deus faz nova recomendação a 

Noé: "Leve com você sete casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal 

de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea, e leve também sete casais de aves de cada 

espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra." (Gn7: 2-3). 

Saltando dos textos bíblicos para a modernidade, deparamo-nos com as três tendências 

contraditórias com relação aos animais, citadas por Attali: 

Na primeira delas, o animal é um amigo do homem, um ser vivo que deve ser 

respeitado; numa outra, é alimento; na terceira, é causa ou veículo das mais graves 

doenças do século (Aids, Creutzfeld-Jakob, Ébola, gripe). Ele desaparecerá da 

alimentação, e seu consumo será lembrado como manifestação bárbara de uma 

civilização primitiva. (ATTALI, 2001: 58). 

 

Nas histórias de várias religiões, os animais estão presentes desde que o mundo é 

mundo, como também nas lendas e nas mitologias, por meio do uso de seres mitológicos, 

principalmente relacionados a animais, como o Minotauro, os centauros, as sereias, a fênix, a 

salamandra, o Pégaso, os ciclopes e os grifos, entre outros. “Os grifos eram monstros com 

corpo de leão, cabeça e asas de águias e as costas cobertas de penas”. (BULFINCH, 2006: 

132). Na linguagem da mitologia, os monstros “eram seres de partes ou proporções 

sobrenaturais, em via de regra encarados com horror, como possuindo imensa força e 

ferocidade, que empregavam para perseguir e prejudicar os homens”. (BULFINCH, 2006: 

127). 

Todos esses relatos, as narrativas, os discursos sobre mitos são utilizados e reutilizados 

nos mais diversos campos do saber como forma de contar e recontar histórias, as mais 

diversas. 

Sob outra ótica, a mitologia apresenta-se como um discurso sobre os mitos, um 

saber que tenciona falar dos mitos em geral, de sua origem, de sua natureza, de sua 

essência; um saber com pretensões a se transformar em ciência, tanto hoje quanto 

outrora, pelos procedimentos usuais de estruturar alguns de seus objetos, 

sistematizar diferentes enunciados do saber que ela inaugura e formalizar conceitos 

e estratégias. (DETIENE, 1998: 5). 
 

Não devemos nos esquecer de que o discurso publicitário se utiliza enormemente dos 

diferentes enunciados, dos conceitos e das estratégias sobre os mitos como forma de divulgar 

ideias e mensagens comerciais para o consumo de marcas, produtos e serviços. 

A “seleção natural” proposta por Charles Darwin na Origem das espécies também é 

válida para o mercado, parafraseando o autor: não são as empresas mais fortes que 

sobrevivem nem as mais inteligentes, e sim as empresas mais suscetíveis a mudanças. 

Mercadologicamente, as constantes oscilações e mudanças de mercado tornam as empresas 
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inteligentes mais fortes e, porventura, mais duradouras. Adaptando a ideia darwiniana para o 

mundo dos negócios, tendo como referência as mascotes, símbolos comerciais que, segundo 

Perez (2011: XVI), “tinham o papel inequívoco de aproximar produto/marca dos 

consumidores, sendo, em muitos casos, portadores de didatismo necessário aos pioneiros em 

novos mercados”. Papel que, na contemporaneidade, ganha maior presença e maior realce no 

cotidiano do mundo dos negócios e, consequentemente, das marcas: “notamos a presença de 

personagens e mascotes mais encarnadas, mais orgânicas em sua trajetória simbólica e 

"vivência" cotidiana”. (PEREZ, 2011: XVI). O que faz das mascotes, por trás de uma 

provável aparência nonsense, ser sacra e profana, real e irreal, numa profusão de pluralidade e 

significados, sendo, portanto, essencialmente ambígua. 

Neste artigo, vamos analisar o uso de mascotes da categoria animais representadas nas 

mensagens comerciais dos anúncios publicitários veiculados nos jornais paraenses, nas 

décadas de 1970, 1980 e 1990.  

O termo "mascote" é um substantivo feminino atribuído a uma pessoa, animal ou 

objeto que se considera capaz de proporcionar sorte, felicidade, fortuna. É uma 

criatura liminar, que oscila entre o mundo material e a dimensão sobrenatural, entre 

o tangível e o etéreo, entre o real e o imaginário. Representa um ponto de 

intersecção entre o humano e o divino. Sua ambiguidade constitutiva, como toda 

liminaridade, é performática, cênica e perturbadora. (PEREZ, 2011: 41/42). 

 

Parafraseando Orwell, autor de A Revolução dos Bichos, diríamos que “Todos os 

animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros”; e as mascotem, então, nem se 

fale! Para tanto, analisaremos as mascotes animais gráficas, personagens animais que, 

segundo Perez (2011: 45), “são aquelas que representam as marcas, mas não manifestam fatos 

da vida, ou seja, são animais gráficos estáticos que funcionam como selo e, às vezes, como 

parte simbólica da identidade de marca”. Ou ainda, as mascotes animais como não sendo 

representações ou animações de animais, e sim “são os próprios animais expressos por meio 

de imagens fotográficas. O que está em causa aqui é a verossimilhança, é o real”. (PEREZ, 

2011: 93). 

 

O comércio e a bicharada das mascotes 

Não é de hoje que os estabelecimentos comerciais localizados no comércio da cidade 

de Belém se utilizam da figura, do nome e do simbolismo dos animais como mascotes e 

personagens dos negócios. Já no século XIX, encontramos diversas referências ao uso de 

animais como atributos de vendas e negócios: como o Armazém Leão da América, que utiliza 
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a simbologia do “leão” como imagem da nobreza, do “rei dos animais” ou do “rei das selvas”; 

a sapataria Pelicano, a loja A Phenix e até embarcações, como o vapor Beija-flor. 

Todo esse universo sígnico mostra-nos como o centro comercial da cidade também era 

um registro macário das inúmeras mercadorias vendidas, de todos os tipos de produtos e, 

consequentemente, das suas marcas.  

A visão de Belém como uma cidade moderna passa também pela organização do 

seu comércio e o desenvolvimento da sua indústria. A análise da publicidade torna 

possível acompanhar o registro das marcas e patentes que sinalizam o emergente 

desenvolvimento local das atividades econômicas. (SANTOS, 2010: 51/52). 

 

No século XIX e no início do XX, encontramos no mercado paraense diversas marcas 

e patentes de produtos que utilizam a figura de animais, como: o sabão Tartaruga e o sabão 

Jacaré; os biscoitos Anta, Jacaré, Lontra e Tucano; o tabaco Tigre, a manteiga Três Vaccas, a 

cerveja Onça, o vinho do Porto Gallo e a Sapataria Pelicano (Figura 1).  

 

 
Figura 1: Anúncio – Sapataria Pelicano. 

Fonte: Jornal A Província do Pará, publicado em 1911 (BIBLIOTECA PÚBLICA ARTHURVIANNA, 

2006-2009). 

 

Isso é apenas um resumo das mais de 300 marcas comerciais que encontramos 

registradas nos livros de marcas e patentes da Junta Comercial da Província do Pará, entre os 

meados do século XIX e o início do século XX, marcas comerciais de produtos, de fábricas e 

de estabelecimentos comerciais os mais diversos.  

Dentro da lógica econômica do capitalismo moderno, a ideia é fazer com que o 

produto pertença a uma única pessoa (comerciante ou fabricante), ou seja, um 

produto que é de consumo público (mercadoria) transforma-se em algo exclusivo 

(marca). Todo esse esforço é uma tentativa de salvaguardar e resguardar a 
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exclusividade da fabricação ou produção das mercadorias (produtos) e suas marcas 

nas mãos de um único fabricante (indústria). (SANTOS, 2011: 52). 

 

O registro era a forma legal de proteger a marca (produto, serviço) do seu uso indevido 

por parte de outros comerciantes inescrupulosos. Daí a importância mercadológica e 

comunicacional da marca. 

Devemos lembrar que a logomarca, ou simplesmente marca, é utilizada pelo 

marketing e pela publicidade de uma forma técnica, para distinguir e diferenciar 

produtos e serviços (empresas), ou seja, tecnicamente, marca (logo) é um nome, 

um termo, um signo, um símbolo, uma imagem, bem como uma combinação 

desses elementos entre si, utilizados com a função de identificar os produtos e 

serviços oferecidos ao mercado por uma empresa, com o intuito de se diferenciar 

dos demais produtos e serviços (empresas) concorrentes. (SANTOS, 2011: 53). 
 

A bicharada das mascotes 

Mascotes, segundo afirma Perez (2011: 45), “são pequenas criaturas que facilmente 

manejamos e, nesse sentido, manifestam a exaltação aspiracional do homem e de sua 

onipresença e onipotência”. Portanto o presente estudo das peças publicitárias que apresentam 

mascotes animais em suas mensagens comerciais tem como foco o registro histórico das 

representações imagéticas das mascotes utilizadas pelas empresas comerciais na cidade de 

Belém como forma de publicizar marcas, produtos e serviços no mercado paraense. 

Mascoto é o diminutivo de masco que quer dizer, em provençal, sortilégio, ou seja, 

encanto, sedução, atração, magia. Daí advém o entendimento das mascotes como 

amuletos, objetos portadores de potencialidades mágicas, de felicidade, fenômenos 

fetichistas e de expressões absolutamente afetivas. (PEREZ, 2011: 41). 

 

Neste artigo, só utilizamos mascotes representativos do reino animal, e a primeira 

mascote utilizada é o canguru das lojas Radiolux (Figura 2). Loja de departamentos fundada 

em 1951, a qual tem na figura do canguru a sua mascote comercial. Um mamífero marsupial 

que possui patas traseiras muito desenvolvidas, e a fêmea apresenta, na altura da barriga, uma 

bolsa (o marsúpio) na qual o filhote se desenvolve e pela qual é protegido até completar um 

ano de vida. Foi com base nesse raciocínio que a mascote da Radiolux foi criada, com a 

afirmação de que o canguru tem bolsa, então, a loja iria colocar todas as outras lojas 

concorrentes no bolso. 
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Figura 2:Canguru da Radiolux. 

Fonte: Jornal O Liberal, publicado em janeiro de 1977 (BIBLIOTECA PÚBLICA ARTHURVIANNA, 

2017). 

 

O canguru, que também é conhecido mundialmente como o animal-símbolo da 

Austrália, ao que parece, adaptou-se comercialmente ao mercado paraense. Como podemos 

observar no detalhe da figura do anúncio (Figura 3), o canguru também era adaptado 

conforme a data comemorativa ou a sazonalidade da promoção divulgada pela loja. 

 

Figura 3:Canguru natalino da Radiolux. 

Fonte: Jornal O Liberal, publicado em dezembro de 1977 (BIBLIOTECA PÚBLICA 

ARTHURVIANNA, 2017). 

 

Outra loja de varejo muito popular nas décadas de 70 e de 80 era a Superlojas, 

conhecida como “As lojas do Dino”, e tinha como slogan “Ajudando você a viver melhor”. A 

mascote das Superlojas era um Dinossauro, termo que, em grego, significa “lagarto terrível”. 

Esses animais gigantescos foram espécie dominante na Terra durante mais de 135 milhões de 

anos. Mas, no mercado paraense, o Dino, da Superlojas (Figura 4), como era carinhosamente 

anunciado, só sobreviveu até final da década de 1980.  

 

Figura 4:Dinossauro da Superlojas. 

Fonte: Jornal O Liberal, publicado em 1977 (BIBLIOTECA PÚBLICA ARTHURVIANNA, 2016-

2017). 
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Para Canevacci (2001:27), “As mercadorias, como os homens, têm ciclos de vida, 

problemas de identidade, modelos classificatórios: a trama que as diferencia dos humanos 

torna-se cada vez mais fina e mutante”. Apropriamo-nos desse raciocínio ao trocarmos, 

conceitualmente, a palavra “mercadorias” pela palavra “mascotes”. E, dessa forma, propomos 

uma biografia cultural das mascotes, penetrando nos seus códigos, nas suas histórias, nas suas 

representações, nos seus fetiches de mercadorias visuais. Assim, em nossas pesquisas nos 

periódicos de Belém do Pará, encontramos também as diversas outras mascotes animais 

representando mercadorias e serviços, como um caramujo para vender uma empresa de 

engenharia, um pinguim para vender serviços de refrigeração, um cachorro para vender 

classificados, uma abelinha para anunciar serviços educacionais. 

 

Figura 5:Mascote – Caramujo da Percom 

Fonte: Jornal O Liberal, publicado em 1977 (BIBLIOTECA PÚBLICA ARTHURVIANNA, 2016-

2017). 

 

 

Figura 6:Mascote – Palácio do Frio 

Fonte: Jornal Folha do Norte, publicado em 1970 (BIBLIOTECA PÚBLICA ARTHURVIANNA, 

2016-2017). 

 

O matutino O Liberal lançou, em julho de 1977, sem muito estardalhaço, o cachorro 

Lib (Figura 7) como mascote dos classificados do jornal. 

 

Figura 7:Mascote – Lib Classificados 

Fonte: Jornal O Liberal, publicado em 1977 (BIBLIOTECA PÚBLICA ARTHURVIANNA, 2016-

2017). 
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Figura 8:Mascote – Escola Mundo da Abelhinha 

Fonte: Jornal O Liberal, publicado em 1980 (BIBLIOTECA PÚBLICA ARTHURVIANNA, 2016-

2017). 

 

Segundo Canevacci (2001:13), as mercadorias visuais são, por “essência”, 

fantasmáticas. Podemos enquadrar, também, nesse conceito as mascotes das mercadorias, 

verdadeiras imagens propagandas das marcas (empresas, produtos e serviços). Ainda segundo 

o autor, “Ler um texto visual – uma mercadoria ou um filme – é também uma tentativa de 

dissolver seus fetiches” (2001:14). Leitura visual na qual também podemos incluir as 

mascotes como marcas visuais de cada mercadoria (empresas, produtos e serviços), como a 

Coruja do Restaurante Corujão, o Jacaré da Sorte das Lojas Populares, o Urso Polar da Norte 

Refrigeração ostentando sua coroa na cabeça e o Esquilo da Bomboniere Crock=Crock. 

 

Figura 9:Mascote – Restaurante Corujão 

Fonte: Jornal O Liberal, publicado em dezembro de 1977 (BIBLIOTECA PÚBLICA 

ARTHURVIANNA, 2016-2017). 
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Figura 10:Mascote – Jacaré da Sorte das Lojas Populares. 

Fonte: Jornal O Liberal, publicado em janeiro de 1977 (BIBLIOTECA PÚBLICA ARTHURVIANNA, 

2017). 

 

 

 

Figura 11:Mascote – Urso Polar da Norte Refrigeração 

Fonte: Jornal O Liberal, publicado em janeiro de 1972 (BIBLIOTECA PÚBLICA ARTHURVIANNA, 

2017). 

 

 

 

Figura 13:Mascote – Peixe da Marisqueira Restaurante e Boite 

Fonte: Jornal O Liberal, publicado em janeiro de 1977 (BIBLIOTECA PÚBLICA ARTHURVIANNA, 

2017). 
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Figura 12:Mascote – Esquilo da Bomboniere Crock=Crock 

Fonte: Jornal O Liberal, publicado em janeiro de 1976 (BIBLIOTECA PÚBLICA ARTHURVIANNA, 

2017). 

 

As tradicionais casas de venda de carnes de boi, de aves e de suínos também estão 

presentes no mercado paraense (Figura 14): 

 

Figura 14:Animais símbolos da Casa do Bife. 

Fonte: Jornal O Liberal, publicado em janeiro de 1976 (BIBLIOTECA PÚBLICA ARTHURVIANNA, 

2017). 

 

Não poderia faltar na galeria de mascotes animais, o rei das selvas, o leão; utilizado 

como símbolo da Sapataria Leão de Ouro (Figura 15). 

 
Figura 15:Sapataria Leão de Ouro. 

Fonte: Jornal O Liberal, publicado em janeiro de 1979 (BIBLIOTECA PÚBLICA ARTHURVIANNA, 

2017). 
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Canevacci (2001:15) afirma que “o fetichismo visual ‘vê’ as novas mercadorias 

sempre mais como sujeitos, como biografia própria, biologia e vida social”. O mesmo 

conceito se dá com relação aos sujeitos “mascotes”, autênticas representações históricas e 

imagéticas das marcas, das empresas, dos produtos, dos serviços; verdadeiros “sujeitos-

marcas”, com histórias próprias. 

O caso dos supermercados São João serve como exemplo, já que, historicamente, a 

imagem utilizada, no início, como representação da mascote do supermercado era a imagem 

de São João Batista segurando uma ovelhinha (Figura 15): 

 

 

Figura 15:Mascote – Supermercados São João 

Fonte: Jornal O Liberal, publicado em janeiro de 1976 (BIBLIOTECA PÚBLICA ARTHURVIANNA, 

2017). 

 

Paulatinamente, passou a utilizar uma imagem de São João com características mais 

infantis (Figura 16): 

 

Figura 16:Mascote – Supermercados São João 

Fonte: Jornal O Liberal, publicado em janeiro de 1977 (BIBLIOTECA PÚBLICA ARTHURVIANNA, 

2017). 

 

E, posteriormente, passou a usar a representação da ovelha (Figura 17). Isso se deva, 

talvez, em função de amenizar a utilização diária da imagem religiosa do santo e massificar, 

diariamente, a imagem de um animal pelo qual as pessoas têm certa simpatia, talvez por ser 

sempre representada a ovelhinha como um animal dócil e do bem. 
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Figura 17:Mascote – Ovelha dos Supermercados São João 

Fonte: Jornal O Liberal, publicado em janeiro de 1983 (BIBLIOTECA PÚBLICA ARTHURVIANNA, 

2017). 
 

Podemos considerar, então, as mascotes como um dos símbolos, um dos sinais desse 

“corpo”, com seus fetiches mercadológicos e suas biografias; portanto podemos considerar, 

na leitura das mascotes, todas as suas dimensões visuais que emanam tanto das suas formas 

gráfico-visuais (desenho, cores, formas etc.), quanto das culturais e estéticas (mensagens e 

signos) e comunicacionais (publicidade e propaganda). Um bom exemplo é a mascote da 

marca de roupa Manatus (Figura 18), que trabalha o conceito de moda urbana “Os peixes 

estão na rua”, aliado ao conceito de preservação da natureza: “ManatusS.m 1. Designação 

científica do peixe-boi. 2. A nova sensação da moda em Belém.”  

 

Figura 18:Mascote – Peixe-Boi Manatus 

Fonte: Jornal O Liberal, publicado em janeiro de 1987 (BIBLIOTECA PÚBLICA ARTHURVIANNA, 

2017). 

 

Para Canevacci (2001:27), “As mercadorias, como os homens, têm ciclos de vida, 

problemas de identidade, modelos classificatórios: a trama que as diferencia dos humanos 
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torna-se cada vez mais fina e mutante”. Apropriamo-nos desse raciocínio ao trocarmos, 

conceitualmente, a palavra “mercadorias” pela palavra “mascotes”. E, dessa forma, propomos 

uma biografia cultural das mascotes, penetrando nos seus códigos, nas suas histórias, nas suas 

representações, nos seus fetiches de mercadorias visuais. 

 

No fim... 

Encontramos também, no mercado paraense, mascotes animais de marcas nacionais e 

internacionais, como o elefante dos Supermercados Jumbo (Pão de Açúcar), o elefante do 

extrato de tomate da Cica, o tigre da Esso, o tigre dos Sucrilhos Kellogg’s, o coelho das pilhas 

Energize (Duracell no Brasil), o coelho do Nesquik, o coelhinho da Playboy, o cavalo das 

tintas Renner, o cavalo branco do whisky, o castor vestido de mestre de obras da Brasilit, o 

franguinho da Sadia, o cachorrinho da Cofap, por fim, o tatu-bola mascote da Copa do Mundo 

FIFA de 2014.Com relação às lojas de varejo, pertencentes ao mercado paraense, vale 

ressaltar que as grandes lojas de departamento, como Y. Yamada, Visão e Capri, nunca 

tiveram uma mascote, outras duas lojas bem antigas no mercado, a Bechara Mattar (Tecidos) 

e a Brinquedolândia, também não têm uma mascote, bem como as redes de supermercados: 

Líder, Formosa e Nazaré. Ou seja, mesmo sendo todos grandes anunciantes, nas décadas de 

70, 80 e 90 do século XX, no mercado publicitário paraense, não apresentam em sua 

comunicação a representação simbólica de uma mascote. 

Se utilizarmos a classificação geral existente, podemos enquadrar as mascotes animais 

nas categorias: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Partindo dessa pequena análise, é 

importante frisar que a maioria das mascotes animais são aves, répteis e mamíferos e, apesar 

da enorme e rica fauna, tanto real quanto lendária, existente na floresta amazônica, são 

pouquíssimos os animais utilizados como símbolos e imagens comerciais das empresas 

nascidas e criadas no mercado paraense. 

Conforme o pensamento de Canevacci (2001: 20), as mercadorias, elas não são mais 

“objetos”, mas plenamente sujeitos, isto é, possuem uma individualidade própria inscrita em 

suas formas, em seus empregos, em suas idades. Também as mercadorias nascem, 

amadurecem, envelhecem, adoecem e morrem. Possuem nomes, parentesco, genealogias, 

evoluções e mutações, sensibilidade e inteligência. Possuem uma biografia. Possuem um 

“corpo” cheio de símbolos e sinais. São fetiches. São animadas. 
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E para terminar este artigo, faço uso da poética de Mario Quintana: “O mais feroz dos 

animais domésticos é o relógio de parede: conheço um que já devorou três gerações da minha 

família”. Assim aconteceu com a maioria das mascotes animais apresentadas nesta pesquisa, 

muitas desapareceram do mercado junto com as próprias empresas familiares e comerciais as 

quais representavam publicitariamente e iconicamente. 
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