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O trabalho consiste de uma análise de dados a respeito da utilização de mascotes e 

personagens animados que em contextos como campanhas publicitárias e personificação de 

produtos voltados ao público infantil e da sua introdução em museus e ambientes institucionais 

de exposição com o objetivo tanto de atrair o público infantil e fazer da visita ao museu uma 

atividade divertida para o mesmo, quanto de tornar a apreciação de mostras e exposições, 

especialmente as não-mediadas, mais interativas e atrativas ao público em geral. 

Com este objetivo, iniciou-se um processo de criação e desenvolvimento de um personagem que 

representasse o espaço expositivo em que seria inserido, no caso o Museu Histórico de Santa 

Catarina e fosse, em si, um objeto de arte ao mesmo tempo. O processo começou com o 

desenvolvimento de um conceito. Qual a ideia que queremos passar e que tipo de personagem 

representaria esta ideia? Como desenvolver um personagem atrativo ao público? Segundo 

Garone, Poubel e Valente (2012), “os fatores que levam a essa atração são muitos: visual,  

aparência física, postura, expressão e vestimentas, a história, fatores de personalidade, espécie, 

função.” 

 Depois de algumas propostas, o personagem escolhido foi uma personificação do museu na 

forma de um guarda dos tempos em que o palácio onde hoje está instalado o museu histórico era 

sede do governo do Estado. Em seguida a aparência do mascote foi selecionada pelo Centro de 

Ação Educativa do museu de uma série de proposições de diferentes rostos desenvolvidos pelo 

autor deste trabalho (Fig. 1). 

Tendo o conceito de personagem e sua aparência, o passo seguinte foi criar uma ilustração 

finalizada do personagem montado e em cores (Fig. 2) para servir de base para o projeto em 3d 

que está em fase de finalização. Posteriormente ainda, as funcionárias do museu que trabalham na 

mediação serão também transformadas em personagens para as animações e interagirão com o 

mascote animado. 

A ideia geral é construir animações em 3D que expliquem as diversas áreas e artefatos em 

exposição no museu e que serão acessadas através de códigos QR que estarão situados nas bases 

de estatuetas impressas em três dimensões do personagem criado e espalhadas nas áreas 

correspondentes do museu. Tratando-se de um projeto em conjunto, o processo é por vezes lento 

graças à necessidade de comunicação entre as instituições e os roteiros para as animações ainda 

encontram-se em fase de desenvolvimento em conjunto com o museu no momento em que este 

resumo está sendo escrito.   

A opção por códigos QR foi feita graças à enorme disseminação do smartphone que  
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“torna-se a própria extensão do corpo e o aumento da percepção de 

muitos sujeitos, que podem ter uma memória aumentada pela câmera do 

celular, podem estar em diversos lugares ao mesmo tempo, possuir acesso 

imediato a quase qualquer tipo de informação local ou global.” 
(OLIVEIRA NETO, 2013, p. 8) 

 

Nesse sentido, sugestões para o download de um aplicativo que ofereça a possibilidade de 

leitura dos códigos estarão presentes tanto na entrada do museu quanto nos pontos em que 

estiverem as estatuetas.  Nos casos em que não houver possibilidade da utilização de um 

smartphone, telas serão disponibilizadas para a fruição das animações. 

 Relatos com respeito ao resultado da implantação de tais animações ainda encontram-se 

indisponíveis no momento. 

     
 

 
 
 

 

 

Fig. 1 Amostra das propostas para o rosto 

do mascote. 

 Fig. 2 Arte Finalizada em duas dimensões 

do modelo de mascote selecionado. 


