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RESUMO  

O Cinema é considerado uma arte e, Hollywood foi a principal encarregada de divulgar para o 

mundo as produções cinematográficas. Ao longo das décadas, Hollywood passou por 

inúmeras transformações, até chegar na época que este trabalho se concentra: a Nova 

Hollywood, período em que o filme Guerra nas Estrelas (1977) de George Lucas foi lançado 

e trouxe ao cinema mudanças significativas para o desenvolvimento tecnológico e cultural do 

mesmo. O trabalho parte de uma análise de um comercial intitulado The Force (2011) fazendo 

uma ligação direta ao filme e, assim será investigado quais são essas influências e os possíveis 

motivos pelos quais os criadores do filme publicitário obtiveram essas escolhas. 

 

 

Palavras-chaves: Cinema, Hollywood, George Lucas,Guerra nas Estrelas, Audiovisual, 

Volkswagen. 

 

 

ABSTRACT 

 

The Movies is considered an art, and Hollywood was the main responsible to disclose to the 

world the film productions. Over the decades, Hollywood has undergone numerous 

transformations, until the time that this work focuses: the New Hollywood period in which the 

film Star Wars (1977) George Lucas was released and brought to the cinema significant 

changes to the development technological and cultural development of the same. The paper 

presents an analysis of a commercial titled The Force (2011) making a direct connection to 

the film, and thus will be investigated what these influences and the possible reasons why the 

filmmakers obtained the advertising choices. 

 

 

Keywords: Movies, Hollywood, George Lucas, Star Wars, Audio- Visual, Volkswagen. 
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INTRODUÇÃO 

 

O filme Guerra nas Estrelas (Star Wars) foi um marco na história do cinema de 

Hollywood no ano de 1977. O diretor George Lucas trouxe, além de inovações na tecnologia 

cinematográfica, a união de elementos de lendas antigas e contos de fadas, apresentando uma 

filosofia por trás da história. Dessa forma, a partir deste filme, Hollywood estava tomando 

nova forma, dando espaço para o cinema de blockbuster1, com grandes investimentos e 

orçamentos de produção, que teve como principal consequência o triunfo e sucessos de 

bilheteria. 

Assim, Guerra nas Estrelas, além de abrir as portas para edificar Hollywood, foi 

responsável por despertar o potencial de merchandising dos estúdios, revelando que a venda 

de revistas, livros, bonecos e outros produtos relacionados ao filme poderia, também, ser uma 

fonte significativa de lucros. A partir disso, é possível verificar a influência que o filme trouxe 

para a indústria cultural.  

Partindo dessa perspectiva, o trecho a seguir explicita que 

 

Guerra nas Estrelas (ou Star Wars- Episódio 4: Uma Nova Esperança, como foi 

oficialmente rebatizado ao ser relançado nos cinemas em 1997) não apenas lançou um 

elenco de personagens-ícone, como também criou uma geração de gurus em efeitos 

especiais e anunciou o alvorecer da era da CG nos filmes (MARTIN, 2002, p. 23). 

 

Portanto, a partir de Guerra nas Estrelas de 1977, e logo após sua sequência de filmes, 

foi criado um universo à parte de produtos desenvolvidos pelo contexto da saga. A febre 

mundial foi além das telas de cinema, trazendo, até hoje, uma infinidade de produtos 

vinculados a saga como bonecos, camisetas, desenhos e histórias em quadrinhos. 

Este trabalho foi construído a partir da observação da importância que o filme Guerra 

nas Estrelas trouxe para o desenvolvimento da indústria cinematográfica de Hollywood. O 

filme foi responsável não só por modificar o paradigma do cinema e do audiovisual da década 

de 1970, mas também por mudar a forma de fazer publicidade e propaganda, devido às 

inúmeras influências diretas da linguagem cinematográfica do cinema de blockbuster. 

                                                 
1 Filmes de grande investimento em produção e grande sucesso de bilheteria. 
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De acordo com Covaleski (2009), o processo de criação publicitária se nutre de 

inúmeras fontes capazes de influenciar esse processo, como as artes e, principalmente, o 

cinema, sendo um objeto de referência para criações. Assim, acredita-se que o cinema é um 

elemento indispensável para a construção da bagagem cultural de profissionais e estudantes 

da área de Publicidade e Propaganda. 

Ao longo da trajetória histórica do cinema hollywoodiano, é possível observar a 

relação mútua que há entre Publicidade e Cinema. Acredita-se que, atualmente, não há 

Cinema sem Publicidade, afinal, são utilizadas várias estratégias de propaganda para a 

divulgação dos filmes, muito além dos trailers, principalmente os de blockbuster. 

Antes do filme Guerra nas Estrelas, os filmes produzidos por Hollywood não estavam 

trazendo lucros significativos para a indústria do cinema. Conforme Costa, 

 

Se a crise estrutural do cinema determina uma diminuição drástica da produção 

(menos filmes são produzidos) e um redimensionamento da exibição (muitas salas são 

fechadas), o consumo do filme através da televisão aumenta de modo vertiginoso. 

(COSTA, 1985, p. 133) 

 

Deste modo, George Lucas, diretor do filme Guerra nas Estrelas, provou o contrário, 

aliando ao lucro irrepreensível, conquistando seis estatuetas no Oscar de 1978:  Direção de 

Arte, Figurino, Edição, Trilha Sonora, Som, e Efeitos Especiais.  

 Roger Ebert foi um importante crítico de cinema e roteirista norte americano que 

afirmou a respeito do filme: “Seus efeitos especiais eram tão avançados em 1977 que geraram 

uma indústria, incluindo a sua própria, a Industrial Light & Company, os mágicos do 

computador, responsáveis pelos melhores efeitos especiais dos filmes de hoje.” (EBERT, 

2004, p. 3). O filme tornou-se um marco, trouxe inovações tecnológicas para os efeitos 

visuais do cinema que, pela primeira vez, estavam sendo produzidos com a utilização de 

computadores, além de trazer um império de produtos licenciados relacionados ao filme. 

Dessa forma, considera-se que o filme Guerra nas Estrelas serve como uma referência 

para os publicitários e criativos interessados na área de estudos de Audiovisual e Cinema, bem 

como é uma temática com a qual a autora desse estudo se identifica, pois George Lucas 

conseguiu inovar, através de um cinema criativo, a velha luta entre o bem e o mal e mesmo 35 

anos depois, ainda consegue conquistar uma legião de fãs e ser referência na propaganda 

mundial. 



 

 

21 

 

Então, a partir disso, este trabalho busca identificar e analisar os elementos do 

universo de Guerra nas Estrelas no filme publicitário The Force, do carro Passat2, da marca 

de automóveis Volkswagen que foi veiculado no ano de 2011. Busca-se o entendimento pelo 

qual a marca optou por utilizar-se da temática do filme e, também serão feitas comparações 

entre aspectos do filme com os do comercial. 

Para isso buscar melhor entendimento para a análise, será estudado o nascimento do 

cinema, o processo de surgimento da Velha e da Nova Hollywood, inserindo o filme nesse 

contexto de construção da indústria cinematográfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

2 O Volkswagen Passat é um carro de grande porte. Produzido em várias gerações desde 1973, foi um dos 

modelos mais importantes da Volkswagen, situando-se no mercado de sedans médios.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1973
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sedan
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O PROCESSO DE SURGIMENTO DA INDÚSTRIA CINEMATOGRÁFICA 

 

O cinema tem início no final do século XIX, tendo como principal característica a 

predominância das imagens surgidas a partir de influências diretas da fotografia e de 

movimentos ópticos. Porém, era diferente do cinema atual, que possui linguagem e 

características próprias. O cinema do início do século passado possuía uma mistura de outras 

formas de cultura da época, como o teatro, a lanterna mágica, revistas e cartões postais.  

Mais tarde, o cinema foi se modificando e tomando nova forma, até adquirir sua 

linguagem específica, a linguagem ora denominada cinematográfica. Segundo Costa (2006, 

p.17) o cinema sofreu: “Transformação constante. Essa talvez seja a melhor maneira de 

descrever os primeiros 20 anos do cinema, de 1895 a 1915.” Essas transformações se devem a 

variadas contribuições de diversas áreas diferentes que colaboraram para a construção da arte 

cinematográfica, sendo os principais influenciadores dessa década Thomas A. Edison3 e Louis 

e Auguste Lumière4. 

A fotografia, no século XIX, foi uma das descobertas científicas mais importantes da 

época, que impulsionou o nascimento do cinema. Do ponto de vista técnico, podemos 

entender o cinema como uma ilusão óptica, ou seja, um conjunto de fotografias em 

deslocamento contínuo, diferentes umas das outras. Dessa forma, é projetada em uma 

superfície plana, de forma rápida, em que a mente do ser humano possa interpretar como um 

movimento constante.  

De acordo com Costa: 

 

Não existiu um único descobridor do cinema, e os aparatos que a invenção envolve 

não surgiram repentinamente num único lugar. Uma conjunção de circunstâncias 

técnicas aconteceu quando, no final do século XIX, vários inventores passaram a 

mostrar os resultados de suas pesquisas na busca da projeção de imagens em 

movimento: o aperfeiçoamento nas técnicas fotográficas, a invenção do celuloide (o 

primeiro suporte fotográfico flexível, que permitia a passagem por câmeras e 

projetores) e a aplicação de técnicas de maior precisão na construção dos aparatos de 

projeção. (COSTA, 2006, p.18). 

 

 A primeira sessão de cinema idealizada pelos irmãos Lumiére, no ano de 1895, 

trouxe, como consequência, a produção de filmes documentais durante os primeiros anos. 

Eram registradas paisagens e ações da natureza e buscando, em outros lugares do mundo, 

imagens que muitas pessoas nunca haviam visto. Com o passar do tempo, houve a 

                                                 
3  Inventor, cientista e empresário dos EUA, que desenvolveu muitos dispositivos importantes de grande 

interesse industrial.  
4 Os irmãos inventaram o cinematógrafo, em 1895 e fizeram a primeira exibição pública de uma imagem em 

movimento. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Inventor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cientista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://www.infoescola.com/biografias/irmaos-lumiere/
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necessidade de uma mudança: os filmes começaram a contar histórias, tendo o teatro como 

principal influência. 

A partir da necessidade de evolução, o francês George Méliès insere-se nesse cenário, 

trazendo uma tendência para a época que segue até hoje: filmar uma ideia baseada em alguma 

obra literária. O filme mais conhecido do diretor foi Viagem à Lua, percursor da ficção 

cinematográfica, no ano de 1902. 

Ao longo do percurso da formação da história do cinema, ele sofreu muitas mudanças, 

trazendo construções narrativas com histórias sendo contadas, sendo reconhecido como uma 

atividade artística.  

 

A partir de 1907, os filmes começam a utilizar convenções narrativas especificamente 

cinematográficas, na tentativa de construir enredos auto-explicativos. Há menos ação física e 

busca-se uma maior definição psicológica nos personagens. Consolida-se o modelo das ficções 

de um rolo só (mil pés), com variações entre gêneros. As tentativas de construir novos códigos 

narrativos, que pudessem transmitir ao espectador as intenções e motivações de personagens, 

acontecem paralelamente às tentativas de regulamentação e racionalização da indústria. 

(COSTA,2006, p. 28). 

 

Logo, o cinema além de ser considerado uma atividade artística começou a ser mais 

um produto industrial, adquirindo, cada vez mais, conhecimentos de produção e exibição dos 

filmes, tornando-se uma mídia de massa. E assim, deu-se a origem ao Cinema Mudo5 que 

estava conquistando um público cada vez maior que de acordo com a passagem  

 

De fato, entre 1915 e 1920, o público americano, já apreciador de cinema, virá a se tornar 

realmente um dos elementos essenciais de sua evolução: intervém, escolhe, julga, classifica, 

rejeita ou se manifesta, fazendo de determinado filme um triunfo, boicotando, sendo o 

verdadeiro criador de modas ou de fama (PARAIRE, 1994, p. 14). 

 

Na década de 1920, em Hollywood, surge o Star System, sistema que consistia em 

criar estrelas cinematográficas e dar a elas todas as atenções. A partir disso, a beleza passa a 

ser um critério tão importante quanto o talento para que um ator seja contratado e torne-se um 

astro. Edgar Morin (1989) afirma:  

 
“O Star System não se contenta em fazer a arqueologia das belezas naturais. Criou, ou 

renomeou, toda uma arte da maquiagem, dos figurinos, do comportamento, dos gestos, da 

fotografia e, quando necessário, da cirurgia que aperfeiçoa conserva e mesmo fábrica da beleza 

(MORIN, 1989, p. 28). 

 

 

Enquanto indústria, o cinema passa a ter no star system sua principal fonte de lucro. 

“O conteúdo, a direção e a publicidade gravitam ao redor da estrela” (MORIN, 1989, p. 8). Os 

                                                 
5 Filmes que não possuem trilha sonora, apenas imagens exibidas. 
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atores tem seu preço variável conforme as ofertas de procura e, assim, viram mercadorias 

numa espécie de microcosmo do capitalismo ianque. Esses astros começam, nesse momento, 

a serem utilizados pela publicidade a fim de apresentar produtos ao público.  

Ao longo da história do cinema, as histórias contadas passam a sofrer modificações 

para adequações ao público. Será visto no capítulo seguinte sobre a crise dos anos de 1970 em 

Hollywood, o que levou os cineastas a darem origem à um novo Cinema, um período que é 

chamado de Nova Hollywood. Nesse período inicia-se a geração do cinema de blockbuster, 

que tem como obra primordial para a compreensão desse tipo de produção, o filme Guerra 

nas Estrelas.  

 

 

 

 

ANOS 1960- 1970 À CAMINHO DA NOVA HOLLYWOOD 

 

 

 
Antes de se falar de Guerra nas Estrelas, contextualizado no cenário da Nova 

Hollywood, é importante destacar o que deflagrou esse novo momento na história do Cinema.  

Os anos 1950 foram marcados por filmes estrelados por Elvis e James Dean e, 1960 

em Hollywood foram marcados por produções de grandes épicos como Ben-Hur6, Spartacus7 

e filmes musicais, como Cantando na Chuva8, West Side Story9 e Sinfonia de Paris10. Isso fez 

com que o público mais jovem não tivesse interesse por esses gêneros, sendo que o rock 

n´roll, violência das guerras, sexo livre uso das drogas eram os principais assuntos da 

realidade da época e que eram considerados tabus. Consequentemente, as poltronas dos 

cinemas estavam ficando cada vez mais vazias e os jovens queriam um cinema mais ligado à 

vida real. O cinema já não estava sendo sinônimo de entretenimento e diversão para esse 

público. O trecho ilustra: “A independência financeira dos estúdios desaparecera desde os 

primeiros grandes fracassos comerciais das superproduções, em meados da década, pouco 

adaptadas a partir de então às necessidades do público americano.” (PARAIRE, 1994. P. 31). 

 A elevada incidência de impostos sobre Hollywood também foi fator considerável 

para que diminuíssem as produções norte-americanas. Deste modo, vários produtores 

                                                 
6 Drama épico bíblico, de 1959, dirigido por William Wyler.  
7 Épico 1960, do gênero drama histórico, realizado por Stanley Kubrick. 
8 Lançado em 27 de março de 1952 estrelado por Gene Kelly e dirigido por Stanley Donen. 
9 Filme de 1961, dos gêneros musical e drama, dirigido por Robert Wise. 
10 Romance estadunidense de 1951, dirigido por Vincente Minnelli. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1961
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filme_musical
https://pt.wikipedia.org/wiki/Drama
https://pt.wikipedia.org/wiki/Robert_Wise
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americanos acabaram migrando para a Europa, sendo um reflexo para a crise do cinema 

americano. O fato de que, naquela época, a televisão estava sendo inserida na casa das 

famílias foi outro aspecto que contribuiu para essa modificação:  

 

A televisão foi uma faca de dois gumes para Hollywood. Ela revitalizou a produção sediada no 

estúdio mas também pôs fim ao sistema de estúdio. Para os grandes talentos da indústria- 

principalmente produtores, diretores e estrelas famosas-, a contínua perda por parte do estúdio 

significou liberdade e oportunidades sem precedentes (SCHATZ, 1991, p. 481). 

 

Assim, uma sociedade em transformação numa conjuntura de pós-guerra e de disputa 

ideológica motivada pela Guerra Fria11, são elementos que apontam para uma transformação 

no modo de vida das pessoas. Isso afetou diretamente o público cinematográfico e a produção 

industrial da Era dos Estúdios, proporcionando o surgimento de novas tendências, ideias e 

experiências cinematográficas. 

 

O SURGIMENTO DA NOVA HOLLYWOOD  

 

Desde o final dos anos 1940 e durante os anos 1950, período de hegemonia dos 

estúdios de Hollywood, os filmes norte-americanos se disseminaram para outros países, 

transferindo sua produção para diversos locais; o que também seria uma maneira de reduzir os 

custos. Os anos 1960 e 1970 para o cinema norte-americano deram-se, assim, pela união de 

diversas companhias de diferentes países. 

Entre os anos 1960 e 1970, Hollywood passou por uma crise financeira devido aos 

gastos indevidos com determinados filmes que não geraram lucros, como Cleópatra, de 

Joseph L. Mankiewicz. Nesse âmbito de instabilidade, eclodiu a Nova Hollywood: estavam 

sendo produzidos filmes ousados e inovadores, com técnicas de produção com qualidade 

superior às convencionais; surgindo, então, o fenômeno blockbuster – sendo este, também, 

um produto do contexto social e histórico da época. 

Por volta de 1975, a política norte- americana e mundial estava voltada ao cenário da 

corrida armamentista e disputas estratégicas político-econômico e ideológicas entre Estados 

Unidos e a União Soviética. Conhecida como Guerra Fria, teve início no final da Segunda 

Guerra Mundial quando esses dois países começaram a disputara hegemonia política, militar e 

econômica no mundo. 

                                                 
11 Período histórico de disputas armamentistas e estratégicas entre EUA e URSS. 
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Dessa forma, Hollywood passa a reproduzir em seus filmes a realidade política e 

moral da época, utilizando-se de temáticas que faziam parte do contexto em que os 

americanos se encontravam a essa época. Após o famoso caso de Watergate12, observou-se 

uma mudança significativa nos temas abordados no cinema hollywoodiano: política e serviços 

secretos, por exemplo. Surgiram, então, filmes como Todos os homens do presidente, dirigido 

por Alan J. Pakula, que conta a história de dois jornalistas que investigaram o escândalo de 

Watergate para o jornal Washington Post. 

Além disso, temos grandes comédias de costumes, abordadas por Woody Allen, que 

mostram as angústias e neuroses do povo americano. 

Mascarello destaca desse período que: 

 

O termo Nova Hollywood passa a designar, a seguir, exatamente a produção 

mainstream que, começando em 1975, decreta o esvaziamento do ciclo do “cinema de 

arte americano”: o blockbuster à Lucas e Spielberg. Essa produção pós 1975 se define 

pelo abandono progressivo da pujança narrativa típica do filme hollywoodiano até 

meados de 1960, e também por assumir a posição de carro-chefe absoluto de uma 

indústria fortemente integrada, daí em diante, à cadeia maior da produção e do 

consumo midiáticos (cinema, TV, vídeo, jogos eletrônicos, parques temáticos, 

brinquedos etc) (MASCARELLO, 2006. p. 336). 

 

Os anos 1970, o cinema de Hollywood, irá explorar as ideologias, dando início, então, 

ao cinema de espetáculo. Porém, no final dos anos 1980, o presidente Ronald Reagan traz a 

sociedade um programa de recuperação moral, valorizando a população, fazendo com que 

essa neurose coletiva devido ao contexto social e político seja deixada de lado.  

Com Reagan na presidência dos Estados Unidos e seu programa de recuperação 

moral, Hollywood começa a produzir um cinema meramente comercial, tentando restabelecer 

suas finanças. Nos anos 1980, o filme de ação tomou espaço, com atores consagrados, roteiros 

muitas vezes manjados, publicidade invasiva e efeitos especiais.  

Nessa nova situação, havia a necessidade de filmes que atraíssem o público mais 

jovem, que estava preparado para receber temas complexos e novas formas de linguagem. O 

cinema abandona em parte a realidade, em seus aspectos sociais e políticos, dando espaço ao 

cinema de lazer.  

                                                 
12 Caso Watergate: Ocorrido no Governo Nixon, nos EUA, na década de 1970, esse caso é um episódio de uma 

escuta ilegal instalada na sede do Partido Democrata. Considerado como um escândalo político culminou com a 

renúncia do presidente Nixon. 
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Novos diretores como Martin Scorsese13 e George Lucas, recém-diplomados em 

Cinema estavam preparados para acompanhar essa nova realidade. Assim, Hollywood estava 

começando a passar por uma trajetória grandiosa de mudanças em seu estilo de fazer filmes, 

devido aos novos realizadores. As características do cinema clássico estavam sendo deixadas 

de lado, abrindo espaço a filmes com estruturas abertas. Os protagonistas não eram mais tão 

bonzinhos assim e o sexo se tornara explícito; além de outras técnicas mais específicas, como 

a câmera na mão.  

A indústria dos “cinemas de diretores”, com características experimentais, estava 

chegando ao fim, dando espaço às grandes produções, os denominados blockbusters - atores 

famosos, orçamentos exorbitantes, uso de tecnologias e efeitos especiais. Isso surgiu junto 

com os avanços da tecnologia no quesito imagem em movimento: televisão a cabo (os filmes 

poderiam passar em canais específicos, não apenas nos cinemas), e locadoras de vídeo. 

No ano de 1975, Steven Spielberg fez parte de um marco histórico no cinema de 

Hollywood com o filme Tubarão: o filme trouxe a mudança expressiva nas estratégias do 

cinema de blockbuster. Foi o primeiro filme com gastos milionários em sua produção, junto 

com o investimento em publicidade e o fato de ter sido lançado em vários cinemas ao mesmo 

tempo. Paraire explica que: 

Em suma, os anos 80 assinalam a consolidação do cinema de lazer puramente 

comercial. Os filmes mais vistos são aqueles que exploram com o reforço das 

técnicas modernas roteiros muitas vezes já conhecidos. A presença nos créditos de 

atores e atrizes de talento confirmado, associada à utilização de uma promoção 

publicitária invasora, garante o sucesso de filmes que, no conjunto, permanecem 

muito prudentes sob o ponto de vista estilístico (PARAIRE, 1994, p. 35). 

 

 Já em 1977, George Lucas arrecadou cerca de 185 milhões de dólares com Guerra nas 

Estrelas, sendo um marco no ponto de vista econômico do cinema.  Além de trazer, inúmeros 

produtos licenciados relacionados ao filme: camisetas, pôsteres, brinquedos e bonecos. Dessa 

forma:  

Guerra nas estrelas/ Star Wars/ 1977, de George Lucas, marcou uma data importante 

do ponto de vista econômico. O filme arrecadou 185 milhões de dólares e teve a 

particularidade de ter sido concebido diretamente com vistas à exploração de 

maneira sistemática, pois Disney havia explorado os direitos sobre seus personagens 

no final dos anos 40, mas sem a mesma organização (MATTOS, 2006, p. 147). 

 

 É importante destacar que: “Star Wars foi uma mudança de paradigma. George Lucas 

não queria fazer mais um filme pessimista, mas sim um entretenimento para as pessoas que 

                                                 
13 Diretor, roteirista e produtor de cinema norte-americano. Conhecido por abordar temas como violência, o 

filme Taxi Driver (1975) foi um marco da carreira do diretor, abrindo caminhos para seu sucesso constante. 
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fossem até a sala de cinema, algo que permitisse que elas esquecessem os problemas da 

realidade durante as horas do filme” (JENKINS apud SILVEIRA, 2010, p. 103). 

 O primeiro episódio da saga Guerra nas Estrelas tornou-se, então, um sucesso 

estrondoso desde sua estreia, em maio de 1977, em que grandes filas se formaram nas salas de 

estreia do filme. O vilão mais temido do universo, juntamente com o anti-herói mais 

sarcástico do cinema, conquistaram os corações dos fãs, fazendo com que o filme não fosse o 

suficiente, era preciso mostrar a devoção perante a saga que mudou a história da cultura pop.  

 

 

 

 

 

 

 

 

O UNIVERSO DE GUERRA NAS ESTRELAS, UMA NOVA ESPERANÇA PARA 

HOLLYWOOD 

 

 

O diretor George Lucas, há 35 anos atrás, deu origem a uma das propostas mais 

ambiciosas para o cinema da época, a partir da criação de um universo novo, em uma galáxia 

muito distante, na incansável luta entre o bem e o mal tratada de uma forma criativa e 

inovadora. Segundo o trecho a seguir:  

A ambientação em um futuro distante é mais um pano de fundo do que o 

tema principal da história, que não reflete sobre o tempo (o letreiro da 

introdução diz: “Há muito tempo atrás, numa galáxia distante...”), mas sim 

sobre a luta do Bem contra o Mal. Mote que sempre dá certo no cinema... 

(LIMA, 2005, p.31) 

 

A história do filme Guerra nas Estrelas inicia da seguinte forma: cavaleiros jedi foram 

exterminados e o Império comanda a galáxia, de forma cruel. Porém, um grupo de Rebeldes 

desafia esse império, na tentativa de roubar planos secretos da mais poderosa arma do 

universo, conhecida como Estrela da Morte14. Então, Darth Vader - que se tornaria um dos 

maiores vilões do cinema tem como objetivo interceptar e localizar os Rebeldes. Então, a 

senadora princesa Leia, que faz parte do grupo dos Rebeldes, envia um pedido de socorro que 

acaba sendo interceptado por Luke Skywalker.  

                                                 
14 Estrela da Morte: estação de batalha no formato de um planetóide com 120 km de diâmetro. 
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A saga também conta com inúmeros personagens icônicos e bem explorados, que fazem 

parte do universo criativo de Guerra nas Estrelas. Luke Skywalker, o personagem principal, é 

um garoto, fazendeiro, criado pelos tios, que carrega o questionamento do que fazer com sua 

vida. De acordo com Garcia (2012), esse conflito do personagem carrega um caráter 

humanista do filme, sendo esses conflitos, inclusive o autoconhecimento, um tema de nossa 

realidade. 

O filme ainda conta com a aparição de Darth Vader, um dos maiores vilões da história 

do cinema e também, o personagem mais famoso da série, que através de seu figurino 

diferenciado, cria uma presença além das telas. Também há a presença de Obi Wan Kenobi, o 

mentor da jornada do herói, e Han Solo, o mercenário carismático, que se apaixona pela 

rebelde princesa Leia. 

Elementos da Direção de Arte, Figurino e Cenários, são fundamentais para a 

construção do universo de Guerra nas Estrelas. Mesmo 35 anos depois, o filme se mantém 

atual, como confirma o trecho 

George Lucas colocou no filme todos os efeitos existentes e ainda criou novos, foi o 

primeiro filme a utilizar computadores, ainda que de forma arcaica, para compor 

algumas das sequências, e ainda trouxe inovações práticas para aumentar o realismo 

como filmar as explosões das naves, como a Estrela da Morte posicionando a câmera 

em baixo dos modelos, assim os destroços pareciam voar em direção a tela, 

aumentando a emoção e simulando melhor a falta de gravidade. (COLARES, 2010, 

p.1) 

 

Um aspecto importante da mitologia do filme Guerra nas Estrelas é a força. Atrás de 

explosões e lutas com sabres de luz (referência as antigas espadas dos samurais) há uma 

filosofia, que, de acordo com o filme, trata-se de uma energia que rege o universo, que une a 

todos, pertencendo a todos os seres vivos. Alguns guerreiros tem certa sensibilidade à força, 

gerando um poder inimaginável. Essa força, quando colocada em prática, pode mover objetos, 

dominar mentes, manipular realidades. Será explorado no comercial The Force a tentativa de 

utilização da força pelo personagem principal do filme publicitário. 

Porém, essa força possui dois lados (que virá a ser explicada detalhadamente no último 

filme da saga: Vingança dos Sith), o lado negro, regido pelos sith’s e o lado da luz, 

comandado pelos jedi’s. Cada lado é carregado de ideologias muito diferentes, sendo que cada 

um possui poderes únicos e, também, fraquezas. 

O lado negro é representado pelo estado caótico que a sociedade se encontra: 

gananciosos e raivosos, ao contrário dos jedis que são seres em busca constante pelo 

equilíbrio, paz e conhecimento. Essas representações giram em torno de estados de evolução 
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que os seres humanos precisam ir em busca, sendo uma mensagem importante que a saga quer 

passar ao telespectador. 

 Assim, Guerra nas Estrelas abre portas para a criação de uma franquia, expandindo 

seu universo de personagens e batalhas, contando a história por trás do nascimento de Luke 

Skywalker e Leia Organa, definindo o rumo dos seus personagens, como indica o trecho  

 

Durante décadas, os filmes mostram a história do menino Anakin Skywalker, que é treinado 

para ser jedi (defensor da república), mas acaba sendo seduzido para o lado negro da força e 

vira o temido Darth Vader. Junto com Palpatine, ele define o destino de humanos e aliens, até a 

entrada em cena de Luke. O herói dos rebeldes enfrenta o próprio pai e liberta a galáxia da 

tirania. (GROSSI, 2005, p. 7) 

 

Deste modo, a saga Guerra nas Estrelas, em evidência o primeiro episódio (em ordem 

de lançamento, de 1977), que mostrou aos seus telespectadores, pela primeira vez, a expansão 

do universo e seus personagens, que foi capaz de criar uma abertura para os investimentos em 

publicidade na divulgação dos filmes, além de todo um investimento em produtos licenciados 

que estavam sendo utilizados, mais um ponto a ser explorado pela publicidade. 

Em 25 de maio de 1977, Guerra nas Estrelas entrou em cartaz nos cinemas dos 

Estados Unidos e, embora na época não tivesse sido feito grandes investimentos em 

publicidade, o filme obteve grande sucesso de bilheteria. Antes da data de seu lançamento 

oficial, foi publicado um livro sobre o filme, vendendo cerca de 500 mil cópias, causando 

grande expectativa nos fãs. Assim, em apenas cinco semanas após seu lançamento, o filme 

superou seu investimento inicial, que, mais tarde, abriu caminhos para as continuações dos 

filmes e foi indicado a 10 categorias no Oscar de 1978. 

 

 

 

  



 

 

31 

 

 

METODOLOGIA, DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

A metodologia utilizada nesse estudo é de natureza qualitativa, tendo como base a análise 

do comercial The Force (2011) verificando as influências do filme Guerra nas Estrelas na 

contextualização do filme publicitário. Para Pinheiro et tal (2004, p.125), “a pesquisa qualitativa é 

um estudo não estatístico que identifica e analisa profundamente dados não mensuráveis”. E, para 

Michel (2005, p. 33), “na pesquisa qualitativa o pesquisador participa, compreende e interpreta”. 

 Ainda a respeito da pesquisa qualitativa, é afirmado que “em certa medida, os métodos 

qualitativos se assemelham a procedimentos de interpretação dos fenômenos que empregamos no 

nosso dia-a-dia, que tem a mesma natureza dos dados que o pesquisador qualitativo emprega em 

sua pesquisa” (NEVES, 1996).  

 Para buscar o entendimento do comercial The Force (2011) e quais influências foram 

retiradas de Guerra nas Estrelas (1977), é preciso uma análise do comercial a partir dos elementos 

retirados do filme. Assim, segundo a afirmação a seguir, a respeito dos sentidos a partir da análise 

afirma que “O sentido vem do autor, de seu projeto, de suas intenções: analisar um texto é, 

portanto, reconstruir o que o autor queria exprimir “(VANOYE, 1994, p. 53). Ou seja, busca pelo 

entendimento da peça publicitária a partir das relações que o diretor do comercial quis fazer com o 

filme. 

 A importância da compreensão do contexto histórico em que o mundo e a indústria 

cinematográfica de Hollywood se encontravam na época de produção e lançamento de Guerra nas 

Estrelas torna-se um entendimento necessário para a análise do comercial. De acordo com Vanoye 

(1994), qualquer filme é um produto cultural que está enquadrado em um contexto social e 

histórico. Assim, o autor afirma que embora o cinema seja considerado arte, é impossível 

entender-lhes isoladamente, ou seja, para o entendimento completo, é preciso visualizar através de 

outros aspectos da sociedade: sejam eles políticos, técnicos ou econômicos. 

 Além disso, cabe ao estudo uma análise a partir das revoluções ligadas à tecnologia, que 

Guerra nas Estrelas trouxe para o crescimento da indústria do cinema e do audiovisual.  
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 Portanto, para entendermos e interpretarmos o comercial The Force (2011), precisa-se 

entender o que está por trás da história, o contexto político-social em que a sociedade se encontra 

e, também, a tecnologia e atributos que o filme Guerras nas Estrelas trouxe de influência para o 

filme publicitário. 

Para a realização desse estudo, foram eleitas categorias de análise que são: Metáforas e 

Símbolos, Personagens e figurino e Trilha sonora. São esses elementos de extrema 

importância para a construção do universo de Guerra nas Estrelas que carrega esses 

elementos em destaque, inclusive na sequência de filmes. 

 Para entendermos e interpretarmos o comercial The Force (2011), precisa-se entender o 

que está por trás da história, o contexto político-social em que a sociedade se encontra e, também, 

a tecnologia e atributos que o filme Guerras nas Estrelas trouxe de influência para o filme 

publicitário.   
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ANÁLISES 

DESCRIÇÃO DE DADOS 

 

The Force (2011) 

 

O filme publicitário a ser analisado nesse trabalho é da marca de automóveis 

Volkswagen intitulado The Force, e foi criado pela agência americana Deutsch Inc. e foi 

veiculado em fevereiro de 2011, durante um dos intervalos do campeonato de futebol 

americano Super Bowl. O produto anunciado foi o carro Passat, modelo 2012.  

Em primeiro lugar, acredita-se que a escolha desse evento para o lançamento do 

comercial se deu por ser o maior evento desportivo e que tem a maior audiência televisiva dos 

Estados Unidos e seu público ser, em maioria, homens, que, possivelmente consigam fazer a 

associação do carro com o filme Guerra nas Estrelas. E, homens com cerca de 30-40 anos de 

idade ou mais, puderam acompanhar o lançamento do filme em 1977, que foi na mesma 

década em que o primeiro Passat foi criado. 

O comercial The Force tem como personagem principal um menino com cerca de 7 

anos de idade, que, está fantasiado de Darth Vader tentando testar seus poderes em vários 

objetos de sua casa e, também, em seu cachorro. Porém, o menino não obteve sucesso nas 

tentativas, até que seu pai chega em casa com o carro Passat e tenta, pela última vez, aplicar 

os poderes no carro. O pai, vendo a cena, resolve, sem o menino ver, dar uma ajuda: aperta o 

botão da chave do carro para acender os faróis, deixando-o incrédulo perante o sucesso na 

tentativa de aplicar seus poderes. 
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Figura 1- Modelo do carro Passat 2012 que é vendido no comercial. 

Fonte: Pense Carros 

 

O “garoto propaganda” e personagem principal do comercial é um menino com cerca 

de 7 anos de idade, como podemos perceber por sua altura, que está vestindo uma fantasia do 

personagem Darth Vader, vilão do filme Guerra nas Estrelas, que, em sua primeira aparição 

no comercial é mostrado em um plano contra-plongée, gerando, ao espectador, uma sensação 

de grandiosidade e superioridade em relação ao observador. Ou seja, esse plano foi utilizado 

para mostrar toda a força e poder do personagem. 

 

 

Figura 2- O traje do personagem Darth Vader no filme Guerra nas Estrelas 

Fonte: Pinterest. 

 

Figura 3- Fantasia do menino de Darth Vader 
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Fonte: Imagem captada pela autora, a partir do comercial The Force (2011). 

 

ÁNALISE DOS DADOS 

 

 

METÁFORAS E SÍMBOLOS 

 

É importante evidenciar as metáforas e simbologias encontradas entre o comercial do 

carro da Volkswagen e o filme Guerra nas Estrelas.  

A primeira delas observada é a respeito do sentido que o carro Passat tem no contexto 

desse comercial: um dos personagens é um homem, com cerca de 40 anos de idade, pai de 

família, que chega do trabalho com seu carro. Existem dois aspectos importantes: o primeiro 

deles é relacionado ao poder e a força: no filme a força trata-se de uma energia que move o 

universo que pode ser manipulada.  

Tem-se, então, o pai sentindo-se poderoso por possuir um carro moderno e atual-

afinal, a Publicidade estimula desejos e faz com que possuir algum produto seja sinônimo de 

status. E, isso faz uma ligação com o filme, que fala sobre e força, que, na verdade, é um 

poder abstrato, bem como o sentimento que causa no personagem principal do comercial e 

que quer causar no público-alvo. 

 

Figura 4- O pai chegando em casa com o Passat. 

Fonte: Imagem captada pela autora, a partir do comercial The Force (2011). 
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O carro Passat foi originalmente apresentado pela primeira vez no ano de 1973, 

mesma década que o filme Guerra nas Estrelas foi lançado, fazendo uma ligação direta entre 

o cinema e a marca de carros, trazendo um aspecto nostálgico e emocional para quem o 

assiste. 

Além disso, outro aspecto que merece destaque é o motivo pelo qual o menino está 

vestido de Darth Vader: como já relatado, o primeiro filme foi lançado no ano de 1977, e a 

saga teve seu término no ano de 2005. Supostamente, a criança tem cerca de sete anos de 

idade e, possivelmente, seus pais foram responsáveis por apresentar ao filho o filme Guerra 

nas Estrelas, pois, quando o filme havia sido lançado, os pais do menino eram crianças. 

Uma das primeiras cenas do comercial, mostra um contra plongée do menino vestido 

de Darth Vader, simbolizando a impunidade do personagem, gerando uma sensação de 

grandiosidade e superioridade em relação ao observador. E, no filme, é assim que vemos o 

personagem, sempre transmitindo poder, através das cenas em que aparece. 

 

 

Figura 5-Um dos primeiros frames do comercial, em que o menino é apresentado 

Fonte: Imagem captada pela autora, a partir do comercial The Force (2011). 
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Figura 6- O personagem Darth Vader no filme Guerra nas Estrelas 

Fonte: Fogs Movies Review 

A HISTÓRIA, PERSONAGENS, CENÁRIO E FIGURINO 

 

 

Os personagens do comercial mostram uma tradicional família americana. Pai, mãe, 

filhos e um animal de estimação. O pai e a mãe, com cerca de 35-40 anos de idade. O pai, 

trabalhador, sentindo-se poderoso por ter renda suficiente para sustentar uma família e ter 

um carro com preço elevado. A mãe, dona de casa, dedicada aos filhos- observamos isso 

quando ela prepara um sanduíche para o menino. 

 

 

Figura 7- Mãe entregando o lanche para o menino. 

Fonte: Fonte: Imagem captada pela autora, a partir do comercial The Force (2011). 
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O menino, com cerca de 7 anos de idade, vestindo-se como o personagem de Darth 

Vader. Importante detalhe: Darth Vader era considerado um personagem dúbio, devido as 

suas ações ao longo da saga, tanto que alguns críticos e autores o consideram não como 

vilão, mas como anti-herói. Assim, a criança vestida de Darth Vader representa a 

inocência infantil e um dos lados do personagem do filme. A máscara e a fantasia do 

personagem são na cor preta, que simboliza o lado obscuro da personalidade de Darth 

Vader. 

 

 

Figura 8- O menino decepcionado por não conseguir utilizar os poderes de Darth Vader 

Fonte: Imagem captada pela autora, a partir do comercial The Force (2011) 

 

Ainda temos mais dois personagens: um cachorro da raça Golden Retriver, um 

cachorro de grande porte, e uma suposta menina, que não aparece, mas é possível 

constatar a existência dela, pela cena em que o menino tenta aplicar poderes em uma 

boneca, em um quarto cor de rosa. A boneca, bastante tradicional, também retoma 

sentimentos nostálgicos para as mulheres que foram crianças, que possivelmente tiveram a 

boneca, também. 

Outra referência ligada ao filme que é possível constatar é que os filhos de Darth 

Vader, Luke Skywalker e Leia Organa, eram um casal de gêmeos, bem como várias 

famílias tradicionais americanas, que tem dois filhos- como aparece no comercial. 
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Figura 9- O menino tentando aplicar os poderes no cachorro. 

Fonte: Imagem captada pela autora, a partir do comercial The Force (2011) 

 

 

Figura 10- O menino tentando aplicar os poderes em uma boneca. 

Fonte: Imagem captada pela autora, a partir do comercial The Force (2011). 

 

Pode-se levar em conta que Darth Vader, também conhecido como Anakin Skywalker, 

quando ainda era um jedi, foi par amoroso da princesa Amidala, mesmo sendo contra os 

códigos jedi´s- que não era possível sentir raiva, ódio ou amor. Assim, Amidala engravida 
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de Anakin e, infelizmente morre e deixa os filhos Luke e Leia Organa. Anakin Skywalker 

já seduzido pelo lado negro da força, tentando proteger sua família, acaba tornando-se um 

aliado do Senador Palpatine. Sua frustração por ter perdido sua família é clara. Ao 

contrário do que vemos no filme publicitário. 

  Ao ver seu pai chegar em casa, o menino, ainda decepcionado resolve fazer uma 

última tentativa para tentar usar seus poderes. Ignora o pai, não recebendo-o de maneira 

gentil. 

 

 

 Figura 11- O menino tentando aplicar no carro, a última tentativa de utilizar seus poderes. 

Fonte: Imagem captada pela autora, a partir do comercial The Force (2011). 

 

 O pai, percebendo a frustração do filho nas tentativas falhas da criança não poder 

utilizar os poderes como Darth Vader, de dentro de casa, sem que a criança, veja, aperta os 

botões do carro que estão na chave, para que os faróis do carro se acendam, indicando a 

tecnologia e inovação que a marca quer exibir. 
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Figura 12- O pai utilizando da chave para poder surpreender o filho. 

Fonte: Imagem captada pela autora, a partir do comercial The Force (2011). 

 

Na próxima cena, observamos que, finalmente o menino consegue se utilizar dos seus 

“poderes”. Porém, após muito ter tentando, leva um susto com os faróis do carro acendendo. 

Surpreso e confuso, tenta entender como conseguiu atingir seu objetivo. 

 

Figura 13- A criança surpresa olha para os pais, dentro de casa, pois conseguiu utilizar os 

poderes para acender os faróis do carro. 

Fonte: Imagem captada pela autora, a partir do comercial The Force (2011). 

 



 

 

42 

 

 

O pai, feliz por ajudar o filho na sua brincadeira, olha para a mãe. Assim, consegue 

mostrar aos telespectadores um dos atributos que o carro oferece, aliando ao sentimento de 

nostalgia do cinema. 

 

 

Figura 14- Pai após apertar o botão para acender os faróis e surpreender o filho 

      Fonte: Fonte: Imagem captada pela autora, a partir do comercial The Force (2011). 

 

O comercial aliou alguns aspectos racionais da publicidade, ao mostrar características 

do carro, porém, seu apelo predominante foi o emocional, trazendo à tona um filme que 

jamais será esquecido por algumas gerações. 

TRILHA SONORA 

 

Em relação a trilha sonora do comercial, temos dois momentos: desde a aparição do 

menino, uma trilha original do filme Guerra Nas Estrelas, conhecida como Marcha Imperial, 

composta por John Willians e presente nos filmes da saga, principalmente nas aparições do 

personagem Darth Vader. O segundo momento é quando o pai aperta o botão da chave do 

carro para que os faróis se acendam. 

De acordo com Máximo, “No bloco de ficção científica e das aventuras espaciais, é 

claro que a trilogia de George Lucas vem em primeiro lugar.” (MÁXIMO, 2003, p.165). 
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Foi possível constatar que o comercial The Force possui inúmeras referências 

representadas a partir do filme Guerra nas Estrelas, fazendo com que haja uma comparação 

positiva e criativa entre cinema e a indústria automobilística de Volkswagen, trazendo ao 

público a sensação de nostalgia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Acredita-se que os objetivos deste trabalho foram alcançados, visto que gostaria de se 

entender os aspectos visuais e da história que foram retirados do filme Guerra nas Estrelas 

(1977) para a construção da linha criativa do filme publicitário The Force (2011), como pode-

se observar nas análises dos frames. 

O Cinema tornou-se, então, um dos principais influenciadores para as novas 

tendências na Publicidade e Propaganda, a partir de técnicas diferenciadas retiradas do 

cinema, principalmente com o eclodir da Nova Hollywood, em que os filmes de blockbuster 

começavam a abrir espaço significativo para a inclusão e expansão de publicidade para a 

divulgação dos filmes. E, como foi visto, iniciou a capacidade de um potencial além do 

Cinema- a criação de produtos licenciados relacionados a filmes. 

Publicidade e Cinema caminham juntos. A Publicidade busca no Cinema referências 

para atrair e trazer lembranças do cinema ao seu público-alvo, fazendo com que, cada vez 

mais, a Publicidade utilize-se de argumentos emocionais para vender seus produtos e serviços. 
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ANEXOS 

 

Anexo A- Filme Guerra nas Estrelas (1977) e o comercial The Force (2011) 


