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RESUMO   

Publicidade e cinema estão forte e intimamente ligados. Pode-se dizer, inclusive, que o 

cinema inicia com a publicidade. Dentre as várias peças de divulgação existentes, 

encontra-se o teaser, que, juntamente com o trailer compreende o encontro da 

publicidade com o cinema. Isto é conseguido através da união de duas linguagens, a 

cinematográfica e a publicitária. Esta pesquisa se fundamentou na análise de um destes 

elementos de divulgação do filme Robin Hood (2010), o teaser. Juntamente com o 

trailer, o teaser é enquadrado na categoria audiovisual, unindo imagem em movimento 

e som. A construção estética do teaser de Robin Hood foi avaliada, através da análise da 

linguagem cinematográfica e da dimensão publicitária existentes. Uma relação do teaser 

com o trailer e destes com o cinema foi traçada.  

 
Palavras-Chave: teaser; trailer; linguagem cinematográfica, linguagem publicitária, 
Robin Hood. 
 
 
 

ABSTRACT 
 
Advertising and cinema have been strongly and closely linked. It is possible even to say 

that cinema starts with publicity. Among various existing tools of advertising, there is 

the teaser, which along with the trailer makes the connection between cinema and 

advertising. This link is achieved through the union of film and advertising languages. 

This study was based on the analysis of one of these elements of advertising from the 

movie Robin Hood (2010), the teaser. Along with the trailer, the teaser is framed in the 

audiovisual category, joining the moving image and sound. The aesthetic construction 

of the teaser of Robin Hood was evaluated through the analysis of the film language and 

the dimension of the existing advertising. A relationship between the teaser and the 

trailer of the movie was drawn. 

 
Keywords: teaser; trailer; film language; advertising language; Robin Hood. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A indústria do cinema envolve três etapas básicas: a produção de filmes, a sua 

distribuição e a exibição, a qual geralmente é feita, respectivamente, em cinemas, vídeo/ 

DVD e televisão (a cabo e aberta). Este trabalho tem como objetivo demonstrar a 

importância da publicidade na indústria cinematográfica através da análise da 

linguagem audiovisual do teaser do filme Robin Hood.  

Robin Hood é uma história que já foi contada em diferentes meios: nos 

quadrinhos, na televisão, na literatura e no cinema. Em 2010, ganha uma nova 

adaptação no dispositivo cinematográfico, dirigida por Ridley Scott. A narrativa se 

desenvolve em torno do arqueiro Robin Hood e seus saqueadores, que decidem 

enfrentar o poder da corrupção na cidade de Nottingham, na Inglaterra, dominada pelo 

xerife. Neste novo filme, o elenco é integrado por dois astros da indústria 

cinematográfica: Russell Crowe (no papel de Robin Hood) e Cate Blanchett (no papel 

de Maid Marian). 

Quando se trabalha publicidade no cinema em nível de campanhas de 

lançamento, tem-se que o nível de investimento em comunicação é determinado com 

base no potencial de bilheteria do filme. A diretora de marketing da UIP² ressalta: “um 

filme que é estrelado por Tom Hanks, você gasta muito mais do que um filme que não 

tem elenco”. Ou seja, no caso de Robin Hood, de Ridley Scott, estamos falando de uma 

produção com elenco reconhecido, além de diretores e produtores premiados, o que nos 

leva a caracterizá-lo como um blockbust1. 

O mundo cinematográfico de Hollywood produz em grande escala os famosos 

blockbuster. Atualmente, tem-se trabalhado com o conceito de “Nova Hollywood”, 

cujas realizações estão cada vez mais voltadas no investimento de grandes campanhas 

publicitárias em torno de seus filmes, isto é, fomenta-se exponencialmente os “arrasa 

quarteirões” e sua inserção midiática.  

De acordo com Mascarello (2006, p.349), na “Nova Hollywood, o produto-chave 

é o blockbuster high concept”. Isto é, designam-se filmes de alto conceito, com perfeitas 

adequações estéticas, com altos investimentos econômicos. Tais ações tornam os 

orçamentos dos filmes extremamente caros, no entanto, têm-se projetos com uma 

                                                 
² UIP – United International Pictures  
¹ São filmes produzidos em série, cujos custos de marketing superam o próprio valor de produção 
(CARREIRO, 2003, p.55). 
 



7 
 

 
 

produção (elenco, produtores, diretores, cenários, efeitos visuais) de alto impacto, 

capazes de arrecadar milhões em qualquer lugar do mundo.  

Considerando-se a importante relação entre cinema e publicidade, principalmente 

no que diz respeito à “promoção”, o foco desta pesquisa recai sobre a análise de um 

objeto cuja função é justamente a de capturar e instigar possíveis espectadores: o teaser. 

Cabe ressaltar, no entanto, que a análise do teaser será desenvolvida numa perspectiva 

da construção estratégica dos elementos da linguagem audiovisual, tais como som, 

montagem, planos, iluminação, tempo e espaço. 

Tendo em vista essa preocupação da constituição da linguagem audiovisual do 

teaser, há que se levar em consideração outro objeto correlato a ele: o trailer. No que 

diz respeito à função dessas peças audiovisuais, não há grande diferença entre elas, pois 

ambas buscam despertar a curiosidade do espectador, a fim de levá-lo às salas de 

cinema. No entanto, com relação à construção de elementos da linguagem e tempo de 

duração, existem diferenças entre eles, pois o trailer é de maior duração que o teaser e 

informa de modo mais detalhado aspectos da narrativa fílmica. O teaser, por outro lado, 

de uma maneira geral, diferencia-se pelo tempo e pela “quantidade de informações” a 

respeito da história do filme, ou seja, o teaser é mais compacto e sua intencionalidade é 

provocar maior impacto. O teaser é uma das formas de publicidade audiovisual 

utilizada quando se trata de cinema, e, portanto, fundamental para o lançamento de 

longas-metragens, já que trabalha com a dimensão da promessa, através da sedução e do 

“choque” provocado no público. 

O estudo das campanhas de lançamento, é de grande relevância por representar 

um campo amplo de significação, seja no universo produtivo quanto no de consumo. 

Sendo assim, esta pesquisa traz uma discussão acerca desse universo das campanhas de 

lançamento através da análise de aspectos estéticos e de linguagem publicitária do 

teaser.  

A pesquisa está orientada a partir de uma questão básica: analisar como se 

constroem as estratégias publicitárias da linguagem audiovisual no teaser do filme 

Robin Hood. Para isso, busca-se uma contextualização da prática publicitária na 

indústria cinematográfica; a construção das relações de linguagem e narrativa 

audiovisual entre teaser, trailer e cinema, e identificação de outras peças de campanha 

publicitária do filme Robin Hood. Os caminhos metodológicos situam-se entre a análise 

de conteúdo e análise fílmica, levando em conta aspectos temporais, narrativos, 
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elementos visuais, ritmo de montagem, enquadramentos, dimensão sonora, entre outros 

aspectos próprios da linguagem audiovisual. 
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2. A PUBLICIDADE E A INDÚSTRIA CINEMATOGRÁFICA 
 

A publicidade e a indústria cinematográfica percorrem caminhos paralelos e 

fundamentais, pois através das campanhas de lançamento no cinema mostra-se como e o 

que o espectador pode esperar do filme a ser lançado. “A vida “comercial” do filme 

começa no ponto de venda com o cartaz, trailer, banner, móbile”. (ARAÚJO; 

CHAUVEL, 2004, p.36). Conforme a citação fica evidente a relação entre cinema e 

publicidade.  

Além do verdadeiro ponto de venda do filme (o cinema), existem outros lugares 

para se divulgar: shoppings, restaurantes, bares, lojas de conveniência, outdoors nas 

estradas, painéis em paradas de ônibus, enfim, vai-se ao encontro do público e de seu 

dia-a-dia. Tais ações configuram estratégias diferenciadas, pois se inserem em 

ambientes alternativos, “distantes” da sala de cinema. Campanhas publicitárias, ações 

promocionais, making offs, entrevistas com o elenco, diretor, produtor, spots televisivos, 

eventos, games, também são recursos estratégicos que aproximam o público com o 

filme, provocando naquele, curiosidades sobre esse. 

As promoções de vendas são fundamentais para a indústria cinematográfica. De 

acordo com Casaqui e Chiachiri (2007, p.2) elas são entendidas “como o contato mais 

próximo de manifestação da marca com a experiência cotidiana dos consumidores”, 

pois têm como propósito promover experiências que envolvam o público com 

elementos do universo dessa marca, e/ou produto. Conforme os autores, o momento da 

concretização da marca é essencial para o ato do consumo do público. Trabalha-se com 

o foco no filme, e não na marca, ou seja, trata-se de estratégias que busquem envolver o 

consumidor através de experiências com as promoções de vendas relacionadas ao 

produto cinematográfico. É o caso, por exemplo, de filmes como a franquia Star Wars: 

juntamente com as divulgações das campanhas, os produtores lançaram produtos que 

chamavam a atenção do público-alvo, como espadas, naves espaciais, produtos em 

miniaturas dos personagens, camisetas, acessórios para internet, enfim, uma série de 

elementos extra-fílmicos. Tudo isso, com intuito de provocar a esfera do prazer e do 

desejo do consumidor, ao operar estratégias vinculadas ao simbólico e imaginário 

social. Nos Estados Unidos o hábito de ver filmes, comprar livros, CD, camisetas, 

bonés, produtos que estão associados ao filme, funcionam como chamarizes para o 

espectador se dirigir até a “grande sala”. Essas espécies de produtos passam fazer parte 
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do dia-a-dia, como “uma gama de artigos culturais”, lembrando a todos da existência do 

filme e do consumo pelos espectadores.  

Brindes também é maneira de chamar o público, pois a grande maioria gosta de 

receber um produto que remete ao grande filme esperado pela massa. Artigos que o 

espectador não compra, e que acaba ganhando, fazem com que o mesmo sinta-se 

privilegiado com o produto dado. Tal ação é bastante apelativa e eficaz uma vez que o 

espectador presenteado acaba expondo o brinde para seus amigos e colegas, nas ruas, 

em casa, no trabalho. Enfim divulgando o filme aonde quer que vá, e levando junto com 

ele outros espectadores para as portas do cinema. 

As campanhas de lançamento funcionam como ferramentas de persuasão, uma 

vez que pretendem instigar o público através de mensagens acerca do universo 

cinematográfico em diferentes mídias. Isso provoca no espectador a sensação de 

ansiedade e curiosidade pelo filme ainda não lançado, usando as peças publicitárias 

como uma fonte de satisfação. Tais peças se ramificam a partir de parcerias com 

grandes influenciadores no ramo alimentício, meio virtual e eletrônico, mercado gráfico, 

mercado têxtil (através de camisetas), banners, cartazes, trailers, displays, jogos, 

painéis, brindes, entre outros. 

Para Epstein (2008), os estúdios acabam investindo mais em publicidade do que 

retorna com a soma de ingressos vendidos. De acordo com o autor, a Disney através do 

personagem Mickey Mouse, descobrira a fonte de um vasto universo de lucros, que se 

estendia muito além das bilheterias americanas, atingindo as crianças de todo o mundo e 

suas diversões. A empresa/grupo começou a explorar esse amplo mercado extraindo os 

personagens criados por seus filmes e licenciando-os para outras indústrias. Já em 1932, 

a Disney licenciou Mickey Mouse para fabricantes de relógios. A estratégia foi brilhante, 

pois revelou que o marketing aplicado aos personagens e suas respectivas histórias, 

através de produtos que remetiam ao universo Mickey Mouse, geraria mais lucro do que 

o dinheiro das bilheterias. 

   O processo de sedução do cinema começa com as campanhas de lançamento, e 

se concretiza nas salas de exibições: no escuro, com apenas uma tela, em poltronas, que 

remetem o espectador a um estado onírico. Porém além dos aspectos cinematográficos 

presentes nas campanhas publicitárias, o ato e o desejo de assistir a um filme também 

estão relacionados a outros elementos, como por exemplo, novidades do mundo da 

moda, da música e do universo das estrelas, considerados desejos de ordem social.  
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Finalizando o processo de sedução, o “tão esperado filme” entra em cartaz, 

trazendo o espectador para a sala de cinema. Este é, assim, inserido o espectador no 

universo do grande espetáculo, do qual muitos outros espectadores fazem parte, 

vivenciando uma experiência cinematográfica coletiva em grande escala (mundial).  

A publicidade tem um papel primordial, na busca da melhor forma de divulgar 

um filme, buscando estrutura e linguagem ideal na mensagem para o seu público. É 

neste contexto que surgem as peças de maior recorrência nas campanhas de lançamento: 

cartazes, trailers e sites.  

2.1 Cartaz 
 

Quando vamos ao cinema, enquanto estamos na fila, ao comprar pipoca, ou seja 

enquanto estamos esperando para entrar na sala, “sem querer” estamos analisando o 

ambiente a nossa volta, no qual, os cartazes se inserem. Assim, ficamos sabendo o que 

estará em breve nos cinemas, qual o elenco, o site da produção, as pessoas envolvidas 

com o filme. Pode-se dizer que o cartaz é uma identidade do filme, uma das bases de 

sua divulgação. O layout do cartaz busca conformidade na arte com as demais peças da 

campanha de lançamento do filme. O filme e o cartaz estabelecem uma associação que 

perdura até depois da estréia.   

Muitas vezes, quando se trata de blockbuster, os cartazes, dependendo do país 

para onde são enviados, sofrem algumas modificações, ou seja, cartazes norte-

americanos diferenciam-se dos franceses, que por sua vez diferenciam-se dos japoneses, 

e assim por diante. Isto é, de acordo com a cultura do país, os cartazes ressaltam estilos, 

cenas e/ou personagens diferentes, porém com o mesmo objetivo: divulgar o filme.  

As imagens que são guardadas na mente do espectador geram expectativa, e 

estas quando posteriormente lembradas, provocam o prazer do reconhecimento. Por 

exemplo, quando se observa o cartaz de um determinado filme no hall de entrada do 

cinema, informações são retidas. Conforme surgem outros veículos de comunicação, 

trazendo o mesmo conceito e a mesma imagem, vamos reconhecendo o assunto de que 

se está falando. Assim, lembramos que em algum momento anterior essa informação já 

foi captada. Este poder visual, lançado em primeira mão no cartaz, opera o 

“reconhecimento” em outros lugares, inserindo o sujeito na trajetória do filme, da 

campanha até a estréia. 
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O poder de uma imagem é muito forte, pois “não há como negar o fascínio que a 

imagem exerce sobre nós, um maravilhamento que vai da simples constatação de 

verossimilhança até a admiração estética mais profunda, um canal de transmissão de 

conhecimento, emoções e ideias” SALLES (apud BERTOMEU, 2010, p.30). De acordo 

com o autor, a imagem de um cartaz cinematográfico pode provocar/gerar tremendo 

impacto e choque no grande público. 

Constata-se, portanto, que o cartaz tem como função representar o “ponto de 

partida” de uma campanha de lançamento, já que seu objetivo é informar a existência 

filme, mas mais do que isso, é o primeiro a expor o conteúdo conceitual e visual do 

filme a ser lançado. Daí a importância de ser impactante, expressivo, sem, no entanto, 

esquecer sua referência: o filme. 

 

                    

Figura 1.                             Figura 2. 

Cartaz Robin Hood (2010)                          Cartaz Robin Hood (2010) 

 

Os cartazes acima representam as duas variações lançadas durante a campanha 

do filme. O primeiro refere-se à cena mais significativa e “clássica” (pois remete ao 

outro filme) da história de Robin Hood, pois mostra o arqueiro em primeiríssimo plano. 

O segundo cartaz traz um confronto ao fundo e em plano aberto a figura de Robin com 

um machado na mão, demonstrando sua coragem em meio à batalha. Ambos cartazes 

remetem à cenas presentes no filme, ou seja, não são imagens produzidas especialmente 

para a peça publicitária. Ressalta-se ainda que as cores utilizadas, de tons escuros e 

frios, remetem à abordagem dramática da narrativa dessa versão de Ridley Scott, a qual 

concebe à história um lado mais sombrio. Sendo assim, percebe-se que os cartazes 

funcionam não apenas para comunicar o lançamento dos filmes, mas também consolidar 

a concepção estética e dramática dos mesmos.      



13 
 

 
 

2.2 Site 
 

Dentre as peças publicitárias da campanha de divulgação do filme, uma 

destaque-se por ser interativa e de fácil acesso, o site. Estas são características e 

necessidades do mundo contemporâneo. Neste, as maneiras de levar informações até o 

espectador são muito mais complexas, devido, em grande parte aos recursos 

tecnológicos. Para Gosciola (2003), as novas mídias representam um mundo de avanços 

e inovações tecnológicas, caracterizado pelo vídeo e cinema digitais, os sites da web, os 

games, as animações com imagens reais, entre outros recursos contemporâneos 

tecnológicos.  

 Segundo Quintana (2005), a internet apresenta um enorme potencial para 

promover e exibir filmes, além de ser um ambiente de rápidas transformações 

tecnológicas. O mundo virtual está sempre inovando; para as empresas de produção e 

distribuição de filmes, para a fidelização de marcas e/ou produtos audiovisuais a 

internet é uma possibilidade de credibilidade. O site de cinema nasce com a vocação 

para a ação comunicativa, com uma arquitetura baseada em informações do filme a ser 

lançado, possibilitando ao internauta a “interação com o filme”.  

Para Gosciola (2003), uma história contada através das multimídias constrói uma 

narrativa mais complexa, pois as possibilidades de representação são diversas. Ou seja, 

posso usar imagens em movimento ou estáticas, músicas ou vozes, enfim utilizar 

diferentes elementos e diferentes formas para construir uma história. O autor apresenta 

ainda, o termo hipermídias: para ele, trata-se de um meio, uma linguagem, um sistema 

de comunicação audiovisual, onde diferentes formas de expressão convergem. Assim, o 

marketing de cinema, tendo como objetivo desenvolver uma maximização do público de 

um determinado filme encontra no site um meio que potencializa a hipermídia, 

buscando comunicar, instigar, anunciar, enfim veicular todo o conjunto fílmico. 

 De acordo com Mello (apud BERTOMEU, 2010, p.41) “algumas das 

características inerentes à hipermídia são a multiplicidade, a acessibilidade, a 

conectividade e a interatividade. Tais características não devem ser entendidas como 

etapas a serem seguidas ou itens obrigatórios de ambientes hipermidiáticos, mas como 

elementos próprios da sua natureza”. O autor se refere a esses  quatro elementos como 

constituintes da linguagem/narrativa do contexto hipermidiático. 

 Ainda nesse contexto, podemos falar dos hipertextos. Mello (apud 

BERTOMEU, 2010, p. 43) define o hipertexto como uma estrutura textual organizada e 
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inter-relacionada por meio de itens-chave chamados de links2. Os hipertextos 

armazenam e circulam informações do site, permitindo maneiras diferenciadas do 

internauta obter informações de um determinado assunto. 

 De acordo com Gosciola, sempre existe um roteiro para a realização de um site, 

pois sua construção implica um “projeto de banco de textos, sons e imagens, e sua 

adequação ao fluxograma, a definição de necessidades de gráficos, o esboço e a 

diagramação da tela, o projeto de áudio, a edição de vídeos, as transições entre as telas 

da hipermídia, etc.” (GOSCIOLA, 2003, p.221). Sendo assim, a hipermídia possui um 

roteiro que prevê as seguintes características: planificação, movimentação e transição.  

 
 planificação: Determina o tamanho e a localização na tela das imagens, 

sons e textos; movimentação: Define o movimento da câmera e o 
movimento das imagens, sons e textos; transição: O link determina 
algumas maneiras de realizar a passagem de uma tela para outra. 
(GOSCIOLA, 2003, p.221)    

 
 Para o autor, o link é identificado como um elemento essencial na obra 

hipermidiática, idealizado na etapa de roteirização e determinado por três características 

comunicacionais: sobreposição, estruturação e repetição. Tais conceitos podem ser 

assim compreendidos: 

sobreposição: tipos de links definidos por sua ação em relação ao 
conteúdo em função da maneira pela qual comunica a presença de outro 
conteúdo; estruturação: links que definem para o conteúdo em qual 
localização e em qual momento do seu desenvolvimento se faz a sua 
apresentação ao usuário; repetição: o quanto e como os links se repetem, 
constituindo um certo ritmo, construindo a unicidade, tornando a obra 
hipermidiática una. (GOSCIOLA, 2003, p.222) 
 

Portanto, pode-se dizer que o site em uma campanha de lançamento coloca-se 

como um lugar de construção de sentidos acerca da história do filme, e acessá-lo 

significa que o espectador está em busca de novas informações do filme e/ou dos 

produtores, diretor, elenco, enfim, quer entrar no universo narrativo do filme, fazer parte 

dessa experiência. 

 

2.3 Trailer Vs Teaser 
 

 O teaser pode ser considerado uma peça publicitária que, em um curto espaço de 

tempo, tem por objetivo instigar o interesse do espectador, fazendo uso de um discurso 

                                                 
2 Os links são os textos não-lineares, estabelecidos como uma compreensão individual. 
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persuasivo. O teaser não mostra as principais cenas do filme e apresenta o elenco, nem 

precisa utilizar os diálogos, pois o intuito é gerar indagações acerca do que está por vir, 

do tipo: o que será esse filme? Qual elenco? Qual a trama? No entanto, ele 

necessariamente anuncia o período de lançamento da obra, e hoje, com a internet, ele 

traz o endereço eletrônico para que o espectador acesse e interaja com o ‘produto’, a fim 

de engajar o mesmo na campanha de lançamento. Funciona, portanto, diferentemente do 

trailer que é a peça posterior ao teaser, cujo conteúdo é mais explícito, contando mais a 

respeito da história e da própria produção do filme. 

 

És una espécie de pré-tráiler que consta tan solo de um breve gag o 
diálogo, sin desarrollo narrativo. A veces únicamente se compone de 
tipografias y efectos visuales, sin imagen real. Otras veces puedem ser 
escenas rodadas em exclusividad para este fin. Se trata de una pieza 
audiovisual de muy corta duración que se empieza a proyectar em las 
salas mucho antes del estreno. Sólo pretende informar de la película y 
crear cierta expectatión.(PUCHE, 2005, p.57) 
 
 

Os trailers são essenciais para o lançamento de filmes, e para o seu sucesso. 

Além de apresentar a ideia geral do filme em um curto espaço de tempo, os trailers 

mostram as cenas mais importantes sem, no entanto, revelar o final. Assim, dizemos que 

ele busca despertar a curiosidade e a vontade do espectador em saber mais sobre a 

história previamente apresentada.  

O trailer como peça de comunicação audiovisual combina elementos do cinema 

com argumentos da publicidade através da persuasão. Conforme um estudo realizado 

por Langie (2005), o trailer de cinema é um exercício persuasivo, inerente a toda 

comunicação, que busca uma construção do evento fílmico, mostrando em poucos 

minutos a ideia do filme. A publicidade está presente no trailer uma vez que a 

intencionalidade da venda do desejo de assistir ao filme se coloca como objetivo central, 

ou seja, o trailer torna-se um objeto de divulgação. 

O trailer apresenta os personagens principais e os respectivos atores/atrizes, 

diretor e produtor, os quais passam a ser um produto midiático. Segundo Dos Santos 

(2004), atores e/ou diretores podem ser considerados como marcas, tornando-se uma 

ferramenta da indústria cinematográfica, ou seja, um argumento para a venda.  

Além de apresentar as pessoas envolvidas no filme, o trailer revela momentos-

chave deste, uma vez que é formado por uma minuciosa seleção de cenas. O cuidado 

com a escolha destas cenas e os efeitos utilizados na montagem do trailer necessita de 

um processo criativo. Nesta mesma perspectiva de importância está a trilha sonora, uma 
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vez que a música constitui-se em um valioso recurso expressivo do anúncio. Junto com 

as cenas, a trilha acentua a emoção, reforçando o valor das imagens. Como exemplo 

deste fato, temos muitos filmes que se consagraram por suas trilhas, ligadas a cenas de 

grande impacto e emoção. Por exemplo, “Uma linda mulher”, “Guarda-costas”, 

“Titanic”, entre outros.  

 O estudo da construção do trailer possibilita a compreensão de um discurso que 

está relacionado a um determinado filme. O trailer é um produto publicitário, onde a 

publicidade e o cinema se encontram: duas naturezas distintas e complementares; tendo 

por objetivo a produção de conhecimento da obra e o despertar de sentidos no 

imaginário do espectador.  

De acordo com Iuva (2007), o trailer, sendo narrativo e discursivo, é construído 

estrategicamente de forma a convencer seus espectadores de que o filme deve ser 

assistido. Assim, sua produção segue certa estrutura, que não visa delimitar as opções 

criativas, mas construir uma forma de “ler” (assistir) “o texto” (ao trailer). Conforme a 

autora, o trailer possui três momentos: início, meio e fim. O início é caracterizado por 

mostrar a marca da distribuidora e da produtora do filme. O meio diz respeito aos 

argumentos do filme: os diálogos, as cenas, os efeitos visuais, trilha sonora. E o último 

momento, o final, é onde aparecem referências ao título do filme, aos artistas, diretor, 

site do filme, a data de lançamento. 

Sendo assim, pode-se dizer que o objetivo maior do trailer é mostrar, divulgar o 

filme em si, usando cenas, música, ruídos, diálogos ou narração, o elenco, o site, enfim 

é união de elementos que buscam falar do filme para o grande público. 

Percebe-se que o público estabelece uma rede de conexão entre os diferentes 

elementos utilizados nas campanhas de lançamento cinematográfico: o a imagem do 

cartaz, cenas do trailer e conteúdo do site.  
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3. A CONSTRUÇÃO DO TEASER: ELEMENTOS DA LINGUAGEM 
AUDIOVISUAL E NARRATIVA  

  

A linguagem audiovisual é uma forma de comunicar que une o som e imagens 

em movimento. A partir disso, surgem variados gêneros e formatos audiovisuais, como: 

cinema, televisão, games, publicidade, videoclipes, making ofs, curta-metragem, 

trailers, teasers, enfim, tudo aquilo que opera imagens em movimento e sons estará no 

roll  do que se conhece por linguagens audiovisuais.  

Além disso, deve-se lembrar que tais linguagens possuem uma dimensão 

narrativa, a qual diz respeito aos acontecimentos reais ou fictícios da trama. De acordo 

com Aumont e Marie (2003, p. 209) existem três sentidos para a narrativa: 

 
1.Uma narrativa é fechada: forma um todo, o que tem começo, meio e 
fim. 2. Uma narrativa conta uma história; por conseguinte, ela superpõe, 
ao tempo imaginário dos acontecimentos contados, o tempo do próprio 
ato narrativo. 3. Uma narrativa é produzida por alguém, por conseguinte, 
ela se oferece a mim não como a realidade, e sim como uma mediação de 
realidade, que tem traços de não realidade; é um discurso fechado que 
vem irrealizar uma seqüência de acontecimentos. 
 
 

Narrativa, portanto, é a ordem dos acontecimentos, e a relação da duração dos 

mesmos, ou seja, o que é contado e como é contado em uma mesma seqüência de fatos. 

Narrar consiste em relatar um evento, real ou imaginário, desde que siga um 

desenvolvimento organizado, com efeitos e uma história no qual ambos se adaptem 

(AUMONT,1995). 

Para Martin (apud Cocteau, 2003, p. 16) um filme é uma escrita em imagens. 

Sendo assim, a indústria cinematográfica produz ‘textos’ através de sons e imagens. 

Ainda, de acordo com Martin (2003, p. 17) o cinema é a fonte primeira de inspiração e 

definição dos fundamentos de uma linguagem e um sistema de signos destinados a 

comunicação audiovisual. Iluminação, som (ruídos/trilha sonora), 

planos/enquadramentos, montagem, movimento de câmera, tempo/espaço representam 

elementos audiovisuais que constituem a linguagem audiovisual. Realizar um filme 

implica em organizar tais elementos, os quais expressarão uma dada visão estética, de 

modo a construir uma narrativa. Ou seja, o que a imagem irá transmitir ao espectador: 

qual melhor cenário? Quais são as personagens? Em que tempo se passa a história? 

Quais ângulos utilizar? Todas essas questões constituem um plano expressivo que 

reflete em um plano de conteúdo, aquele responsável pela narrativa. 
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Neste trabalho, o foco recai sobre a análise desses elementos no funcionamento 

do formato audiovisual teaser, o qual está sendo considerando uma peça audiovisual 

que opera um plano expressivo que advém do cinema, juntamente com um plano de 

conteúdo que instaura uma narrativa, que por sua vez opera com a dimensão publicitária 

persuasiva. 

 

 3.1 Som 
 

  O som enquanto elemento da linguagem serve para inserir o espectador na 

narrativa através dos ruídos, diálogos (falas) e música, uma composição sonora. 

              A música é sem dúvida um elemento extremamente importante para o cinema. 

A música no filme agrega sentido à trama, contribuindo com a narrativa e envolvendo o 

espectador. De acordo com Martin (2003, p. 121) a música é um elemento enriquecedor, 

e, muitas vezes, é a arte do filme. A música busca concentrar a atenção do espectador-

ouvinte na situação total do filme. Segundo Aumont e Marie (2003) ver um filme, é 

compreendê-lo, portanto, o filme “quer dizer alguma coisa”, comunica um sentido.              

Conforme os autores, um filme é uma combinação de áudio (som) e visual (olhar/visão) 

que busca comunicar certos significados.  

 
 
Talvez a única definição suficientemente justa para a função da música no 
cinema é de que, de uma maneira ou outra, ela existe para “tocar” as 
pessoas. “Tocar” pode ser emocionar, arrancar lágrimas, causar tensão, 
desconforto, incomodar, narrar um acontecimento, uma morte, uma 
perseguição, uma piada, um diálogo, um alívio, uma festa, descrever um 
movimento, criar um clima, acelerar uma situação, acalmá-la, enfim, de 
um jeito ou de outro, a boa composição não existe em vão. Ela está lá por 
algum motivo, e ainda se não a ouçamos, podemos senti-las. 
(BERCHMANS, 2006. p. 20)  

 

Frequentemente as músicas que tocam em um filme são chamadas trilha sonora. 

Segundo Berchmans (2006, p. 19), a trilha sonora refere-se à  musicalidade que 

acompanha o filme, seja ela composta exclusivamente para o mesmo ou não. Aquela 

exclusivamente composta para os filmes o autor denomina score. O termo soundtrack, 

comumente utilizado para denominar as músicas não originais de um filme, refere-se, na 

verdade, de acordo com Berchmans (2006), a todo o conjunto sonoro de um filme, 

incluindo além da música, os efeitos sonoros e os diálogos. 
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De acordo com Aumont e Marie (2003, p. 205), a música do filme é introduzida, 

integra, faz parte sempre em uma composição audiovisual, juntamente com as vozes e 

os ruídos. Conforme os autores o som passa uma realidade da cena, criando um clima na 

cena. Os ruídos nas cenas podem desempenhar papéis diferenciados. Através de gritos, 

trovoadas, portas rangendo, sussurros, tempestades, choros e explosões, ou seja, os 

vários elementos de ruídos que um filme possui, é possível causar angústia, ansiedade e 

felicidade. Em outras palavras, gerando no espectador a euforia de diferentes 

sentimentos relacionados ao filme, dependendo do gênero deste. 

Os ruídos, juntamente com a música, criam uma ambientação no filme, sendo 

capazes de sustentar uma ação. Muitas vezes a história (roteiro) do filme não agrada, no 

entanto, os elementos sonoros (música e efeitos especiais) são tão bem trabalhados que 

acabam tornando o filme lembrado pelos espectadores.  

Efeitos especiais, ruídos, ambientação da cena, são elementos distribuídos e 

utilizados no cinema em dezenas de canais de áudio, como uma mixagem da música que 

se compõe com o som de vários instrumentos. Para Berchmans (2006, p. 172) a 

mixagem de um filme pode levar semanas para ser completada e, normalmente, ela é o 

produto da mistura de dezenas e até centenas de elementos de som:  

 
Por exemplo, pode-se ter 20 canais de diálogos, 24 de 
ambientes(background), 16 de foley (técnica de reproduzir em estúdio 
todo o som gerado pela atividade física do personagem), 24 de efeitos 
sonoros editoriais, sem contar a música e outros efeitos (BERCHMANS, 
2006, p. 172) 
 

Com relação ao som ambiente (background), que dita o “clima” da cena, 

Berchmans (2006, p. 163) ressalta que são sons constantes, como uma esquina 

movimentada, interior de um shopping, uma plantação em um dia de muito vento, uma 

praia, o barulho de um escritório, ou seja, como o nome diz, é a parte do áudio do filme 

que “ambienta” a ação. 

Com bons elementos sonoros e uma boa ambientação, o som pode sensibilizar o 

espectador em vários momentos do filme, causando um resultado impressionante e 

realista. Para isso, surgiu uma função específica no cinema: o desenho de som (sound 

design), que para Berchmans (2006, p.162) é a manipulação e organização de elementos 

sonoros; é um processo que reproduz o rugir de um tiranossauro rex, ou o som de uma 

arma-laser. Para o autor os sound design são criados por profissionais para enriquecer a 

linguagem visual e sonora do filme e conferir maior impressão de realidade ao mesmo.  
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Com relação aos diálogos, ou seja, as falas encontradas no filme, Martin (2003) 

afirma que não são um meio de expressão específico do cinema. No entanto, são fatores 

constitutivos das imagens criando uma continuidade sonora. Um elemento importante, 

em relação aos diálogos é a sua capacidade de, se somar com a imagem fílmica, 

passando ao espectador através das lentes da câmera uma percepção mais objetiva e real 

do filme. 

As falas são elementos que identificam os personagens, e também auxiliam na 

criação de um sentido para o filme, dando credibilidade à história. Também são elas 

que, juntamente com os enquadramentos, dão um contexto à cena e uma expressividade 

ao personagem, causando impacto na história.  

De acordo com Martin (2003, p. 180), há diversos tipos de diálogos: 

 

Os diálogos teatrais: aqueles escritos como se fossem para o teatro e 
feitos para serem ditos diante da câmera como diante do poço de 
orquestra.Os diálogos literários: a elipse, a alusão, o meio-tom e o 
silêncio fazem-se presentes.Os diálogos realistas: cotidianos, mas falados 
do que escritos,, e traduzindo uma preocupação de se exprimir da forma 
usual, com naturalidade, simplicidade e clareza. 

 

De uma maneira geral, a linguagem sonora trabalhada pelo cinema está 

carregada de significados e simbolismos, e é responsável pela produção de 

verossimilhança do tempo e espaço fílmicos, dos efeitos dramáticos e psicológicos 

sobre o espectador, bem como pela fruição artística da obra cinematográfica fundada na 

união das imagens em movimento e dos sons.  

 

3.2 Planos/Enquadramentos/Movimentos de câmera    

 

Um filme é composto por imagens, ou melhor, por um conjunto do que 

conhecemos por cenas. Para Aumont e Marie (2003) o cinema valorizou as cenas como 

um momento essencial, pois é a continuidade dramática que respeita melhor a realidade. 

Conforme os autores a cena e a continuação em diferentes planos e enquadramentos 

revelam o filme. 

As cenas são compostas a partir da noção de enquadramento. Ou seja, os limites 

laterais, superior e inferior da cena filmada. Para os autores Aumont,Marie (2003) é a 

noção do quadro “moldura”, onde um conjunto de processos, mentais e materiais, levam 

à criação de uma imagem que contém um certo campo visível.  
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Os enquadramentos, quando associados a diferentes ângulos de filmagem, 

originam diferentes leituras de uma cena. Uma dessas situações é chamada plongée, em 

que o objeto é filmado de cima para baixo, produzindo sentido de opressão, diminuindo 

o indivíduo; e o contra-plongée, quando um objeto é filmado de baixo para cima, 

provocando efeito de superioridade e autoridade do indivíduo. Também se fala de 

enquadramento oblíquo, frontal, fechado, enquadramentos inclinados, ponto de vista 

objetivo/subjetivo, entre outros. Enquadramento de câmera é como posicioná-la, 

determinar qual a área vai aparecer na cena, o ponto de vista que mais se adapta a ela, 

reforçando os sentidos e as intenções da mesma.  

 O plano cinematográfico é a proporção em que os objetos ou pessoas são 

enquadrados. Conforme Aumont (1995) os planos abrangem um conjunto de 

parâmetros: dimensões, quadro, ponto de vista, mas também movimento, duração, 

ritmo, relação com outras imagens.  

 

A palavra “plano” é considerada substituto aproximativo de “quadro” ou 
“enquadramento”. É o caso em todo o vocabulário da escala dos planos, 
ou na expressão “plano fixo” , que designa uma unidade de filme durante 
a qual o enquadramento permanece fixo em relação a cena 
filmada.(AUMONT E MARIE, 2003, p. 230). 

 

 Há diversos tamanhos de plano, geralmente ligados aos enquadramentos dos 

personagens. De acordo com Iuva (apud CASETTI;DI CHIO, 2007, p. 87) são: 

� Plano geral: visão do ambiente inteiro, ampla, de modo que os 
personagens são “afogados” no cenário; 

� Plano aberto: visão de um ambiente completo, porém de forma que os 
personagens e a ação são claramente identificados; 

� Plano médio: a ação é o centro de atenção enquanto que o ambiente é 
relegado a segundo plano; 

� Plano americano: enquadra o personagem dos joelhos pra cima; 

� Primeiro plano: enquadramento próximo do personagem, dos ombros pra 
cima; 

� Primeiríssimo plano (close): enquadramento muito próximo do 
personagem, concentrado apenas no rosto ou parte do mesmo. 

� Plano de conjunto: captura os personagens e a ação da cena em conjunto; 
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Figura 3.              Figura 4. 

Plano Geral – Filme: Ratatouille (2007)                        Plano Aberto – Filme: Salt (2010) 

 

 

 

 

 

  

Figura 5.                                                                               Figura 6.    

Plano Médio – Filme: Alvin e os esquilos 2 (2010)           Plano Americano – Filme: A Proposta (2009)  

 

                
 

 

 

Figura 7.                                                                              Figura 8.   

Primeiro Plano – Filme: Pequena Miss Sunshine           Primeiríssimo Plano – Filme: Alvin e os 

 (2006)                                                                                                                        esquilos 2 (2010) 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 9. 
 
Plano de conjunto – Filme: Se beber, não case (2009) 
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O plano direciona o olhar do espectador, podendo revelar o personagem do filme 

e facilitar a comunicação do espectador com o filme, tornando possível um bom 

planejamento da obra. 

 

Junto com os planos e os enquadramentos, existem os movimentos de câmera, 

como o movimento de rotação em torno de um eixo da câmera e o travelling, que 

conforme Aumont e Marie (2003) são movimentos elementares que podem variar e se 

combinar. Outro tipo de movimento encontrado é o pan (panorâmica) que descreve uma 

cena horizontalmente, podendo ser da esquerda para a direita e vice-versa.  

Conforme Breslin (2009, p. 75), nos filmes de cinema a câmera em movimento 

permite ao espectador explorar e se mover através do espaço mediado, do mesmo modo 

que ele faria do espaço real. De acordo com o autor os movimentos da câmera são tão 

importantes que precisam ser os mais realísticos para que o espectador explore e entre 

na ideia do diretor.  

Os movimentos da câmera são pontos de vista da expressão fílmica. A câmera 

pode acompanhar o personagem, pode introduzir uma impressão de ameaça ou perigo, o 

ponto de vista do personagem em movimento, o movimento de acompanhamento da 

câmera junto com o personagem, etc. O movimento de câmera é a rotação em torno de 

um eixo e o comportamento do espectador em relação à cena. A câmera é o ponto de 

vista do espectador, é como se ele estivesse no lugar da câmera. 

 

 

 3.3 Iluminação  

 

Tratando-se de linguagem cinematográfica, segundo Breslin (2009, p. 87), a luz 

nos mostra o mundo. Ela revela os detalhes visuais, cria os padrões de luz e sombra, que 

dão sentido ao nosso mundo caótico. A luz pode fazer com que sintamos e adentremos 

num determinado clima e, além disso, ela representa tons que estão associados a lugares 

e/ou experiências.  

 De acordo com Breslin (2009, p. 88) a luz é a base da mídia visual e possui duas 

funções: técnica e estética. A luz fornece a energia que nos permite reproduzir uma 

imagem. Conforme o autor, a iluminação revela as verdades, mentiras, criando beleza 

ou “feiúra” dentro da cena. Se um filme for de gênero terror ou suspense, tende a usar 
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uma iluminação mais escura, com abuso nas sombras a fim de deixar as cenas mais 

misteriosas, instigantes e tensas. Por outro lado, se temos uma comédia romântica, 

provavelmente, a iluminação tende a ser mais leve e menos carregada nas sombras. Ou 

seja, para cada gênero há iluminações referenciais aos objetivos e sentidos que se quer 

comunicar.  

 

                  

  Figura 10.                                                                     Figura 11. 

  Filme Comédia romântica – Como perder                Filme Suspense – A Órfã (2009)                

  Um homem em 10 dias (2003)                        

 

 Há maneiras diferenciadas de contar uma história. No audiovisual, a iluminação 

é um elemento que contribui na construção e na ambientação da narrativa, pois constitui 

um elemento que cria a “atmosfera” espacial e temporal fílmica, operando direto sobre 

as impressões de realidade. 

 A luz fílmica indica a época, o horário em que se passa o filme, e se adapta aos 

lugares onde a ação ocorre. Às vezes, os filmes são gravados no período do dia em que 

se faz uso da luz natural, no entanto, outras ocasiões necessitam do trabalho com a luz 

artificial, com a ajuda de projetores ou espelhos refletores. Para Martin (2003) diversos 

efeitos de iluminação são criados e podem ser utilizados a partir de fontes luminosas 

anormais ou excepcionais.  

Conforme Martin (2003) a preferência dos diretores pelas luzes violentas e 

sombras profundas pode ter sua origem no fato de que se encontram assim recriadas na 

tela as condições e a ambientação do próprio espetáculo cinematográfico. Sombras, 

obscuridade, leveza, luz forte/fraca, claro/escuro, os diferentes tipos de iluminação estão 

diretamente associados à narrativa em um filme, e, além disso, ainda são elementos 

artísticos que podem ser observados pelo viés contemplativo.  
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3.4 Tempo e Espaço 

 

 De acordo com Breslin (2009, p.159), a maioria das experiências de mídia 

audiovisual é temporariamente dominante. Nas formas tradicionais – rádio, filmes, 

televisão-, o tempo é controlado pelo criador. Conforme o autor, são mídias,  rojetadas 

para circular em um espaço de tempo de inicio ao fim.  

 Uma trama pode se passar em outro tempo fílmico chamado diegese. Para 

Aumont e Marie (2003) os fatos diegéticos estão relacionados a apresentação que é 

projetada diante dos espectadores. Conforme os autores, o tempo diegético é o que 

supostamente se passa na história que o filme está apresentando, ou seja, tudo aquilo 

que se entende como supostamente verdadeiro. Pode-se dizer que, o tempo diegético é o 

tempo da narrativa. O cinema tem o potencial de transmitir e recriar um tempo diferente 

do atual, quer dizer, suas histórias podem remontar a 10.000 a.C, ou ainda, a um futuro 

inexistente. 

 As técnicas mais utilizadas que trabalham a temporalidade cinematográfica são o 

flashback e o flashforward. O primeiro refere-se ao tempo passado, a memórias dentro 

da narrativa, revela algo que já aconteceu; enquanto que o segundo (flashforward) diz 

respeito a algo que ainda irá acontecer na história, ou seja, ele “avança” no tempo 

diegético. 

A partir dessas noções de tempo é que se constroem as narrativas lineares ou 

não-lineares. A narrativa linear conforme Dancyger (2003) é uma montagem baseada na 

trama e no envolvimento do espectador com o personagem principal. Para o autor 

narrativa linear é quando a montagem não segue uma seqüência de planos, 

enquadramentos, segue de forma aleatória. Já a não-linear: 

 

A narrativa não-linear pode não ter uma resolução, pode não haver um 
único personagem com o qual simpatizar e identificar. Pode não haver 
personagens guiados por objetivos. E pode não haver uma forma 
dramática dirigindo para a solução. Consequentemente, a narrativa não-
linear não é previsível. E aqui reside seu grande potencial estético, por 
causa dessa imprevisibilidade, ela pode fornecer ao público uma 
experiência nova e inesperada. (DANCYGER, 2003, p. 412) 
  
 

 No teaser pode-se identificar um início, meio e fim da estória. No entanto, o que 

se pode, igualmente observar é uma montagem de cenas, falas, sequências que não 

correspondem à ordem do filme, ou seja, constituem uma não-linearidade narrativa. 
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Conforme Aumont e Marie (2003, p.287), o tempo é a maneira mais formal de 

considerar o tempo fílmico, e observar as discrepâncias entre o tempo fílmico e o tempo 

real (tempo da narrativa fílmica/tempo da história). 

 No que diz respeito ao espaço fílmico, dizemos que o mesmo se refere, de 

maneira imediata, ao lugar, ou ainda, à cena e às noções de campo e fora-de-campo. 

Enquadrar/enquadramento designam o conjunto do processo, mental e material, pelo 

qual se chega a uma imagem que contém certo campo visto de determinado ângulo. Isto 

é, no cinema o espaço da cena pode ser cortado pela câmera, no entanto, os 

espectadores, num processo mental e inconsciente, constroem uma continuidade 

daquele espaço em que se passa a cena, chamado de espaço cênico. Essa noção de fora-

de-campo, que se refere ao que não é mostrado na tela, mas que é imaginado pelo 

espectador, confere forte impressão de realidade às obras cinematográficas. 

Daí que “o espaço é um quadro fixo, rígido e objetivo, independente de nós, e 

nos encontramos no espaço do filme da mesma forma que nos encontramos no espaço 

real. (MARTIN, 2003, p. 201). Ou seja, o espectador vive a história do filme que se 

passa em um determinado lugar e tempo (tempo e espaço da narrativa). 

 

Portanto, o espaço fílmico é um espaço vivo, figurativo, tridimensional, 
dotado de temporalidade como o espaço real, e que a câmera experimenta 
e explora tal como o fazemos em relação a este; ao mesmo tempo, o 
espaço fílmico é uma realidade estética comparável à da pintura 
(MARTIN, 2003:209). 

 

Na análise do teaser de Robin Hood as noções de tempo e espaço são 

extremamente fortes, pois remonta-se um tempo passado no qual os cenários, figurinos 

e outros elementos artísticos devem ser meticulosamente recriados, a fim de convencer 

o público, criando-se assim efeitos de realidade.  

 

 3.5 Montagem 

 

 A montagem ocupa uma função importante para a realização de um filme. 

Segundo Martin (2003, p.132), “a montagem é uma organização dos planos de um filme 

em certas condições de ordem e duração”. Além de ser a responsável pela “existência” 

do filme, pois a partir dela é que o mesmo se constrói na sua forma final, Covaleski 

(2009) ressalta que a operação da montagem tem ainda a capacidade de gerar um novo 
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conceito quando dois pedaços de filme de qualquer tipo são colocados juntos, 

possibilitam outra leitura e muitas vezes modificam o sentido do filme (ou da cena). 

 A montagem é a decupagem, o agrupamento de planos. Aumont (1995, p.62) 

afirma que a montagem é o princípio que rege a organização de elementos fílmicos 

visuais e sonoros. A montagem tende a estabelecer uma ligação entre os respectivos 

conteúdos de dois planos consecutivos. A ideia é que a montagem é a seqüência de 

cenas, de diferentes planos na maioria das vezes, que formam a imagem vista pelos 

espectadores. J-P. Chartier (apud MARTIN, 2003, p.137) afirma que a montagem 

 

corresponde à percepção usual por movimentos de atenção sucessivos. Do 
mesmo modo que temos a impressão de ter continuamente uma visão 
global do que se oferece ao nosso olhar porque a mente constrói essa 
visão com os dados sucessivos da retina, numa montagem bem-feita a 
sucessão de planos também passa despercebida por corresponder aos 
movimentos normais de atenção, construindo para o espectador uma 
representação de conjunto que lhe dá a ilusão da percepção real. 

 

Vale lembrar dois tipos de montagem, as quais são significativas dentro desse 

estudo: a montagem narrativa e a expressiva. A primeira reúne uma seqüência lógica de 

contar a história. Já a segunda, a montagem expressiva, busca produzir efeitos, sentidos, 

despertar sentimentos através do choque de imagens. No entanto é importante dizer que 

os dois tipos coexistem em vários momentos, principalmente nos teasers e nos trailers.  

O que se pode concluir acerca da montagem, é que ela se refere à atividade que 

dá a forma final de qualquer produto audiovisual, e se pensarmos no teaser, podemos 

dizer que é a operação de maior importância, pois o mesmo diz respeito ao conjunto de 

cenas e seqüências do filme que são justapostos de modo a vender a história ou ainda, 

uma ideia da mesma.  
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4. METODOLOGIA 

 
 A pesquisa está voltada para o estudo do teaser, especialmente a peça da 

campanha de lançamento do filme Robin Hood,no que diz respeito aos aspectos 

estéticos do mesmo.  Sendo assim, a construção metodológica busca no estudo de caso 

as bases para o desenvolvimento teórico, e na análise de conteúdo, as referências da 

peça a fim de desvendar as principais características das imagens cinematográficas. 

 Este trabalho tem natureza qualitativa, uma vez que se refere à análise de 

aspectos estéticos e de linguagem do conteúdo do teaser, utilizado na campanha, 

buscando ampliar os conhecimentos sobre o tema da publicidade no cinema. De acordo 

com Gomes (2002), quando estamos em fase de análise em pesquisa qualitativa, não 

devemos nos esquecer que, apesar de mencionarmos uma fase distinta, a análise poderá 

já estar ocorrendo desde a coleta de dados. A coleta de dados começou a partir do 

momento de escolha do tema, assim que associada aos objetivos do projeto, de forma a 

familiarizar as fontes e buscar material essencial para a análise. 

 O estudo dos principais meios de comunicação utilizados na veiculação da 

campanha de lançamento do filme Robin Hood representaram o primeiro momento 

metodológico, através da identificação das peças, sendo essas: o site, o cartaz e o trailer. 

Em um segundo momento, elegeu-se o teaser para constituir o corpus de análise. 

Assim, a metodologia deste trabalho caracteriza-se pelo estudo de caso do mesmo, uma 

vez que visa analisar a relação entre produto, ou seja, filme e campanha publicitária de 

lançamento com base na estética e linguagem utilizada no teaser. O estudo de caso, 

segundo Bruney, Herman e Shoutheete (apud DUARTE e BARROS, 2009, p. 216) é 

uma análise intensiva, empreendida numa única ou em algumas organizações reais. Para 

os autores, o estudo de caso reúne, tanto quanto possível, informações numerosas e 

detalhadas para apreender a totalidade de uma situação.  

 Portanto, o corpus deste trabalho serviu à compreensão da identidade da 

campanha de lançamento de Robin Hood no aspecto audiovisual através do estudo do 

teaser, buscando a construção de caráter qualitativo no estudo de caso. A análise dessa 

peça visa desvendar as características marcantes da campanha. Segundo Fonseca Jr. 

(apud BARROS e DUARTE, 2009, p. 285) a análise de conteúdo oscila entre os 

campos qualitativos e quantitativos, dependendo da ideologia e dos interesses do 

pesquisador. Reflete-se em diversos campos de conhecimento e tem como aspecto 

importante a investigação.  
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Este trabalho percorreu caminhos da análise de conteúdo e da análise fílmica 

que, neste caso, se complementam. Partiu-se do pressuposto que a análise de conteúdo 

busca uma investigação intensa e objetiva sobre os componentes selecionados como 

corpus da pesquisa; e que a análise fílmica, de acordo com Coutinho (apud DUARTE e 

BARROS, 2009, p. 341) deve levar em conta aspectos temporais, elementos visuais, 

ritmo de montagem, edição de cena, movimento de câmera, entre outros aspectos 

próprios da montagem cinematográfica. 

Analisar um filme é também situá-lo num contexto, numa história. E, se 
consideramos o cinema como arte, é situar o filme em uma história das 
formas fílmicas. Assim como os romances, as obras pictóricas ou 
musicais, os filmes inscrevem-se em correntes, em tendências e até em 
“escolas” estéticas, ou nelas se inspiram a posteriori .(VANOYE, 1994, p. 
23) 
 

Assim, o teaser representa o primeiro contato com o filme. Este primeiro contato 

entre a campanha e o espectador é repleto de impressões, de modo a estabelecer uma 

dada relação com o filme. Esta relação, posteriormente com a visão geral da obra, 

aumenta ainda mais o nível de emoção, envolvimento e impacto.  
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5. ANÁLISE DO TEASER – ROBIN HOOD (2010) 
 

A peça da campanha de lançamento do filme Robin Hood, de direção de Ridley 

Scott, a ser analisada é o teaser. Vídeo com duração de 1 minuto e 30 segundos, com 

função de divulgar e despertar curiosidade no espectador através da montagem de 

algumas cenas do filme. Robin Hood é um filme épico, um gênero fílmico que retrata 

contos de grandes heróis, onde todo seu centro se baseia em apenas um personagem 

principal ou de um povo.   

A análise constitui-se das seguintes etapas: 

 

1. análise do som; 

2. análise dos planos/enquadramentos/movimentos de câmera;    

3. análise da iluminação; 

4. análise da dimensão temporal e espacial; 

5. análise da montagem. 

 

SOM 

 

A dimensão sonora do teaser, desde início do vídeo até os 00:00:45 segundos, é 

composta por ruídos produzidos em computador através de efeitos eletrônicos abstratos, 

que não possuem uma referência na realidade. Tais sons criam uma ambientação de 

suspense no intuito de criar um clima de mistério na narrativa. Durante 00:01:30 de 

teaser a única presença de voz acontece através de uma ‘locução aparente’, já que se 

trata de uma fala inserida fora do seu tempo fílmico original. Nela o personagem de 

Robin Hood sussurra a seguinte frase: “Rise and Rise Again, Until Lambs Become 

Lions3”.  Esse é o momento em que se dá destaque para a voz, com a trilha sonora 

ficando em segundo plano (background). Subseqüente a isso, uma cena clássica da 

história é apresentada: a cena do arco e flecha. No momento em que a flecha é lançada o 

som do disparo se sobressai aos outros presentes na cena. O objetivo é realçar e 

impactar a ação. Isto é o que Aumont (2003) chama de pleonasmo do som em relação à 

imagem, ou seja, o elemento de som ajuda a ampliar o elemento relatado pela imagem.  

 

                                                 
3 Lute, e lute novamente, até que os cordeiros se tornem leões. 
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A trilha sonora do teaser pode ser considerada impactante e diferenciada, uma 

vez que não é esperada pelo espectador.  O lógico seria a utilização de uma trilha 

clássica orquestrada, característica do período histórico no qual o filme se passa, dos 

cenários, figurinos e da dimensão temporal/espacial da narrativa fílmica. Por se tratar de 

um filme épico referente ao período medieval, o esperado poderia ser uma trilha que 

utilizasse elementos sonoros que remetessem a uma época passada.  

No entanto, pelo contrário, o som utilizado durante o mesmo é uma música que 

se aproxima do gênero “rock”, o que pode despertar no espectador um sentimento de 

estranheza, já que as ideias pré-concebidas acerca deste tipo de filme dizem respeito a 

sons orquestrados. Daí que a música utilizada provoca não só impacto, mas curiosidade, 

adrenalina, tensão e envolve toda a seqüência das cenas em um movimento único. A 

trilha que compõe a peça também parece remeter aos batimentos cardíacos do 

personagem, simbolizando força e garra. O restante da composição sonora é uma 

música instrumental contínua que empolga as cenas pela diferenciação do caráter 

musical. A música contribui para a dramatização das cenas e acompanha o ritmo da 

montagem. O som que se passa no teaser, aparece como elemento de transição entre as 

cenas, ou seja, a montagem está em conjunção com o visual e o áudio. 

  

PLANOS/ENQUADRAMENTOS/MOVIMENTOS DE CÂMERA 

 

No primeiro momento do teaser, o plano utilizado é um plano geral de floresta. 

Assim é feita uma ambientação do filme, sabemos o lugar em que a história se passa. A 

apresentação dos personagens é feita em planos mais fechados. De um modo geral, os 

planos mais freqüentes na composição desse teaser são os planos geral e aberto, com 

algumas variações de planos médio, detalhe e close up´s. Nas cenas da floresta, para dar 

a dimensão do cenário, o enquadramento de câmera utilizado é ponto de vista subjetivo, 

de modo que a câmera se põe no lugar do personagem e “passeia” pelo cenário.  

 

 

 

 

 

 



32 
 

 
 

  

Figura 12.                                                                          Figura 13. 

Plano Geral – Robin Hood (00:00:06)                            Close up – Robin Hood (00:00:42) 

 

          

Figura 14.                                                                         Figura 15. 

Plano Detalhe – Robin Hood (00:00:24)       Plano Médio – Robin Hood (00:00:51) 

 

Os movimentos de câmera são rápidos e fazem muito uso do recurso das 

panorâmicas horizontais, direcionando assim, o olhar do espectador. Além disso, 

também se percebe a presença de travellings, o que imprime ritmo e agilidade à 

narrativa, provocando efeitos de tensão e adrenalina no espectador. Com relação aos 

ângulos de câmera, cabe ressaltar o uso do contra-plongée, responsável pela produção 

do sentido de superioridade e heroísmo. Para Martin (2003), o contra-plongée, ou seja, a 

filmagem de baixo para cima tende a causar grandeza, deixando um personagem em 

situação de superioridade e autoridade em relação ao outro, como mostra a imagem 

abaixo: 

 

 

 

 

 

                                                   Figura 16. 

 Contra-Plongée  - Robin Hood (00:00:47) 
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Na finalização do teaser, pode-se observar a cena clássica do filme, no momento 

em que se trabalha diretamente a questão focal da câmera que enfatiza em um primeiro 

momento a flecha com o rosto do personagem desfocado ao fundo; em seguida, um 

movimento de foco na câmera muda o mesmo para o rosto que passa para primeiro 

plano, de modo que as mãos que seguram o arco e flecha sejam desfocadas. Trata-se de 

uma operação técnica que agrega sentido à cena, demonstrando a importância de ambos 

os elementos dentro da narrativa. 

 

Figura 17.                                                                       Figura 18. 

Foco na flecha, e desfoque no rosto (00:01:20)           Foco no rosto, e desfoque nas mãos (00:01:24) 

            

ILUMINAÇÃO 

 

A estética visual do teaser é marcada por uma iluminação escura com muito uso 

de sombras, aproximando-se de tonalidades frias (cinza, marrom, verde e azul), de 

modo a se adequar ao clima sombrio e misterioso da narrativa. Ao longo do teaser a 

iluminação vai se tornando mais branda e fazendo uso de tonalidades mais quentes, o 

que provoca uma sensação de suavidade em algumas cenas.  

 

 
 
 

Figura 19.                                                                        Figura 20. 
Iluminação quente (00:01:19)                                Iluminação fria (00:00:12) 
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Figura 21.                                        

Figura 22. 

Iluminação quente (00:00:21)                    

Iluminação fria (00:00:19) 

 

A iluminação utilizada no teaser cria a atmosfera do filme. Por ser um filme de 

gênero épico que se passa no século XII a iluminação tende a se destacar nas sombras, 

luzes frias/opacas. As cenas ambientadas na batalha da praia, no entanto, remetem à luz 

natural do dia, mas o figurino das personagens adapta-se ao período histórico em que se 

passa a história.  

 

 

 

 

 

 

                                            Figura 23. 

               Iluminação natural do dia com figurino escuro (00:00:40) 

 

Cor e iluminação são elementos chave na criação do ambiente e da atmosfera 

narrativa, e constroem sentidos e valores tanto no filme quanto no teaser, responsáveis 

por transportar o espectador para o universo ficcional da obra.  

 

 

TEMPO E ESPAÇO 

 

A respeito das dimensões temporais e espaciais do teaser de Robin Hood, pode-

se dizer que se trata de um universo temporal diegético referente ao passado, mais 

precisamente um período medieval. No entanto essa identificação se dá de forma 

implícita a partir da análise do figurino e do cenário, pois ao longo do teaser não se 

ressalta essa informação de modo claro ao espectador. Além disso, pode-se constatar 

que se trata de um filme épico cujo personagem principal se coloca como o herói Robin 

Hood, força motriz da narrativa.  
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A narrativa do mesmo se mostra em um tempo diegético, essa construção de 

todo um cenário, personagens, falas, vestuário, enfim mostra que o cinema pode 

reconstruir um tempo que já passou e mostrá-lo na atualidade, de modo a provocar uma 

forte impressão de realidade e identificação do espectador com o universo narrativo 

fílmico. Isso é possível através dos elementos fílmicos artísticos, tais como, cenário, 

figurino, maquiagem, iluminação, os quais são responsáveis pela construção do espaço 

e do tempo diegéticos.  

 Em um pequeno espaço de tempo (00:01:30), o teaser tem o poder de mostrar 

resumidamente cenas do filme, pois obviamente o tempo da história é maior do que o 

curto tempo em que é mostrado no teaser, fazendo com que ligue o espectador ao filme, 

facilitando a aceitação do mesmo.   

 A estrutura narrativa utilizada é a não-linear, já que não segue uma seqüência 

lógica e não opera uma cronologia na apresentação das cenas.  

 

MONTAGEM  

 

O uso da montagem na peça analisada é organizado por planos selecionados em 

condições de dar certa ordenação e duração ao mesmo.  No caso de Robin Hood, o 

teaser é montado de forma aleatória, com cortes e fusões, mas em sincronia com a trilha 

sonora.  No tempo de 00:00:34 segundos ocorre um corte, e logo em seguida aparece 

em um fundo preto o nome do diretor. Causando a mudança da montagem, de um plano 

do filme, direto para essa informação sobre a direção do filme. Em outros momentos 

ocorrem cortes parecidos com este, mas mostrando os principais artistas do filme, frases 

que remetem ao personagem lendário de Robin Hood e quando será lançado o filme nas 

grandes salas. O frame abaixo remete uma linguagem publicitária, o qual divulga o 

nome diretor e um filme de sucesso do mesmo, que causou grande impacto nas 

bilheterias. 
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                                    Figura 24. 

                                   (00:00:34) 

 

 Mas a montagem do teaser deixa o espectador em conflito e curioso, pois não se 

pode saber o que esperar do filme, a não ser saber algumas das cenas em que aparecem 

na peça analisada, mas estão de acordo com a função e objetivo do teaser, remetendo a 

uma posição do filme na mente dos espectadores, sabendo sobre o filme e que tipo de 

filme se trata. Segundo Dancyger (2003), quanto mais curtos os planos, maior a 

dramaticidade atingida. No caso do teaser analisado não é causar dramatização e sim 

despertar curiosidade e impacto ao espectador. 

Esteticamente falando da montagem em momento algum deixa o teaser em 

desarmonia, sem sentido, pelo contrário, consegue atingir o objetivo dessa peça, que é 

gerar curiosidade e despertar o inconsciente do espectador, e ficar pensando sobre o 

mesmo, e com o intuito de ir ao grande lançamento.  

 Em Robin Hood a montagem está relacionada a um conjunto de cenas aleatórias, 

mostrando diversas partes do filme, mas sem sequência do filme de planos, cenas, 

ângulos. De acordo com Covaleski (2009), uma vez que, já na década de 20, as teorias 

de Eisenstein mostravam que a montagem podia gerar um conceito totalmente novo, 

com dois pedaços distintos do filme criando uma nova qualidade, uma nova leitura, uma 

nova compreensão.  No começo do teaser o primeiro contato é a apresentação da marca 

da Universal e logo depois tem um fade out (a tela escurece), e logo um fade in (volta 

imagem), e assim é o teaser todo, com fade out e fade in ao decorrer do tempo que 

acontece o teaser.  

 Em relação aos frames abaixo, analisa-se que nos tempos de 00:00:04 e 00:00:57 

o filme já começa a ter uma visão publicitária, mostrando o estúdio que está lançando o 

filme, a Universal. 

 O uso da linguagem publicitária aparece também, nos tempos de 00:00:52 e 

00:00:54 no qual aparece o nome dos atores principais que fazem parte da trama, 

causando assim, a quem assiste ao teaser um impacto  pelo motivo de ter um elenco e 

um estúdio conhecido pelo grande número de espectadores, pode-se dizer, que essa 

publicidade de divulgação do nome dos atores, estúdio, é um meio de persuadir o 

grande público. 
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 Figura 26.                                                                     Figura 27. 

(00:00:04)       (00:00:57)  

 

 Figura 28.                                                                     Figura 29. 

(00:00:52)       (00:00:54) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Este trabalho possibilitou a constatação de que existe uma estreita e forte ligação 

entre publicidade e cinema. A publicidade se mostra fundamental para indústria 

cinematográfica, uma vez que é a grande responsável pelo retorno financeiro alcançado 

pelo filme, mais ainda que a bilheteria. Pode-se dizer que o cinema inicia com a 

publicidade, pois é através de peças publicitárias como: cartazes, site, trailer e o próprio 

teaser que a trajetória até a sala de cinema inicia. Assim, a publicidade “serve” ao 

objetivo máximo do cinema: cativar e atrair o espectador para a grande sala. 

 A linguagem de dois elementos constituintes da publicidade cinematográfica foi 

comparada neste trabalho, o teaser e trailer. Entretanto, apenas o teaser teve sua 

construção e estética dissecada. Ambos servem para o mesmo propósito, levar o 

espectador ao cinema. Tanto o teaser quanto o trailer são peças publicitárias 

audiovisuais, ou seja, que utilizam imagens e som na construção de uma mensagem 

persuasiva e sedutora. Em comum, se caracterizam por, em um curto espaço de tempo, 

apresentar uma ideia geral do que trata o filme, através do uso de cenas importantes 

deste e sem revelar o seu final. Teaser e trailer representam o encontro da publicidade 

com o cinema. Ao criar surpresa e expectativa, as peças pretendem vender ao 

espectador um produto: o filme.  

O teaser de Robin Hood foi analisado em relação aos elementos de linguagem 

audiovisual e sua dimensão publicitária. Verificou-se que a estratégia sonora utilizada 

foi a presença de ruídos, que foram produzidos através de efeitos eletrônicos “abstratos” 

que não possuem uma referência em relação à realidade. Além disso, foi observada na 

trilha sonora, uma música diferenciada, a qual espectadores não são acostumados a 

ouvir em um filme de gênero épico.  

O segundo aspecto avaliado dentro da análise da peça foi dividido em 

planos/enquadramentos/movimento de câmera. Os planos utilizados no teaser foram: 

planos geral e aberto e com algumas variações de planos médio, detalhe e close up´s. 

Em relação ao enquadramento percebe-se a ênfase no ponto de vista subjetivo, ou seja, a 

visão da câmera corresponde ao olhar do personagem. Desta maneira, o espectador foi 

colocado no lugar do personagem, sendo trazido para dentro do contexto do filme. 

Foram usados também, alguns movimentos de câmeras como o travelling e ângulos de 

câmera que provocam agilidade/movimento na narrativa fílmica.  

A estética visual do teaser é marcada por uma iluminação escura com muito uso 

de sombras, aproximando-se de tonalidades frias, de modo a se adequar ao clima 

sombrio e misterioso da narrativa. Percebeu-se que ao longo do teaser a iluminação foi 



39 
 

 
 

se tornando mais branda, com tonalidades mais quentes, o que provocou uma sensação 

de suavidade em algumas cenas. Embora a iluminação utilizada em filmes de gênero 

épico tenha tendência a se destacar nas sombras, luzes frias/opacas, as cenas 

ambientadas na batalha da praia remetem à luz natural do dia, mas o figurino das 

personagens adapta-se ao período histórico em que se passa a história. Ao falar do 

tempo/espaço do teaser encontrou-se um tempo fílmico passado, porém criado com 

aspectos contemporâneos. Um dado importante encontrado neste estudo, foi que ao 

decorrer do teaser, não se identificou data específica em que a história é passada, 

embora fique claro ao espectador que se trata de um filme do período medieval.  

A narrativa conseguiu mostrar o significado de tempo diegético, demonstrando 

que o cinema pode representar um tempo passado na atualidade. Pode-se perceber que 

se trata de uma realidade muito distante da que vivemos. Em um pequeno espaço de 

tempo, o teaser atingiu o objetivo de mostrar a concepção estética do filme, sem, no 

entanto, informar mais a respeito da história.  

A montagem foi organizada através da seleção de planos em condição de dar 

uma ordem e duração ao teaser. A peça foi montada com cortes de modo a considerar 

sincronia com a faixa sonora. É importante destacar que, a partir dos dados analisados, a 

montagem do teaser deixa o espectador em conflito e curioso. Isto acontece uma vez 

que não se pode saber o que esperar do filme, a não ser por algumas das cenas que 

aparecem na peça analisada. As cenas selecionadas cumprem com o objetivo e função 

do teaser, no que se refere à criação de uma posição na mente dos espectadores, que 

passam a saber da existência do filme. 

 Ainda em relação à linguagem publicitária utilizada no teaser, importantes 

elementos de credibilidade e de convencimento do espectador foram observados. O 

primeiro elemento surge no inicio do teaser, a logo do estúdio Universal. Antes de 

saber a qual filme o teaser se refere, antes ainda do aparecimento do personagem 

principal e de qualquer diálogo, é revelado o nome do diretor do filme, Ridley Scott, 

associado a um filme de sucesso, um blockbuster. As cenas apresentadas posteriormente 

têm uma linguagem diferenciada: o ritmo se torna acelerado, a trilha mais intensa, com 

cenas que revelam mais do ambiente. É neste momento que os personagens principais 

são revelados e os respectivos atores apresentados. Juntamente com o nome dos atores é 

feita uma referência a premiações recebidas (Academy Award Winners). Antes do final 

do teaser, nova referência ao estúdio Universal é feita. O fechamento é feito com três 

telas contendo créditos e empresas envolvidas (Imagine e Scott Free, entre outras). Estes 
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elementos reforçam o caráter publicitário do teaser, pois são fundamentais no processo 

de convencimento do espectador. 

 Este trabalho, de uma maneira geral, cuidou da relação existente entre 

publicidade e cinema. Aspectos do teaser, trailer e cinema foram observados, mas o 

foco da pesquisa foi a analise das estratégias publicitárias de linguagem audiovisual no 

teaser do filme Robin Hood. Tal análise foi pautada nos seguintes elementos da estética 

audiovisual: som, planos/ enquadramentos/ movimentos de câmera, iluminação, 

dimensão temporal/espacial e montagem. Por último, os aspectos publicitários 

encontrados no teaser foram elencados, demonstrando, assim, o estreitamento das 

produções de sentido persuasivo na operação de questões técnicas da linguagem. 

Visto que a qualidade do teaser resultará, dentre outros aspectos, no retorno 

positivo ou negativo do público às salas de cinema, percebeu-se a necessidade de novas 

pesquisas que reproduzam o tema abordado, pois foi encontrado um pequeno número de 

publicações envolvendo teaser. Além disso, é importante que outros estudos sejam 

elaborados aprofundando a análise dos aspectos aqui abordados com outras 

metodologias de pesquisa. 
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