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RESUMO 
 

Este projeto trata da atualidade do campo da publicidade e propaganda, no que tange às 
mídias disponíveis e visa discorrer sobre uma opção alternativa para a nova configuração da 
televisão que está por se estabelecer a partir da implantação da televisão digital no Brasil.  
Pretendeu-se com a presente pesquisa, estudar a possibilidade da utilização do vídeo 
documentário como ferramenta mercadológica, sendo que se vislumbram possibilidades de 
uma configuração alternativa para uma nova conjectura que está por ser constituída, ainda 
mais com o advento e implementação da televisão digital, especialmente no Brasil.  
A pesquisa traz os resultados de acordo com análise aplicada em dois grupos homogêneos de 
indivíduos que foram expostos a dois tipos diferentes de audiovisuais: vt tradicional comercial 
de 30” e vídeo documentário. Anteriormente e após a exibição dos mesmos, os grupos 
responderam questionários com questões relacionadas com o conteúdo desses audiovisuais. 
Os resultados obtidos, dadas as peculiaridades desta pesquisa exploratória e qualitativa, não se 
demonstraram suficientes para afirmar se o documentário pode ser ou não uma ferramenta de 
comunicação mercadológica.  
 

Palavras Chave: Vídeo Documentário;Televisão Digital; Consumidor Moderno. 

 

 

ABSTRACT 

 

This project is about the present time in the publicity and propaganda field concerning to 
available kinds of media and aims to be about an alternative option for the new configuration 
of television which is about to come from the appearance of digital television in Brazil. 
It was intended, with this research, to study the possibility of using a documentary video as a 
market tool once there are possibilities of an alternative configuration for a new situation 
which is about to be built with the digital television , especially in Brazil. 
The research brings about the results according to the applied analysis in two homogeneous 
groups of people who have been exposed to two different kinds of audiovisual media: 
traditional television advertisement of 30 seconds and documentary video. Previously and 
after the exhibition of them, these two groups answered questionnaires with questions about 
the content of these videos. 
The obtained results, given the peculiarities of this exploratory and qualitative research were 
not enough to state whether the documentary can or cannot be a tool for market 
communication. 
 

Key words: documentary video, digital television, modern consumer. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

As formas de consumo vêm tomando direção cada vez mais voltada para além da 

satisfação de necessidades básicas dos indivíduos, pois buscam também, suprir uma gama 

maior de exigências que este consumidor, denominado “consumidor moderno”, possui em sua 

cadeia de valores. Este consumidor moderno pede então, uma forma mais eficaz, para 

persuadi-lo. Quanto a essa questão, Leite (1996) afirma:  

 

No Brasil surge um novo consumidor, muito mais exigente, crítico bem informado 
de seus direitos e com coragem de reclamar. De acordo com Souza (informação 
verbal) esse novo consumidor é tratado muitas vezes como um ditador, que faz 
exigências impertinentes, mas que lê sabe o que quer, quer o melhor e quer o melhor 
agora. Pode nem sempre estar com razão, mas que precisa estar sempre em primeiro 
lugar nas empresas que querem se destacar pela qualidade nos serviços. Considerado 
por muitos autores como “a alma de todas as organizações”, o novo cliente dos anos 
90, no Brasil, é a primeira geração de clientes diplomados, maduros e conscientes. 
Que preferem os produtos ou serviços que garantam a melhor relação 
custo/benefício, o maior agregado de valores pelo mesmo montante de dinheiro. 
(LEITE, 1996, pg.4). 

 

Buscando satisfazer este consumidor, procura-se obter sucesso com a implementação 

do vídeo documentário como uma forma de atratividade e satisfação deste consumidor 

moderno com o advento da TV digital no Brasil. Esta nova mídia está em contagem 

regressiva para sua chegada definitiva ao país. É o que afirmou, em 09 de dezembro de 2005, 

nas dependências da Escola Politécnica da USP, o então Ministro das Comunicações Hélio 

Costa, no momento em que esclareceu para a imprensa que o início das operações da TV 

digital terrestre será em 7 de setembro de 2006.  

 

Em 7 de Setembro, as seis principais redes de televisão vão fazer um esforço muito 
grande para colocar no ar suas imagens comerciais em São Paulo. Isso vai acontecer 
à medida em que nós superarmos os obstáculos finais. Vamos preparar a arquitetura 
da TV digital até o fim de janeiro e, se tudo correr bem, as empresas que já estão 
produzindo digitalmente terão condições de fazer suas transmissões em digital a 
partir de setembro (Revista Produção Profissional N° 48 – Edição Dezembro de 
2005, pg.18). 

 

O desafio então, é das mídias tradicionais tais como: TV, rádio, jornais e revistas para 

não sofrerem um déficit, tanto em sua popularidade quanto em sua margem de lucros com a 

chegada da TV digital. Ao passo em que o telespectador tem a opção de abolir os períodos de 

transmissão de comerciais, também tem a liberdade de prosseguir vendo seu programa de 

entretenimento. Porém, dentro desta nova mídia, abrem-se brechas de inclusão de comerciais 

de formatos diferenciados, no momento em que estes formatos possuírem conteúdos 
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significativos e atrativos para esse consumidor. Aí, portanto, pode estar uma oportunidade de 

estudo da viabilidade da aplicação de vídeos documentários como instrumentos de persuasão 

mercadológica.   

Com base na conceituação de documentário defendida por Nichols (2005), e 

apresentada logo a seguir, esta pesquisa propõe chegar ao entendimento acerca da gama de 

utilidades do vídeo documentário, partindo da hipótese de que documentário é uma 

ferramenta persuasiva e pode se tornar, também, uma alternativa para as práticas da 

publicidade e propaganda, por sua vez, afetada pela implementação da TV digital no Brasil. 

 

A voz de um documentário pode defender uma causa, apresentar um argumento, 
bem como transmitir um ponto de vista. Os documentários procuram nos persuadir 
ou convencer, pela força se seu argumento, ou ponto e vista, e pelo atrativo, ou 
poder de sua voz. A voz de um documentário é a maneira especial de expressar um 
argumento ou uma perspectiva. (NICHOLS, 2005, pg. 73). 

 

Portanto, propõe-se um estudo acerca da utilização do vídeo documentário como meio 

de mensagens para atender as exigências do consumidor moderno, sentidas, sobretudo no 

processo de convergência das mídias tradicionais para o suporte digital. Em resumo, busca-se 

confirmação para a seguinte afirmação: o vídeo documentário pode ou poderá ser utilizado 

como ferramenta de publicidade e propaganda. 

 

1.1 Problema 

 

Pode o documentário ser utilizado como alternativa para as práticas da publicidade e 

propaganda? 

 

1.2 Objetivo Geral:  

 

Testar o vídeo documentário como uma opção de mídia publicitária. 

 

1.3 Objetivos Específicos:  

 

• Identificar os elementos persuasivos de um documentário. 

• Testar a eficiência de um documentário como ferramenta persuasiva.  

• Comparar a eficiência de um comercial televisivo tradicional com a eficiência de um 

documentário. 
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1.4 Justificativa: 

 

Visto que a percepção humana se da de forma seletiva e reducionista (DEMO, 2002), 

há que se ponderar sobre a quantidade de informação recebida diariamente pelo indivíduo e os 

efeitos que esta informação traz para os seus anunciantes (recall1). Cada vez mais se 

questiona a cerca dos reais benefícios trazidos pelos meios de comunicação ditos 

convencionais (entre eles TV, rádio, revista, jornais, etc.). Frente a essa realidade, percebe-se 

fortemente a necessidade de uma busca por novas formas de veicular mensagens, que 

atendam as novas exigências que fazem parte das ramificações e diferentes graus de 

necessidades do consumidor moderno dentro dos processos da comunicação. Segundo Cappo 

(2003), a manchete do Advertising Age, de meados de 2002, é mais uma das ratificações que 

se acrescenta ao pensamento de Katz (2004): “Riney declara o fim do anúncio de trinta 

segundos – depois de pelo menos duas gerações de bombardeio da televisão nos Estados 

Unidos, a magia da propaganda tradicional não é mais magia nenhuma” (Hal Riney, fundador 

e ex-chefe da agência epônima, Publicis).  
Portanto, a proposta desta pesquisa é investigar as estratégias discursivas que compõe 

um vídeo documentário, com intuito de identificar elementos audiovisuais, discursivos e de 

linguagens que, quando comparados com um comercial de televisão, permitam entender o 

potencial persuasivo de um vídeo documentário. Isso significa pensar que a partir daquelas 

identificações, pode-se compreender o implícito de cada mensagem e suas repercussões no 

âmbito do campo da recepção, permitindo mapear estratégias que auxiliem na utilização de 

documentários para fins da comunicação persuasiva. 

Esta proposta de estudo parte do pressuposto que documentário e comerciais 

televisivos vêm sendo utilizados com propósitos antagônicos e mantêm entre si, diferenças 

conceituais acentuadas, além de abordagens e técnicas de construção de mensagens opostas. 

Apesar de pontos em comum, tais como o fato de serem produtos audiovisuais, de ambos 

utilizarem tecnologias semelhantes para sua produção, o documentário tem sido utilizado para 

informação, relato de fatos e abordagens culturais e históricas sob a regra clara da isenção de 

qualquer posicionamento acerca das mensagens por ele apresentadas. Entretanto, Charaudeau 

(2004) fornece base para afirmar-se que qualquer tipo de produção audiovisual possui, sim, a 

intenção de obter alguma reação e/ou posicionamento do público-alvo/receptor a que se 

                                                 
1 Lembrança ou recordação em inglês. Informação/percepção que fica junto público-alvo após seus integrantes 
ter visto/ouvido/lido alguma peça ou campanha publicitária. 
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destina. Corroborando com esse autor, outros também têm percebido o filme documentário 

como uma abordagem mais ampla que aquele estreitamento descrito neste parágrafo:  

 
Todo filme é um documentário. Mesmo a mais extravagante das ficções evidencia a 
cultura que a produziu e reproduz a aparência das pessoas que fazem parte dela. Na 
verdade, poderíamos dizer que existem dois tipos de filmes: documentários de 
satisfação de desejos e documentários de representação social. Cada tipo conta uma 
história, mas essas histórias, ou narrativas, são de espécies diferentes (NICHOLS, 
2005, pg.26). 
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2 REFERENCIAL  TEÓRICO 

 

2.1 VÍDEO DOCUMENTÁRIO  

 

Segundo Carlos Alberto Rabaça e Gustavo Guimarães Barbosa (2001), a palavra mídia 

se refere a um conjunto de meios de comunicação existentes em uma área, ou disponíveis para 

uma determinada estratégia de comunicação. 

 No campo da publicidade e propaganda, na mídia TV, a forma de comunicação 

persuasiva se faz presente na maioria de suas inserções de contato com o telespectador. Isso 

demonstra o que podemos concordar neste sentido com Cappo, em relação ao esgotamento 

dos VT’s tradicionais de 30”. No vídeo documentário, existe também a forma persuasiva de 

comunicar, essa porém, um pouco mais sutil e na maioria das vezes de forma ideológica. Em 

relação a isso NICHOLS afirma: 

 

Os documentários mostram aspectos ou representações auditivas e visuais de uma 
parte do mundo histórico. Eles significam ou representam pontos de vista de 
indivíduos, grupos e instituições. Também fazem representações, elaboram 
argumentos ou formulam suas próprias estratégias persuasivas, visando convencer-
nos a aceitar suas opiniões. (NICHOLS, 2005, pg. 30). 

 

“A comunicação vem sofrendo constantes mudanças, tendo em vista a velocidade da 

evolução tecnológica nas últimas décadas” (PORTO, 2006). O mesmo autor também ressalta 

que o que era bom ontem, hoje já se encontra obsoleto. Com a inserção de novas tecnologias, 

acaba por modificar diversos campos de estudo, a dificuldade do receptor acaba por ficar 

prejudicada em relação a grande quantidade de informações que o mesmo recebe. É difícil 

prever então as dimensões e até onde estas implementações na área digital devem chegar.  

A comunicação digital se apresenta de uma forma que não podemos prever o 

panorama de futuro da TV digital, mas pelo menos, já se pode refletir sobre o poder de 

editoração conquistado pelo consumidor moderno/receptor. Essa transferência e a 

possibilidade que o receptor terá para selecionar as mensagens às quais deseja ser exposto 

pode ser exemplificada da seguinte forma: compor uma programação pessoal ao passo em que 

o receptor não necessitara mais zapear o que gostaria de estar assistido naquele determinado 

momento. Sendo assim, os vídeos documentários de cunho mercadológico ou ideológico 

ganharão espaço em um período de tempo:  

 Para Gade (1998), as informações armazenadas (memória) são descritas da 

seguinte maneira:  



 14 

Tudo o que ocorre com o ser humano é registrado em nível de memória consciente 
ou inconsciente. E aprendido a responder a estímulos de todos os tipos de forma 
consistente e predizivel. A esta forma de classificar e responder corretamente a 
estímulos que chamamos de influência dos estímulos na percepção [...] essas 
predisposições armazenadas na memória, por sua vez, têm efeito sobre o 
comportamento. Também interagem com a experiência passada armazenada e com 
as informações, formando valores e atitudes (a organização de conceitos, crenças, 
hábitos e motivações associados a um determinado objeto). (GADE, 1998, pg. 47). 

 

 Segundo Nichols (2005), a forma naturalista de representação quase que fiel do real 

(quase por haver uma mudança mesmo que singela no comportamento longe das câmaras) 

torna o áudio visual, classificado como vídeo documentário, como sendo uma forma “natural” 

de se ver o mundo e os fatos que influenciam sobre ele. Porém, mesmo com essa forma 

tratada aqui como naturalista desta representação, está intrínseca uma determinada intenção, 

mesmo não sendo de uma forma explicita e imposta, mas a forma de linguagem ali exposta 

demonstra uma certa maneira de exteriorizar conceitos, desejos ou ação ideológica por parte 

de seu emissor. A naturalidade da linguagem do vídeo documentário demonstra a 

informalidade das intenções a serem representadas. 

 As formas de interpretação e “locações” são reais, é a própria favela e seu morador 

que atuam no vídeo como eles mesmos, sem a intenção de forçar uma interpretação sobre algo 

que não existe ou alguma situação fora de seu cotidiano. O recorte e a subjetividade do diretor 

demonstram a forma como ele, o diretor, induz seu receptor a enxergar a forma como ele 

gostaria de contar essa história, utilizando sua subjetividade e abordagens que ilustram o foco 

do assunto em sua essência e pelo seu ponto de vista. 

 De acordo com o que foi discutido anteriormente, foi possível formular a seguinte 

hipótese: O vídeo documentário não é mais parte dos tipos de materiais de interesses de redes 

de televisão, assim como aconteceu no inicio da década de 80. Os custos de produção altos 

fizeram com que os produtores optassem por opções mais baratas de entretenimento e 

informação. Quanto a isso, Carlos afirma: 

 

Embora a televisão brasileira tenha se interessado pela produção de documentários 
desde os anos 80, ainda hoje é mínima a parcela ocupada por esse gênero na grade 
de programação dos canais. O espaço está limitado à TV educativa e TVs por 
assinatura. Talvez o fato de as TVs comerciais não se interessarem pelo gênero se 
explique pelos custos de produção. (Carlos, 1996, pg. 126). 
  

 

Um formato de documentários produzidos com o intuito de persuadir 

mercadologicamente é também algo novo, assim como a própria televisão digital. A hipótese 

levantada por Carlos, não leva em conta de que os vídeos documentários possam ser pagos 
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pelos clientes de determinado produto ou serviço, ou seja, assim como os Vt’s tradicionais no 

qual estamos acostumados a vê-los diariamente em nossas televisões, com formatos 

tradicionais, de trinta segundos nos intervalos dos programas, os vídeos documentários seriam 

entregues para a emissora já finalizados. 

 A adaptação de vídeos documentários para a televisão digital teria que ser estudado 

para atingir um formato ideal. pois existem formatos diferentes. Carlos (1996) esclarece assim 

a diferença entre documentário para Tv e para cinema.  

 

Na TV, a proximidade com a reportagem dá mais agilidade e objetividade ao 
gênero. Os fatos são apresentados como novidades, como descobertas que, de algum 
modo, explicam situações presentes. Com isso os espectadores se sentem mais 
informados. No Cinema, o gênero ganhou contornos de obra de arte, propondo uma 
compreensão mais aberta e subjetiva.  (Carlos, 1996, pg. 127). 

 

O vídeo documentário não chega a ser a realidade total, claro que ali esta presente 

também a subjetividade de seu diretor, Coutinho relata que o documentário, ao contrário de 

que muitos pensam, não é filmagem do real. Pode sim, existir uma verdade, o que o 

documentário pode pressupor, é a verdade da filmagem e não a realidade plena.  Mas o 

recorte então da realidade, faz do documentário um material de com grande confiabilidade 

pelo seu espectador. Desde seu inicio como gênero, inúmeras mudanças forem ocorrendo 

dentro do documentário, não apenas em relação a tecnologia de seus meios de produção mas 

também, suas formas de abordagens e os assuntos mais variados. Carlos fornece essas 

informações relatando que: 

 

O cinema-documentário delineou-se quando os realizadores deixaram de oferecer 
somente voyerismo, passando a elaborar filmes que traziam para o espectador a 
possibilidade de refletir acerca do assunto levado as telas. (...) Grierson (apud 
PENAFRIA 1999) entendia que os documentários deveriam ter função social e 
pedagógica, auxiliando na construção da significância da realidade. (Carlos, 1996, 
pg. 130). 

 

   A forma em que o vídeo documentário ganha espaços nas redes de canais abertos, é 

lenta, e ainda entra em choque com a livre escolha do telespectador em relação a outros tipos 

de programas “mais tradicionais”.  A escolha pelo documentário deve ser estabelecida pelo 

espectador. Quanto a isso, Carlos afirma: 

 

Chegando à TV, o mercado de documentário se amplia e ganha um novo publico 
com perfil diferenciado. (bom para fazer link com consumidor do futuro) Esse 
espectador de casa é diferente daquele que vai ao cinema e isso cria outros desafios 
para o documentarista. Há os intervalos que quebram a seqüência da narrativa, uma 
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delimitação de tempo e a concorrência imposta pelo controle remoto. (Carlos, 1996, 
pg. 132). 

 

A televisão tem sua primeira transmissão registrada, na Alemanha em março de 1935 e 

em novembro do mesmo ano é a vez da vizinha França se inserir no seleto grupo de países 

que possuíam essa tecnologia. As transmissões regulares iniciam em 1939 com a rede NBC, 

no comando dessas transmissões. Passa-se então, a ser comercializado o aparelho de televisão 

a ser vendido ao publico neste mesmo ano. O Brasil entra para esse grupo, mais de uma 

década depois. É somente então em 1950, que o povo brasileiro tem seu primeiro contato com 

a tecnologia da e a magia da televisão. Em 1954, o sistema NTSC, permite que sejam vistas as 

primeiras imagens em cores, encantando cada vez mais as elites que possuíam condições de 

fazer uso destes aparelhos. A primeira geração pro satélite, foi feita nos Estados Unidos no 

inicio da década de 60, iniciando a interação da TV, já popularmente denominada naquela 

época, com outros tipos de aparatos tecnológicos.  

O Jornal Nacional e as telenovelas, com o auxilio já dos vídeo-tapes, são transmitidos 

para varias capitais dos estados Brasileiros na década de 60, abrangendo uma grande área de 

aparelhos receptores e em 31 de Março de 1972, a Festa da Uva, em Caxias do Sul é a 

primeira imagem reproduzida e gerada em cores para todo o Brasil. Em 1982, a Brasil SAT é 

lançada, isso acarreta que todas as emissoras passem a retransmitir seu sinal via satélite, 

otimizando seu sinal e melhorando a qualidade de suas gerações imagens. 

 É então, em 2003 que surge a possibilidade de implementar no Brasil a televisão 

digital, já existente em diversos paises da Europa, no Japão e Estado Unidos. A televisão 

digital traria a até então inimaginável fusão da televisão com outros aparelhos domésticos, a 

obtenção de informações armazenadas no próprio aparelho, a escolha de programas de acordo 

com o horário de preferência do espectador, isso sem entrar no mérito da resolução de 

imagem e som de altíssima definição que poderá deixar os consumidores mais exigentes 

completamente satisfeitos.  

As discussões quanto a implementação da televisão digital no Brasil, surgem antes do 

governo atual do presidente Luis Inácio Lula da Silva. Mas em 2003, que decisões 

importantes começam a ser tomadas em relação a este assunto. Como explica Luis Santos em 

na Revista Meio&Mensagem de 24 de Abril de 2006: 

 

Ao longo dos últimos meses, a televisão aberta no   Brasil tem sido o centro dos 
holofotes dos noticiários no acompanhamento de um processo que, ao ser concluído, 
poderá representar a mais radical mudança pela qual esse veiculo terá passado em 
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mais de meio século de existência no país: a entrada em operação do Sistema 
Brasileira de TV Digital (SBTVD). (SANTOS, 2006, pg. 08). 

  
A discussão sobre formatos tecnológicos foi o que demandou mais tempo para que 

essa decisão fosse tomada em médio prazo como aconteceu. Fora, burocracias e jogos de 

interesses de governantes e empresários do ramo das telecomunicações que influenciaram 

também na decisão pelo formato mais adequado. Em meados de abril de 2006, foi declarado 

que o formato a ser implementado no Brasil seria o japonês que disputava com mais dois 

formatos. Como cita Luis Santos os modelos que estavam nesta disputam eram: 

  

O ATSC (Advanced Television Systems Committee) desenvolvido nos Estados 
Unidos e adotado naquele país, no Canadá, no México e Coréia do Sul; o DVB-T 
elaborado por um consórcio de empresas pesquisadoras da Europa e utilizado no 
continente e em paises da Ásia, como Índia, além de Austrália e Nova Zelândia; e o 
ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial), desenvolvido há 
aproximadamente três anos no Japão e em uso apenas localmente e que agora será 
adotado também no Brasil.  (SANTOS, 2006, pg. 08). 

 

A seleção para a escolha do formato mais adequado, teve o patrocínio do Ministério de 

Ciência e Tecnologia e coordenado pelo Centro de Pesquisas e Desenvolvimento em 

Telecomunicações (CPqD), empresa que possui seus profissionais altamente treinados para 

pesquisas deste setor, sendo assim, a mais indicada para auxiliar o governo brasileiro a tomar 

a decisão correta sobre a escolha do melhor formato e o que melhor se adaptaria as 

características do publico brasileiro. 

 O modelo proposto então pelo CPqD, propunha multiprogramação de canais de TV 

digital, com maior oferta de canais televisivos, e possibilitando também a utilização de um 

modelo High Definition – HD. Como afirma Luis Santos, “o parecer do instituto aponta que a 

Tv digital deve ter ainda condições de mobilidade, de modo que aparelhos de televisão em 

ônibus, por exemplo, tenham qualidade de recepção, além de portabilidade”. Sendo assim, 

aparelhos celulares, lap top’s e demais mídias portáteis, poderão estar conectadas e 

interagindo com o sinal. 

 Em comparação com o modelo DVB-T, possui a possibilidade de multiprogramação, 

mas sua resolução é standard, e atinge apenas o mesmo nível da definição do formato DVD e 

também não possuía a capacidade de mobilidade como o sistema ISDB Japonês. Este modelo, 

o ISDB, escolhido para ser utilizado no Brasil, traz também a vantagem de possuir uma 

ferramenta de compreensão, o MPG4, obtendo melhores resoluções tanto de áudio, quanto de 

imagens. 
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 A escolha do ministro por este formato foi aplaudida por profissionais da área como 

José Chaves, diretor técnico operacional e de engenharia da Tv cultura SP, onde o mesmo 

afirma sobre o sistema que “por ter sido desenvolvido mais recentemente, o padrão 

incorporou algumas das tendências apontadas pelo mercado mundial”.  

Desde 26 de novembro de 2004, dia em que se institui a SBTVD, por meio do decreto 

n° 4.901/03, as emissoras de sinal aberto brasileiras já vem se adaptando e buscando se 

integrarem a essa nova tecnologia, ao passo em que está cada vez mais próximo o dia em que 

entrará em vigor A TV digital no Brasil. 

No inicio de 2006, a intenção era de que a primeira transmissão fosse realizada em 

setembro do mesmo ano, novamente adiada, instaurou-se uma nova data: dezembro. Porém, 

trata-se de um ano eleitoral e especialistas do setor crêem, que o inicio da era da Tv digital no 

Brasil, ficará mesmo para janeiro de 2007. Justifica-se esta indecisão de datas também, o fato 

de um investimento que deve chegar em torno de 110 bilhões de dólares na primeira década 

de sua inclusão no país, fato que deve realmente ser estudado mais a fundo. 
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2.2 TV DIGITAL 

 

 A vida e o cotidiano dos indivíduos vem se adaptando de acordo com o crescimento 

dos aparatos tecnológicos que lhe são apresentados diariamente. Como base para isso, 

comparemos a situação da implementação da televisão em meados de 1950 no Brasil. Algo 

que nunca fora imaginado, um rádio com imagens, para seus primeiros telespectadores aquele 

momento deve ter sido um esplendor. A forma de adaptação entre os meios como rádio e 

televisão passou a ser comum, trazendo maior facilidade a seus usuários, como por exemplo o 

inesquecível três em um, que unia rádio, fita cassete e LP. Quanto a isso cita Pase em seu 

artigo:  

 

O fenômeno da integração dos aparelhos não é novo. As salas das casas foi 
modificada nos anos 40 com a presença do rádio e depois da televisão, que também 
era vendida em um único módulo integrado. Este híbrido de móvel e 
eletrodoméstico, também contava com um prato de LPs. Mais adiante, a difusão dos 
reprodutores de fita cassete e os rádios com transmissores, culminaram nos 
walkmans (Pase, 2006, pg 1). 

 

 A forma como nas últimas duas décadas a tecnologia tem avançado de maneira sem 

precedentes, ao passo em que alia vários utilitários em apenas um aparelho, nos mostra que 

trilhamos um caminho para o futuro de maneira extremamente veloz, fazendo assim o que era 

novidade hoje se tornar obsoleto amanhã. A vida da televisão permanecia inerte desde seus 

últimos ajustes que trouxeram a tecnologia da Tv a cores e do controle remoto, mais 

recentemente o poder de reproduzir conteúdos de vídeo cassetes e DVDs. Este novo passo que 

estamos próximos a presenciar é a era da Tv digital. 

Imagine a facilidade de poder ligar sua televisão, escolher um programa em sua lista 

personalizada, conferir os resultados do esporte que você perdeu na noite passada ou conferir 

a cotação do dólar e a previsão do tempo, enviar uma mensagem, pedir um jantar com seu 

controle remoto, fazer reservas em um hotel, marcar hora com seu dentista, contratar um 

serviço de jardinagem, ou até mesmo mandar buscar e dar banho em seu cachorro, sem sair da 

frente da televisão. Essa é a era que se está iniciando: a era da Televisão Digital Interativa. 

Como citado no site Universia: 

  

A idéia de se ter clientes que realmente fazem parte da experiência da TV interativa 
não é nova. Afinal, canais de compra como o QVC fizeram da transformação 
telespectador-comprador uma ciência. Sistemas de cabos e satélites aumentaram em 
muito o número de canais disponíveis para consumidores e também os de pay-per-
view, onde os telespectadores usam o telefone para alugar o acesso de certos 
programas, é uma comodidade na maioria dos hotéis. Em uma tentativa de levar o  
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tráfego para a internet, apresentadores de programas de televisão freqüentemente 
conseguem fazer os telespectadores se registrarem em web sites e para realizar 
pesquisas, apostas e baixar receitas. (Wharton, 26/09/06). 

 

A principal questão em relação à forma de acessibilidade a produtos que o 

telespectador irá possuir é se ele realmente almeja aquilo, ou se simplesmente estaria melhor 

apenas assistindo seus programas como acontece normalmente até hoje? São questões que 

devem ser refletidas anteriormente a implementação digital e no momento da transição, digital 

para analógico, fazem com que o publico aceite mais facilmente esse novo 

“utensílio”doméstico.  

 

Existem duas perguntas a serem feitas. Primeiro: Os consumidores realmente 
querem? Eu acho que a resposta é não – quando eles estão sentados para se entreter 
com a TV, eu não tenho certeza de que eles querem parar de fazer isso e ir fazer 
compras. A Segunda é: se os consumidores realmente querem, você consegue 
montar um negócio com isso?  (Wharton, 26/09/06). 

 

Diante da necessidade de utilização de novos utensílios tecnológicos, os consumidores 

se questionam de o quanto relevante pode ser para suas vidas, introduzir uma ferramenta em 

seu cotidiano. Essa indagação vem sendo cada vez freqüente e aumentando a cada dia, tendo 

em vista a evolução da tecnologia e seus aparatos com funções inimagináveis, como comenta 

Monnier: 

 

Freqüentemente, diz Monnier, consumidores não entendem porque eles precisam de 
algo antes de estarem realmente usando. "Pessoas que não têm um PVR muitas 
vezes se perguntam porque eles iriam querer pausar ou voltar a TV ao vivo. Mas 
céticos disseram a mesma coisa sobre o microondas, perguntando porque eles, 
algum dia, iriam precisar assar uma batata em oito minutos. Depois que eles usam, é 
uma história diferente. Por exemplo, quando eu estou em um hotel viajando a 
negócios e não ouço algo que alguém disse no noticiário, instintivamente procuro o 
controle remoto para voltar – mas então eu percebo que eu não posso fazer isso lá 
como eu faço em casa! (Wharton, 26/09/06). 

 

A forma de “olharmos” televisão deve mudar de uma forma grandiosa, ao passo em 

que novas utilidades para nosso aparelho televisivo serão agregadas as que ele já possui. 

Assim, o vídeo-sob-demanda (um modelo econômico mais sólido do que o comércio 

televisivo) permitirá a livre escolha de seu telespectador por determinados programas e 

podendo também pausá-lo ou rebubiná-lo no momento que assim achar conveniente. Ainda 

existirão os canais convencionais de Tv, pois os programas e redes de Televisão já existentes 

permanecerão a disposição de seu público, porem em um formato diferente. O que pode trazer 

preocupação para o mundo publicitário é justamente este poder de escolha de seus usuários, 
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como citado no site universia: “... o consumidor pode começar a assistir o filme quando 

quiser, e é livre para pausar, voltar ou avançar, e assistir como quiser durante um período de 

tempo específico, por exemplo seis ou doze horas.  

Este fator pode ser utilizado como uma brecha para novas formas de abordagem ao 

público, sem utilizar os vt’s tradicionais. Entra então a hipótese levantada no presente material 

de pesquisa: o vídeo documentário pode ser utilizado como uma ferramenta alternativa de 

propaganda mercadológica com advento da televisão digital que está sendo implantada no 

Brasil.  

 As conseqüências desse advento podem ser lucrativas tanto a redes de comunicação 

quanto a seus anunciantes, se essas ferramentas mercadológicas desse meio forem utilizadas 

acompanhando a sua evolução.  

 

À medida que os usuários adquirem mais e mais controle sobre a TV, onde ficam os 
publicitários? "Para os publicitários, que estão acostumados a agendar os comerciais 
em horas específicas, a idéia de permitir que as pessoas tenham flexibilidade infinita 
para assistir programas em outras horas pode não se encaixar em seu esquema. 
Então eles devem tentar achar maneiras de inserir comerciais em set-top boxes para 
essas pessoas que constantemente trocam os horários”, diz Joseph Turow, professor 
de comunicações na Penn’s Annenberg School for Communication. (Wharton, 
26/09/06). 

 

 Assim pode acontecer como uma simples mudança de câmera pode ocasionar dentro 

da Tv Digital, onde o telespectador poderá fazer uso de ângulos diferenciados, abrindo essas 

brechas para outras formas de publicidade, explica Monnier: 

 

Recursos aperfeiçoados da TV, no entanto, podem ser uma história diferente. Quem 
irá pagar por esses serviços? "Depende”, diz Monnier. "Alguns tipos de programas e 
eventos têm fanáticos que estariam dispostos a pagar taxas de assinatura para ter 
acesso a ângulos de múltiplas câmeras, replays instantâneos e assim por diante. 
Pense como o NASCAR nos EUA, Fórmula Um na Europa, ou a Copa do Mundo 
em qualquer lugar. Em outros casos, as redes podem oferecer esses recursos, se 
acreditarem que elas podem trazer mais dinheiro de propaganda ou reduzir a queda 
de assinaturas entre os telespectadores. (Wharton, 26/09/06). 

 

A Televisão digital vai trazer maior qualidade e direcionamento para a Publicidade e 

Propaganda, com os novos caminhos que devem surgir e as novas opções de formatos 

oferecidos dentro dos pacotes de canais. Emissoras e empresas de pesquisas ligadas a esse 

ramo, poderão identificar individualmente a preferência de cada individuo, podendo obter uma 

margem de erro quase inexistente, aumentando sua eficácia no momento de atingir seu público-

alvo.  
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(...) a publicidade se tornará realmente direcionada, Imagine um cenário onde duas 
consumidoras donas-de-casa estão assistindo ao mesmo programa. A profissional 
jovem e solteira vê um comercial de um carro esporte, enquanto que a família com 
duas crianças vê um comercial de uma minivan. Isso é algo que os publicitários 
ainda não haviam sido capazes de fazer. A viabilidade tecnológica para isso, 
acrescenta Monnier, está sendo comprovada num estudo conduzido pela SpotOn, 
uma aliança entre a ACTV, Motorola e Wink, em um sistema AT&T. (Wharton, 
26/09/06). 

 

Está na hora do mundo publicitário acordar para novas e inúmeras possibilidades que 

estão prestes a entrar em cena. Agências e produtoras que se adaptarem a esse sistema estarão 

obtendo maiores lucros do que as empresas que não estiverem prontas no momento em que 

esta implementação iniciar no Brasil. Os Vt’s não estarão mortos, mas apenas os formatos 

mais eficientes vão fazer a diferença, como observa Benson apud Wharton. 

 

(...) comerciais bons são, sim, vistos. "Será a hora para os publicitários acordarem e 
serem mais criativos em seus comerciais. Eles têm que descobrir outros meios de 
alcançar os consumidores. Afinal, nós sentamos e assistimos aos comerciais do 
Superbowl. Eu voltei a fita e assisti comerciais (Wharton, 26/09/06). 

 

Sandra Jonas que é sócia e diretora-executiva da produtora Estação 8 de São Paulo, 

afirma também em relação às produções áudio visuais futuras, que ainda existem opiniões 

alarmadas e temerosas com os resultados desta mudança na televisão, porém, o mercado das 

produtoras de vídeo, vai ganhar novas expectativas e metas como desafio mercadológico. Será 

fundamental a adequação destas empresas à nova maneira de assistir TV para que 

permaneçam na ativa.  

 

2.3 O CONSUMIDOR MODERNO 

  
O que vamos chamar de consumidor moderno, tem como principal característica a 

preocupação do próprio consumidor com o seu bem-estar e a forma com que ele pode adaptar 

novas formas de fazer com que seu cotidiano se torne mais agradável. Com a evolução de 

nossa espécie, o tempo se torna algo precioso e é ai que entram como auxílio, as ferramentas 

facilitadoras, para que não exista tempo ocioso e tudo se torne mais prático e fácil, podendo 

assim, esse consumidor, otimizar seu tempo e organizar tarefas mais objetivamente.  

Basta um breve olhar para os tempos modernos para perceber, mesmo que empiricamente, a 

presença de ferramentas facilitadores permeando toda a rotina do consumidor. O controle 

remoto, o elevador, o automóvel, o forno de microondas e outras centenas de utensílios hoje 

utilizados são exemplos destas ferramentas, mas já não podem mais ser ditos como novidades. 
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Já fazem parte da rotina e os seus efeitos sobre a qualidade e o estilo de vida das pessoas já 

são bem conhecidos. No entanto, internet, televisão digital, rádio com som e imagem, mp3 e 

mp4 com seus diversos players, transações bancárias via telefone celular, telefonia celular que 

filma e reproduz filmes, grava e toca som, armazena arquivos, broadcasting via telefonia 

celular e ainda a comunicação via ftp, como é o caso dos telefones voip, estes sim são novos e 

pouco conhecemos sobre seus efeitos e tendências na sociedade atual. É possível apenas dizer 

que, vistas como ferramentas facilitadoras da vida humana, têm enorme potencial e trazem ao 

campo da publicidade e propaganda algo desafiador: o consumidor moderno não precisa mais 

sair de casa para fazer compras, pagar contas, ver filmes ou ouvir a música do seu artista 

preferido. O consumidor moderno não almoça mais em família ou quando o faz, come rápido. 

O filho assiste televisão no horário que lhe convém, mas que é diferente do horário dos pais e, 

quando são os pais em frente à televisão, os filhos estão concentrados em combates 

eletrônicos onde as vidas são infinitas. O consumidor moderno tem muito mais opções de 

entretenimento e lazer do que aquele que viveu dos anos 50 aos 90, período durante o qual a 

televisão e o rádio tiverem seus momentos de ouro. Há vida sim, mas uma vida bastante 

diferente da conhecida pela teoria do comportamento do consumidor até agora solidificado 

por autores como KOTLER (2001), SCHIFFMAN E KANUK (2000), SHETH et al. (2004), 

SOLOMON (2002). 

Em consonância com o que está sendo argumentado, ainda é preciso ressaltar alguns 

outros aspectos da atualidade, como é o caso do outdoor, considerado mídia alternativa até o 

início do século XXI, no entanto já não mais tão alternativo assim. O consumidor se 

acostumou com aquelas placas gigantescas e, em grandes centros, é obrigado a conviver com 

o ápice da poluição visual. Por quanto tempo mais a publicidade e propaganda como 

conhecemos atualmente vai funcionar? Por quanto tempo mais o consumidor, agora visto 

como moderno, vai se sensibilizar com as mensagens ditas persuasivas e veiculadas nos 

suportes de mídia ditos convencionais e atém mesmo os alternativos? 

Este consumidor possui ainda as características de almejar algo novo por necessidade 

ou pelo fato de se estabelecer na pirâmide social. A aquisição de bens materiais faz com que 

supra não apenas suas necessidades primárias, mas também de status e elevação de auto-

estima. Analisa Martins: 

Um consumidor, ao adquirir, está constantemente tomando uma decisão, assumindo 
uma posição que pode, acima de tudo merecer uma classificação ética, na medida 
em que adota ou não o discurso de certos produtos ou marcas. Existe uma 
identificação entre o produto e seu detentor, e o inter-relacionamento do eu e do 
meu, torna-se inevitável. É neste momento que o sentimento de posse, que o 
consumidor tanto deseja e busca, será satisfeito ou não. Ele está investindo seus 
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recursos e deseja que as múltiplas promessas, tanto de satisfação de necessidades 
pessoais, como as do meio ambiente sejam cumpridas. A posse de bens de consumo 
lhe dá segurança, aumenta sua auto-estima e principalmente, satisfaz suas 
necessidades básicas. (MARTINS, 2005, pg. 6). 

 

A qualidade de programas televisivos entra neste paradigma como forma de 

entretenimento, ou seja, quanto melhor a qualidade do conteúdo a ser exibido, maior a 

probabilidade de chamar a atenção deste consumidor moderno. Como analisa Renato Martins: 

 

Muito se tem estudado sobre o consumidor e suas formas de comportamento ou 
consumo, uma vez que, colocado como alvo, passa ser necessário compreendê-lo. 
Há diversos ângulos em que é focado, mas o que interessará é o de produto e 
produtor de discursos. (...) Cada objeto da comunicação publicitária se converte 
numa isca para uma possível tentação. ( MARTINS, 2005, pg 6). 

 

Já foi a época em que o importante em determinados negócios era que o produto ou 

serviço funcionassem como diz em seu manual. As principais características de uma 

negociação hoje são a forma com que o cliente vai ser atendido, antes, durante e depois da 

compra. A satisfação com o produto está intrínseco nessa negociação é o mínimo que os 

consumidores esperam hoje em dia. Quanto a isso, Silva afirma: 

 

Durante o século XX, os critérios usados para a escolha de produtos e serviços, eram 
diferentes dos utilizados hoje. No inicio do século, valorizava-se a durabilidade e o 
acabamento e, nas últimas décadas, o desenvolvimento tecnológico e os serviços 
pós-venda. Atualmente, o que manda é o bom relacionamento com o cliente (...) No 
final da década de 80, simultaneamente com o surgimento do conceito de qualidade 
total e com as transformações provocadas pela informatização dos sistemas, a 
sociedade despertou para a necessidade de se imporem valores éticos às 
organizações, o que fez com que essas repensassem seus modelos de 
relacionamento. Assim, o relacionamento com o cliente, passou a ser o diferencial 
entre as empresas e a melhor alternativa para aquelas que procuravam se destacar no 
mercado. (SILVA, 2004, pg. 11). 

 

As novas exigências provindas deste consumidor, que busca seus direitos e que cada 

vez mais impõe suas satisfações e insatisfações sobre determinado produto ou serviço, 

mostram quanto este tipo de consumidor vem crescendo e buscando maior qualidade e 

suprimento de suas expectativas. O poder destes consumidores pode levar ao grande sucesso 

de uma empresa ou por outro lado, sua ruína. Como cita Silva: 

 

Se considerarmos as mudanças ocorridas, ao longo do tempo, no comportamento 
dos indivíduos, ora como consumidor, ora como público, entenderemos que, para o 
sucesso de uma organização, já não basta pessoas serem respeitadas como 
consumidoras, com seus direitos e deveres determinados pelo Código de Defesa do 
Consumidor. Elas precisam ser entendidas como público, cidadãos conscientes que 
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fazem escolhas que podem beneficiar, prejudicar ou até mesmo destruir uma 
organização. (SILVA, 2004, pg. 15). 
 

Em meados de 1991, com a criação do Código de Defesa do Consumidor, apenas 

atender seu cliente se tornaria precário. O requisito básico é de um bom atendimento em 

qualquer fornecedor de produtos/serviços. A principal fonte de lucratividade das empresas, os 

seus clientes, possuíam então uma forma de assegurar seus direitos e assim, tornou-se quase 

que crucial para qualquer empresa atender seu cliente na pré-venda, na venda e nas pós-

venda, auxiliando-o em todas as etapas. Seus direitos são assegurados pelo Código que só 

veio a somar com esta consciência que segue em grande crescente, a atenção exclusiva ao 

cliente, como Silva analisa a seguir: 

 

Foi a partir dessa consciência que, em março de 1991 entrou em vigor o Código de 
Defesa do Consumidor, criado pela Lei n° 8078 de 11 de setembro de 1990 (...) o 
Código de Defesa do Consumidor é um instrumento de defesa da sociedade 
relacionadas com a dignidade, a saúde, a segurança, a proteção econômica e a 
qualidade de vida, sob a tutela do direito civil e comercial. (...) A partir do início do 
século XXI, atender bem deixou de ser diferencial para ser pré-requisito. 
“Atendimento virou Commodity” afirmou apud Centurião, (2003, pg.35). Agora o 
que vale é o bom relacionamento com o cliente. (SILVA, 2004, pg. 11). 
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3. METODOLOGIA 

3.1 PLANEJAMENTO DA PESQUISA 

3.1.1 Classificação da pesquisa: 

Método dedutivo: 

Neste método visa-se, demonstrar e justificar as formulações do problema em questão. 

Gera-se então, enunciados analíticos, buscando conclusões particulares sobre o referido tema. 

 

Pesquisa exploratória: 

Buscou-se comprovar uma hipótese tendo em vista a relação do tema da pesquisa com 

seu impacto no grupo de pesquisa, porém os resultados obtidos no presente projeto são de 

cunho meramente exploratórios.  

 

3.2  AMOSTRAGEM: 

Não probabilística e não casual. Foi selecionado um grupo contendo uma amostragem 

de dez pessoas, estudantes de ensino superior de áreas variadas, para que discussões e 

indagações sobre o assunto sejam exploradas com maior envolvimento e interesse por ambas 

as partes e por acreditar que sejam estes, no futuro, os consumidores em potencial da televisão 

digital. Não se pretende, com o estudo, fazer inferências generalizadoras acerca dos 

resultados, tendo em vista a amostragem de dimensão pequena. Quer se obter apenas, 

informações ilustrativas desses resultados. 

 

3.3  COLETA DE DADOS: 

Técnica de coleta de dados indireta por grupo focal: 

 

Reunir um grupo de pessoas para comparar em uma pesquisa de recepção, qual a 

abordagem possui maior caráter formador de opinião: vídeo documentário ou VT. Os dois 

vídeos tendo o mesmo assunto abordado, porém o documentário não tendo esse propósito 

como foco principal. Os vídeos principais, que abordam os problemas dos deficientes visuais 

foram escolhidos por conter um apelo emocional diante do telespectador, já os demais 

serviram para “despistar” o foco principal da pesquisa. Dentre eles: cosméticos, farmácia de 

manipulação, filme fotográfico e empresa de seguros. 

Ao término da exibição dos vídeos, estabelecer um diálogo através de entrevista semi-

estruturada com os integrantes do grupo e cruzar os dados, buscando assim, os resultados e 
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responder à problemática da pesquisa: Pode o documentário ser utilizado como alternativa 

para as práticas da publicidade e propaganda?  

As perguntas dos questionários foram pré-estabelecidas para que o foco principal da 

pesquisa estivesse escondido entre as demais questões. 

  

3.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 A análise que se fez ante o presente trabalho, pelo fato de que a interpretação dos 

diferentes formatos, Vt tradicional e vídeo documentário foram estudados após a exibição dos 

mesmos para um grupo de análise. Dessa forma, cruzam-se os resultados e tenta-se obter 

respostas para qual deles se torna mais eficaz para obter maior persuasão sobre seu público-

alvo. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 A ferramenta de coleta de dados baseou-se no conceito de pesquisa experimental, visto 

que este descreve a utilização de grupos de pessoas reunidas e expostas a um determinado 

estímulo. Desta forma, a presente pesquisa reuniu dois grupos de indivíduos, homogêneos  em 

tamanho, áreas de conhecimento, idades e sexo. Os dois grupos foram compostos por 

acadêmicos do Centro Universitário Franciscano, que advieram dos seguintes cursos: dois 

acadêmicos de Física Médica, dois de Direito, dois de Farmácia e dois de Design sendo os 

dois primeiros cursos compostos por dois homens e os dois últimos compostos por mulheres. 

Não foi utilizado um grupo de controle para o experimento. De forma que fossem 

equilibrados, os cursos escolhidos também englobam áreas distintas de graduação, porém os 

acadêmicos que compuseram os grupos são de semestres semelhantes e idades equilibradas. A 

descrição nas tabelas a baixo busca ilustrar a composição dos grupos para uma melhor 

compreensão acerca da composição dos grupos: 

 

Integrantes do grupo número 1: 

 

Grupo 1:  

Integrante 1:  

Sexo: masculino 

Curso: Física Médica 

Idade: 22 anos 

Semestre: 6° 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 1:  

Integrante 2:  

Sexo: feminino 

Curso: Farmácia 

Idade: 26 anos 

Semestre: 8° 

Grupo 1:  

Integrante 3:  

Sexo: masculino 

Curso: Direito 

Idade: 20 anos 

Semestre: 3° 

Grupo 1:  

Integrante 4:  

Sexo: feminino 

Curso: Design 

Idade: 23 anos 

Semestre: 6° 

QUADRO 01 QUADRO 02 

QUADRO 03 QUADRO 04 
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Integrantes do grupo número 2: 

 

Grupo 2:  

Integrante 1:  

Sexo: masculino 

Curso: Física Médica 

Idade: 26 anos 

Semestre: 6° 

 

 

Grupo 2:  

Integrante 3:  

Sexo: masculino 

Curso: Direito  

Idade: 26 anos 

Semestre: 3° 

 

 

4.1 PROCEDIMENTOS NA COLETA 

 

 Dois blocos de cinco produtos audiovisuais foram compostos. Cada um dos blocos 

audiovisuais foi aplicado a apenas um grupo de acadêmicos. Um questionário contendo 

perguntas sobre assuntos que estariam dentro dos blocos de vídeos foram respondidos pelos 

integrantes dos grupos antes da exibição. Após a exibição dos audiovisuais, nova bateria de 

questões foi respondida pelos integrantes, o que possibilitou por sua vez, a verificação da 

mobilidade das opiniões ao se expor os acadêmicos ao estímulo dos vídeos. Os questionários 

aplicados aos dois grupos de acadêmicos são idênticos, tanto do antes, quanto do depois. 

Portanto, podemos conceituar este método como um experimento antes – depois sem grupo de 

controle, de acordo com Gil (1994).  

Cabe aqui especificar que o grupo número 1 teve em sua exibição de audiovisuais o 

bloco 1, composto pelos seguintes vídeos na ordem: vt de farmácia de manipulação, vt de 

creme anti-rugas, vt conscientização sobre pessoas deficientes visuais, vt sobre seguro de 

vida, vt Kodak. O grupo 2 foi exposto ao bloco 2 de audiovisuais, com os seguintes assuntos 

Grupo 2:  

Integrante 2:  

Sexo: feminino 

Curso: Farmácia  

Idade: 23 anos 

Semestre: 8° 

Grupo 2:  

Integrante 4:  

Sexo: feminino 

Curso: Design 

Idade: 22 anos 

Semestre: 6° 

QUADRO 05 QUADRO 06 

QUADRO 07 QUADRO 08 
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abordados: vt de farmácia de manipulação, vt de creme anti - rugas, vídeo documentário de 

conscientização sobre pessoas deficientes visuais, vt sobre seguro de vida, vt Kodak. É 

importante observar que os blocos um e dois são idênticos na sua estrutura, ordem de assuntos 

e tópicos abordados. Apenas diferem em função do audiovisual sobre deficientes visuais, 

visto que o primeiro bloco apresenta um vt publicitário de 30 segundos e o segundo bloco 

apresenta um documentário nos moldes tradicionais apresentados no referencial teórico deste 

relatório, com aproximadamente 10 minutos. 

 Para fins de objetivar a análise de resultados, optou-se por levar em conta apenas 

respostas das perguntas no que diz respeito aos deficientes visuais, visto que é este o tema que 

está sendo apresentado em formato de vt e documentário, o que permite comparações entre os 

reflexos causados nos grupos de acadêmicos. Isto pode ser verificado no questionário número 

1, da pergunta 7 a 9, e no segundo questionário da 5 a 9.  As perguntas restantes se fizeram 

presentes na pesquisa, somente para não atrair a atenção do telespectador/entrevistado direto 

ao foco do experimento: deficientes visuais.   

A partir da questão 7 do questionário número 2, as questões foram formuladas para 

identificar qual dos Vts exibidos obteve maior atenção de seus entrevistados, qual o tema que 

mais lhe chamou atenção e a mensagem que o assunto deficientes visuais deixou para cada 

entrevistado. As questões relativas a outros conteúdos dentro da bateria de audiovisuais, como 

farmácia de manipulação, creme anti-rugas, seguro de vida e  Kodak, não foram avaliados 

nesta pesquisa. Eles tiveram apenas a função de fazer com que o assunto principal, deficientes 

visuais, não fosse percebido como objeto da pesquisa e desta forma comprometesse a 

veracidade e sinceridade das respostas dadas pelos pesquisados. 

 

4.2 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS: 

 

Grupo 1 (Vt) / Integrante 1: 

 

Este integrante que fez parte do grupo número 1 da análise, possui 22 anos, do sexo 

masculino e é estudante do 6° semestre do curso de Física Médica.  

Quando este integrante é questionado sobre seu posicionamento a respeito do 

programa de reserva de cotas para deficientes visuais em Universidades, responde ser a favor 

e afirma não ter ressalvas quanto a este posicionamento, o que demonstra uma visão 

fortemente positiva a esse respeito. Sobre questão a 8, do questionário 1, onde uma questão 

aberta traz afirmação de que “doações para instituições assistenciais são o mesmo que 
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esmola”, e pede para que essa afirmação seja comentada, o entrevistado acredita que esmola 

não seja algo ruim e que auxiliar o semelhante menos favorecido é o mínimo que podemos 

fazer. 

Na seguinte pergunta, a de número 9, o entrevistado é questionado se já fez alguma 

doação para instituição de caridade. Neste caso, respondeu que sim e justificou com a 

seguinte afirmação: “Pois eu vi a real importância dessa colaboração”, o que demonstrando 

uma opinião e uma postura consciente e positiva em relação o tema. 

Em seguida, após a exibição dos vídeos, o entrevistado segue com sua mesma opinião, 

mas demonstra com seus argumentos que recebeu algum tipo de influência sobre suas 

opiniões visto que foi veemente ao expressar descontentamento frente a informação fictícia 

apresentada pela pergunta 5 do questionário 2: “as cotas destinadas a deficientes visuais em 

instituições de Ensino Superior foram diminuídas em 50% no último ano”. Ele afirma ser um 

absurdo e completa afirmando que os responsáveis pela aprovação dessa lei não pensaram se 

quer um instante no bem estar das pessoas portadoras de algum tipo de deficiência e não se 

colocaram no lugar das mesmas.  

A questão número 6 do questionário 2 traz a mesma afirmação do questionário número 

1, porém agora como pergunta fechada, afirmando que “doações para instituições assistenciais 

são o mesmo que esmola”. Nesta questão, o pesquisado mostra a mesma opinião que anterior 

a exibição dos vídeos, marcando a alternativa que indica total discordância acerca da 

afirmação.  

Na questão 7, o entrevistado afirma que o tema mais relevante dentre os vídeos 

apresentados foi o dos deficientes visuais. Na questão seguinte, onde uma pergunta aberta 

questionava qual seria a mensagem que o entrevistado destacaria dentre os temas abordados, 

respondeu recitando uma frase que compõe o vt sobre os deficientes visuais: “na vida de 

deficientes visuais, isto não é uma experiência”, relatada no momento em que o ator, após ser 

vendado, é desafiado a sair de casa para fazer uma simples caminhada até a padaria e buscar 

um pão. Demonstra aqui uma sensibilidade em relação ao tema e também comprova um bom 

recall obtido pelo Vt sobre deficientes visuais.  

A questão número 9 dá a oportunidade de os entrevistados expressarem livremente sua 

opinião sobre a questão principal do experimento, através da seguinte questão aberta: “O que 

lhe vem à mente em relação aos deficientes visuais, após ver esta seqüência de filmes?” Para 

esta pergunta, o entrevistado respondeu que a forma que os indivíduos com deficiência visual 

vivem é extremante difícil. Que para nós, se referindo a pessoas sem deficiência visual, 

tarefas do dia-a-dia são fáceis e simples de serem exercidas, porém para os indivíduos com tal 
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deficiência, é algo muito complicado e difícil de ser realizado. Enfatiza aqui também, a falta 

de assistência para estas pessoas e o descaso da maioria da população em relação a suas 

dificuldades, demonstrando aqui, uma certa ligação com questões do questionário numero 1, 

onde se manifesta totalmente a favor de doações para instituições. 

Pode-se concluir sobre este entrevistado, que o mesmo já possui uma forte postura 

positiva em relação ao tema principal e também uma pré-disposição sobre assuntos de cunho 

assistencial e de caridade, pois se demonstrou indignado com certas afirmações contidas na 

pesquisa e se expressou de uma forma segura e convicta na maioria das questões. O Vt, neste 

caso, veio para reforçar o que este indivíduo já tinha como certo em suas convicções e apenas 

ratificou e lhe deu maiores argumentos sobre o tópico deficientes visuais. 

 

Grupo 1(Vt)  / Integrante 2: 

 

Este integrante que fez parte do grupo número 1 da análise, possui 26 anos, do sexo 

feminino e é estudante do 8° semestre do curso de  Farmácia. 

Com relação à questão número 7 do questionário 1, questão fechada,  que diz respeito 

às cotas para deficientes visuais em Universidades, a entrevistada assinalou que era a favor 

dessas cotas, porém com ressalvas. Isto demonstra que possui opinião apenas de concordância 

com o fato, mas não é possível dizer que é fortemente a favor do sistema de cotas. Na 

pergunta de número 8, sobre a firmação de que doar é o mesmo que esmola, ela se posiciona 

de forma contrária a esta afirmação e ainda acrescenta que na doação, o indivíduo sabe que 

seu dinheiro será empregado em uma causa com fins conhecidos.  

Já na nona pergunta, referente a doações para instituições, se mostra coerente com a 

questão anterior, justificando que já fez sim doações de caridade e crê que essas instituições 

vislumbram de alguma forma reduzir as dificuldades que algumas dessas pessoas passam e 

afirma: “Não custa colaborar”. 

No questionário número 2, a entrevistada respondeu, quanto à afirmação de que o 

número de vagas de deficientes visuais havia sido reduzida em 50%, que acredita que deve 

haver e ser estipulado uma porcentagem de vagas destinadas a deficientes visuais, de maneira 

proporcional as vagas oferecidas pela instituição. Se mostrou ainda com o posicionamento 

intermediário a aceitação ou não dessas questões, visto que buscou se posicionar de uma 

forma igual para ambas as situações. 

Para as perguntas 7 e 8 do questionário número 2, a entrevistada apenas respondeu: “ 

tema do 1° comercial”, se referindo ao Vt da farmácia de manipulação e “o 2° tema” que diz 
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respeito ao creme anti-rugas. Já a pergunta de número nove não foi respondida pela 

entrevistada. 

Pode-se concluir com os resultados obtidos no questionário 2, que esta entrevistada 

não sofreu influência alguma em sua decisão após  bateria de vídeos que assistiu, ou seja, não 

houve mudança de opinião sobre questão alguma e o Vt principal, sobre os deficientes 

visuais, não foi importante na percepção desta entrevistada.  

 

Grupo 1 (Vt) / Integrante 3: 

 

Este integrante que fez parte do grupo número 1 da análise, possui 20 anos, do sexo 

masculino e é estudante do 3° semestre do curso de  Direito. 

O entrevistado respondeu na pergunta de número 7, questão fechada, que sua opinião 

para cotas de deficientes visuais em instituições de ensino era a favor e sem ressalvas. 

Demonstrando seu posicionamento favorável em relação a este tema. 

Quando na pergunta 8, pediu-se para responder se doar era o mesmo que dar esmolas, 

ele enfatizou: “Óbvio que não, essas instituições tem responsabilidades e trabalho sério, elas 

ajudam as pessoas a desenvolverem-se, não as tornam mais dependentes, como é o caso da 

esmola.” Com esse relato, pode-se notar a tendência que este individuo tem par defender suas 

ideologias favoráveis às instituições e seus ideais. 

Na questão seguinte, se torna mais claro ainda seu lado participativo nessas 

organizações e podemos notar que já auxiliou e está disposto a auxiliar novamente instituições 

de caridade, no momento em que respondeu sim, que já fez doações e que isso seria uma 

caridade e uma forma de amor ao próximo. 

O entrevistado inicia as respostas do questionário 2, após a exibição dos vídeos com a 

mesma postura que demonstrou na primeira parte das perguntas. Na questão 5, onde aborda a 

diminuição das cotas para deficientes visuais nas Instituições de Ensino Superior, ele 

responde: “Isso é um absurdo...com essa diminuição das cotas, só se aumenta esta 

diferenciação e a discriminação.” Aparentemente, indignado com a falsa informação 

elaborada no questionário, formulada para aumentar a polêmica em torno do assunto, critica a 

diminuição de vagas e enfatiza que seria uma discriminação para com os deficientes. 

Na questão número 6, fechada e comparando doações com esmolas, mantém-se firme 

em seu posicionamento e afirma que discorda totalmente que doações para instituições seriam 

igual a esmolas. 
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Quando perguntado qual seria o tema que mais lhe chamou a atenção dentre os cinco 

vídeos apresentados, respondeu sucintamente que o que abordava o assunto de deficiência 

visual. 

A mensagem que o entrevistado destacou dentre os vídeos apresentados, foi que para 

pessoas sem deficiência alguma, fica fácil exercer as tarefas do nosso cotidiano, porem para 

um deficiente visual, se torna uma situação muito penosa e que eles, os deficientes, 

necessitariam de maior amparo e auxilio. Com isso, pode-se notar que fez com que este 

individuo, ressaltasse o amor ao próximo, como ele mesmo cita na pesquisa, e parece procurar 

formas de auxiliar essas pessoas com deficiência visual. 

Na questão 9, relata que o que lhe vem em mente após a seqüência de audiovisuais, é 

que existem pessoas menos favorecidas que são privados de muitas coisas. Demonstra 

novamente seu lado de compaixão. 

Pode-se notar que este Vt foi importante para a construção de ideologia neste 

entrevistado, levando em consideração suas respostas em relação ao audiovisual em questão. 

 

 Grupo 1 (Vt) / Integrante 4: 

 

Este integrante que fez parte do grupo número 1 da análise, possui 23 anos, do sexo 

feminino e é estudante do 6° semestre do curso de  Design. 

A partir da pergunta 7 do questionário que antecede a exibição dos vídeos, a 

entrevistada demonstrou desde o inicio houve uma falta de interesse na maioria das por sua 

parte na questões. Respondendo a questão referida, ela afirma que sua posição em relação às 

cotas para deficientes visuais era indiferente. Mostra aqui uma falta de conhecimento ou 

realmente um descaso por esse assunto. 

Sobre a afirmação de que doações seriam o mesmo que esmola, a entrevistada contesta 

e faz a seguinte afirmação: “Não! Pois existe uma organização neste meio (instituições 

assistenciais), já esmola tu não sabe para o que será usado o dinheiro, nas instituições, tu és 

consciente do destino da doação”. Nota-se aqui, que mesmo se mostrando indiferente na 

questão anterior, que ela possui argumentos e acaba por seguir um pouco para alinha de 

indivíduos que auxiliariam instituições, por exemplo. 

 Porém, na questão de número 9, ela afirma que não fez nenhuma doação para 

instituições de caridade, pois não teve nenhuma oportunidade para fazê-la. Já aqui, a 

entrevistada se mostra novamente indiferente com o fato. 
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No segundo questionário, ela é enfática quanto à afirmação de que teriam sido 

reduzidas em 50% o número de vagas para deficientes nas instituições de ensino. Seu 

posicionamento parece tanger novamente saindo da indiferença. Declara: “É um absurdo! 

Diminuir tanto. 50% é muito, seria importante que isso fosse melhorado”. 

Quando perguntada em questão fechada, sobre doar é o mesmo que esmola, ela marca 

na questão que discorda totalmente. 

Na opinião da entrevistada, o tema dos vídeos em que mais lhe chamou a atenção, ela 

afirma que foi o da Kodak, que estava incluído na bateria de vídeos apenas para efeito de 

despistar o foco principal da pesquisa. Porém, na questão 8, ela destaca o tema da deficiência 

visual como o mais relevante dentre todos os audiovisuais que assistiu. 

Em relação à pergunta 9, que pede que a entrevistada relate o que lhe vem a mente em 

relação aos deficientes visuais, ela relata: “A perda de qualquer sentido é muito difícil. Mas a 

visão é fundamental e o caso mais difícil de ser superado.” Mostra-se ligeiramente tocada pelo 

tema. 

  Contudo, teve oscilações entre suas respostas no decorrer do questionário, mas em seu 

todo, pode-se notar que o Vt sobre deficientes visuais e o seu tema, foram o que mais lhe 

chamaram a atenção e foram relevantes para a entrevistada. 

 

Grupo 2 (Vídeo Documentário) / Integrante 1: 

 

Este integrante que fez parte do grupo número 2 da análise, possui 26 anos, do sexo 

masculino e é estudante do 6° semestre do curso de  Física Médica. 

O entrevistado, na questão de número 7, afirma que é sim a favor de cotas para 

deficientes visuais nas Universidades, porém com ressalvas. Mostra-se então, que não é 

totalmente a favor a essa questão. 

Na afirmação sobre doação equivaler a dar esmola, ele coloca-se contrário à questão 

afirmando que: “Eu chamaria de um meio de sobrevivência...”. Demonstra que é sim a favor 

de doações para instituições de caridade e afirma também que mais pessoas deveriam fazer 

doações. 

Quanto a nona, questão perguntando se o entrevistado já fez alguma doação, o mesmo 

responde que sim. Enfatizando: “... só faço doações quando realmente tenho certeza que 

chegarão no seu destino”. Dando a entender com sua afirmação que faz doações e busca saber 

a origem da causa que está doando e o destino de sua colaboração.  
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Em relação à quinta questão do questionário número 2, que aborda a diminuição de em 

50% o número de vagas para deficientes visuais nas Instituições de Ensino Superior, o 

entrevistado é enfático e posiciona-se totalmente contra a essa afirmação, dizendo: “Então 

devem voltar a aumentar (as vagas)...”. Pode-se observar aqui uma forma de expressão um 

pouco mais exaltada do que as analisadas anteriormente. O entrevistado parece ter mudado 

sua opinião em relação às vagas, pois no questionário 1, diz que é a favor das vagas para 

deficientes visuais porém com ressalvas, já neste questionário de número 2, após a exibição 

dos audiovisuais, nota-se, uma inclinação para ser favorável a estas vagas e ainda critica a 

diminuição das mesmas. 

Na questão 6, o entrevistado discorda totalmente de que doar para instituições é o 

mesmo que esmola, mantendo sua postura em relação questionário respondido por ele anterior 

a exibição dos vídeos. 

Quando perguntado na questão 7, qual o tema dentre os vídeos que mais lhe chamou a 

atenção, respondeu que fora a dos deficientes visuais. Demonstrando que o vídeo 

documentário obteve a sua maior atenção. 

Quanto a pergunta aberta 8, o entrevistado destaca a seguinte mensagem em relação 

aos vídeos: “ Que qualquer pessoa, em qualquer condição pode ter felicidades”. Referente ao 

documentário que abordou o tema dos deficientes visuais. 

A questão 9, que pergunta o que lhe vem a mente depois da exibição dos vídeos, o 

entrevistado relata: “ Que apesar da sua deficiência (visual), são tão inteligentes quanto 

muitas pessoas que não possuem nenhuma deficiência.” Prova com isso, que a mensagem do 

vídeo documentário foi absorvida e houve uma boa resposta por parte de seu receptor. 

 

Grupo 2 (Vídeo Documentário) / Integrante 2: 

 

Este integrante que fez parte do grupo número 2 da análise, possui 23 anos, do sexo 

feminino e é estudante do 8° semestre do curso de  Farmácia. 

Quanto à questão de número 7, a entrevistada se posicionou como indiferente sobre o 

programa de cotas para deficientes visuais nas Universidades. Concluiu-se que neste 

momento ainda não tinha uma opinião formada sobre o assunto. 

Em relação à pergunta 8, que compara doações com esmola, ela acredita que doações 

são feitas de boa vontade, pois acredita que de alguma forma isso ajudaria algumas pessoas. 

De acordo com sua resposta, nota-se que ainda condiz sua opinião com a resposta anterior, 
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não podendo ser classificada como totalmente a favor ou contra as questões respondidas até 

esta parte do questionário. 

Já na questão de número 9, se mostra mais receptiva e afirma que já fez doações, pois 

acredita: “que sempre é bom ajudar a quem realmente precisa”. 

A partir da questão 5 do segundo questionário, a entrevistada se mostra mais 

consciente e receptiva a informações sobre deficientes visuais. Ao passo em que responde 

sobre a diminuição das cotas em 50% para deficientes visuais nas Instituições de Ensino 

Superior com a seguinte afirmação: “Acho que num mundo atual, onde existem cotas para 

negros, as cotas para deficientes visuais deveriam ser mantidas”.Nota-se nesta questão, que 

ela levanta questionamentos também fazendo um comparativo com as cotas destinadas aos 

negros dentro dessas instituições e alega que os deficientes visuais deveriam ter o mesmo 

direito.  

Na pergunta 6, ela discorda da afirmação que doações são o mesmo que esmola, o que 

condiz com sua resposta anterior quando perguntada em uma questão aberta sobre sua opinião 

em relação ao mesmo assunto.  

Respondeu na questão 7, que o tema mais relevante dentre os vídeos abordados na sua 

opinião, foi o documentário dos deficientes visuais.  

Em relação à questão 8, sobre qual mensagem ela destacaria dentre os vídeos 

apresentados, argumenta: “Acredito que os deficientes visuais devem ter uma atenção que por 

muitos. Até por mim, eu era indiferente. Acho que o vídeo dos deficientes visuais é o mais 

impressionante e que toca realmente”.Com esse argumento, pode-se afirmar, que houve uma 

diferença de opinião relativamente grande se comparados os questionários respondidos por 

esta entrevistada antes e depois da exibição dos vídeos. Nota-se aqui, com esse relato, no 

momento em que afirma que até ela achava indiferente à situação dos deficientes visuais. 

Porém sua opinião mudou e percebe-se com clareza, a relevância que o vídeo documentário 

teve para essa mudança de opinião. 

Na pergunta 9, quando questionada sobre o que lhe vem em mente em relação aos 

deficientes visuais, após a seqüência de filmes, a entrevistada, demonstra mais uma vez uma 

postura que não possuía anterior a exibição dos audiovisuais. Declara: “... muda totalmente 

minha visão frente a esse problema dos deficientes visuais, acredito que por não ser de mim, 

era talvez indiferente ao assunto, hoje passo a ver isso de maneira diferente, não mais bitolada 

ao mundo que me cerca”. Quanto a essa resposta, a entrevistada também afirma que após a 

apresentação dos vídeos, sua percepção sobre o tema mudou “totalmente” e que sua opinião 

anterior era indiferente em relação aos problemas vividos diariamente pelos deficientes. 
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Ilustra-se, então, com esta resposta, que o vídeo documentário teve influência direta na 

opinião da entrevistada, pois sua postura passou de indiferente no primeiro questionário, para 

totalmente a favor a causa dos deficientes visuais no segundo e soube relatar o porque dessa 

mudança de opinião. 

  

Grupo 2 (Vídeo Documentário) / Integrante 3: 

 

Este integrante que fez parte do grupo número 2 da análise, possui 26 anos, do sexo 

masculino e é estudante do 3° semestre do curso de  Direito. 

Questionário de número 1, anterior a apresentação dos vídeos. Em relação à pergunta 

7, o entrevistado respondeu que se posiciona favorável, porém com ressalvas a cota para 

deficientes visuais nas Universidades. Demonstra aqui que não está totalmente a favor a cota 

para os deficientes. 

Ao comentar a afirmação de que doar para instituições seria o mesmo que esmola, ele 

afirma: “Não! Pois doações são contribuições para instituições, diferente que esmola”. O 

posicionamento do entrevistado é de argumentar contra a afirmação e justificando a mesma, 

mostrando-se discordar desta questão. 

Disse na questão 9, que já fez doações pra instituições de caridade com o objetivo de 

beneficiar as pessoas mais necessitadas. Sua opinião condiz com que afirma desde suas 

respostas iniciais e não muda seu posicionamento. 

A pergunta de número 5 do segundo questionário, que afirma que houve diminuição 

das vagas para deficientes visuais em Instituições de Ensino Superior em 50%, sobre isso o 

entrevistado afirma: “Deviam ser aumentadas, buscando mais a inclusão de pessoas com 

deficiências físicas”. Nota-se aí, que houve uma reação no entrevistado e uma mudança de sua 

opinião em relação ao questionário que antecedeu a apresentação dos audiovisuais. Sua 

primeira resposta quanto a isso, era que se posicionava a favor, porém com ressalva, já agora 

quando questionado novamente, pede o aumento dessas vagas para uma maior inclusão de 

deficientes nas Instituições de Ensino Superior. 

Na questão 6, que é idêntica a 8 do primeiro questionário, percebe-se através de sua 

resposta em que ele assinala a alternativa que discorda da afirmação que doar para Instituições 

seria o mesmo que esmola. De acordo com sua resposta no questionário anterior, sua resposta 

aqui deveria ser mais voltada para a alternativa: discordo totalmente. Entretanto, não se pode 

analisar com profundidade esse tipo de indecisão do entrevistado. 
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Quanto à pergunta de número 7, que pergunta qual dos temas seria mais relevante na 

opinião do entrevistado, o mesmo afirma: “Os de propaganda (Vt’s), pois não leva a 

mensagem para a totalidade”. Pode-se tirar a conclusão de que nesse caso, o vídeo 

documentário não obteve um resultado positivo pelo entrevistado, pois como podemos 

interpretar em sua afirmação, ele mesmo relata, que o documentário estaria levando o assunto 

para sua totalidade, já os Vt’s, transmitiram sua mensagem rapidamente e de forma sucinta. 

Porém, ao contrário do que afirma na questão anterior, na pergunta de número 8, que 

pede para destacar a mensagem dentre os temas vistos por ele nos vídeos apresentados, o 

entrevistado afirma: “Primeiramente achei ótimo o documentário. O importante é batalhar 

pelo sonho e não ficar parado e sim lutar e lutar pelos seus ideais”. Aqui, ele afirma que sim, 

o documentário, transmitiu a melhor mensagem dentre os vídeos vistos por ele, entrando em 

contradição com a resposta anterior. Pode-se concluir que achou os Vt’s mais interessantes, 

entretanto o vídeo documentário foi o que fez com que ele refletisse e respondesse de tal 

forma a pergunta número 8. 

Na última questão deste questionário, quando perguntado o que lhe vem à mente em 

relação aos deficientes visuais, após ver a seqüência de filmes, ele afirma o seguinte: “Que a 

imagem não é tudo!” Demonstra então, que compreendeu a mensagem da narrativa do vídeo 

documentário e sua abordagem sobre o tema dos deficientes visuais. 

 

 Grupo 2 (Vídeo Documentário) / Integrante 4: 

 

Este integrante que fez parte do grupo número 2 da análise, possui 22 anos, do sexo 

feminino e é estudante do 6° semestre do curso de  Design. 

Iniciando pela análise da pergunta 7, fechada, do primeiro questionário, onde se 

questiona a opinião da entrevistada em relação as cotas para deficientes visuais nas 

Universidades, ela assinalou que é contra essas vagas destinadas para deficientes visuais. 

Já na questão de número 8, em que se pede para comentar a afirmação de que doar 

seria o mesmo que esmola, a entrevistada rebate: “Não seria esmola, seria um sentimento 

humano”. Prova que não tem um posicionamento bem definido levando em conta a resposta 

anterior.  

Quando perguntada se fez alguma doação para instituições de caridade, ela responde 

positivamente e afirma: “A satisfação de ajudar, a quem necessita é um sentimento necessário 

para o homem, não por se denominar nobre, e sim pela felicidade que quem está sendo 
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ajudado nos transmite”. Percebe-se que nesta resposta ela se demonstra receptível a formas de 

doação e acredita que fazer um bem ao próximo seja saudável. 

Sobre a pergunta 5 do questionário respondido após a exibição dos vídeos, a 

entrevistada demonstra uma postura ainda contraria em relação às vagas para deficientes 

visuais nas Instituições de Ensino. Quando afirma: “Se isso diminuiu com o propósito de 

aumentar o número de vagas nas instituições, não seria uma perda, pois o deficiente visual, 

mesmo tendo limitações comparando com as pessoas (sem deficiência), eles (deficientes 

visuais) continuam tendo capacidade de ingressar nessas instituições”. 

Na questão 6, a entrevistada permaneceu com sua opinião e assinalou a resposta: 

discordo totalmente, no que se refere a doações sendo comparadas a dar esmola. 

Quando perguntada sobre qual tema dentre os vídeos apresentados seria o mais 

relevante em sua opinião ela respondeu o seguinte: “Se eu afirmar que foi o documentário dos 

deficientes cegos, talvez estaria só aparentando moralidade, este foi sim interessante, mas o 

que realmente pode ser relevante, foi o do produto de beleza, pois ele causa questionamento 

como: será que renova mesmo?”. Aqui ela faz referência ao documentário, comentando que 

foi interessante em seu ponto de vista, porém acredita que tenha sido menos relevante que o 

Vt que aborda um produto de beleza rejuvenescedor.  

A pergunta 8, que pede para a entrevistada destacar qual o tema que ela achou mais 

importante dentre os contidos nos vídeos afirma: “Registre os momentos, fotografe”. Diz ao 

slogan do último Vt do bloco de vídeos apresentados aos participantes da pesquisa.  

Na questão aberta de número 9, em relação o que lhe vem à mente depois da exibição 

dos vídeos em relação aos deficientes visuais. Sua resposta: “Que muitas vezes não 

valorizamos o que olhamos, olhamos o que nos interessa e deixamos desapercebidas outras 

visões”. Pode-se concluir com está afirmação que o vídeo documentário deixou sua marca 

também na entrevistada, mesmo que nas respostas anteriores, ela tenha afirmado que 

recordava e achava mais relevantes outros vídeos. 
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4.3 COMPARAÇÃO POR CURSO ENTRE OS GRUPOS: 

 

 Nesta secção, serão comparadas respostas dos entrevistados que cursam a mesma 

habilitação para uma análise mais aprofundada dos resultados obtidos. 

 Comparando-se primeiramente os estudantes de Física Médica, pode-se detectar que 

em relação à pergunta número 7 do primeiro questionário, o entrevistado do grupo 1, afirma 

ser a favor de cotas para deficientes visuais nas Universidades. Já o entrevistado do grupo 2, 

também se posiciona a favor a esta questão, porém demonstra ressalvas. 

 Na questão 8, ambos acreditam que doar não seja o mesmo que dar esmola e 

justificam suas conclusões enfaticamente. Os dois concordam também em suas respostas à 

pergunta de número 9, na qual ambos afirmam que já fizeram doações para instituições de 

caridade e dizem auxiliar pessoas necessitadas. 

 Na primeira pergunta do segundo questionário, confirmam que seria um absurdo a 

redução das cotas para deficientes visuais nas Instituições de Ensino Superior.  

 Em relação à questão seguinte, fechada, o entrevistado do grupo 1 apenas assinalou a 

alternativa em que discorda que doações são o mesmo que esmola. Já o entrevistado do grupo 

2, assinalou a questão em que discorda totalmente. 

 Sobre a pergunta 7, ambos responderam que o tema mais importante dentre as 

mensagens exibidas foi o dos deficientes visuais. 

 Em seguida, a questão 8 busca saber qual das mensagens apresentadas o entrevistado 

destacaria após a exibição dos vídeos. O entrevistado do grupo 1 citou com clareza uma 

mensagem contida no Vt sobre deficientes visuais e o entrevistado do grupo 2, fez um relato 

um pouco mais intenso e extenso sobre os indivíduos com deficiência visual. A partir dos 

dados apresentados acerca dos dois acadêmicos em questão, foi possível constatar que o 

documentário sobre deficientes visuais proporcionou um nível maior de informações sobre o 

tema que discorre e capacitou o entrevistado a responder com maior completude a questão 8. 

Isto não quer dizer que o vt não teve bons resultados, visto que também pode ter sido 

responsável pela resposta em favor do tema apresentado por ele ao entrevistado do grupo 1. 

No entanto, parece que, nesta comparação, o documentário obteve um recall mais relevante. 

 Por fim, na última pergunta deste questionário, tanto o entrevistado do grupo 1, quanto 

o do grupo 2, aprofundaram suas explanações sobre o que lhe vinha a mente em relação aos 

deficientes visuais. Nota-se então que ambos os vídeos causaram impacto em seus receptores, 

semelhante na maioria das questões respondidas por eles. 
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Na comparação dos questionários das acadêmicas de Farmácia, obteve-se os seguintes 

resultados: 

Em relação à questão de número 7 do primeiro questionário, a entrevistada 

componente do grupo 1 é a favor do programa de cotas para deficientes visuais nas 

Universidades. Já a entrevistada do grupo 2, assinalou a alternativa de que era indiferente a 

esta situação. Quanto à pergunta 8, ambas concordaram que doações a instituições 

assistenciais não seriam o mesmo que dar esmolas e justificaram suas respostas. 

Na questão 9, novamente as repostas foram iguais, pois as duas já haviam feito 

doações para instituições e disseram acreditar que esta é uma forma de auxiliar a luta por uma 

causa. 

A entrevistada do grupo 1 considera que a diminuição de vagas em 50% para 

deficientes visuais nas Universidades, relativo à questão 5, deve ser proporcional ao número 

de vagas da Instituição. A entrevistada do grupo 2 foi mais a fundo em sua afirmação e 

acredita que estas vagas devem ser mantidas. 

A pergunta 6 foi assinalada pela entrevistada do grupo 1 com a opinião que discorda 

totalmente sobre o fato de doar ser o mesmo que esmola e entrevistada do grupo 2, assinalou 

que apenas discorda da afirmação. 

Na questão 7, a resposta para a pergunta sobre qual o tema mais relevante dentre os 

vídeos apresentados, a entrevistada do 1° grupo respondeu que para ela o mais relevante foi o 

primeiro Vt, da farmácia de manipulação. Já a integrante do grupo 2, afirma que o vídeo dos 

deficientes foi o mais relevante em seu ponto de vista. 

Perguntadas sobre qual a mensagem elas destacariam dentre os vídeos, a entrevistada 

do grupo 1 respondeu que foi o segundo Vt, que diz respeito ao creme anti-rugas. A 

entrevistada do grupo 2, enfaticamente destacou o vídeo documentário dos deficientes visuais, 

como sendo o tema que mais lhe chamou atenção. 

Na última pergunta deste questionário, a entrevistada do grupo 1, não respondeu a 

questão, que perguntava o que lhe vem à mente em relação aos deficientes visuais após a 

exibição dos vídeos. A entrevistada do grupo 2 respondeu que mudou totalmente sua visão 

frente aos problemas enfrentados por deficientes visuais, dentre outras afirmações em relação 

ao vídeo documentário. Conclui-se neste caso, que o vídeo documentário mostrou ser bastante 

mais persuasivo que o Vt sobre o mesmo assunto. Isto talvez possa ser explicado devido à 

extensão do documentário e a quantidade de argumentos utilizados na apresentação do tema. 

Mesmo que as entrevistadas já demonstrassem predisposição à interpretar o tema de forma 

consciente, ficou evidenciado um intenso movimento na opinião daquela que foi exposta ao 
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documentário. Entretanto, o mesmo fator que pode ter gerado sucesso na mediação da 

mensagem para com a entrevistada do grupo dois pode ter sido o principal responsável pelo 

fracasso do documentário na visão de outro entrevistado, que afirmou ter sentido os demais 

vts do seu bloco de audiovisuais como mais interessantes que o documentário. “Os vts não 

levaram o tema a sua totalidade” (Direito, 20 anos). 

 

Analisando as respostas dos questionários dos estudantes de direito, pode-se fazer as 

seguintes comparações: 

Na questão 7 do primeiro questionário, o entrevistado do grupo 1 assinalou na questão 

que era a favor e sem ressalvas em relação ao programa de cotas para deficientes visuais e o 

entrevistado do grupo 2 assinalou a ser favor, porém com ressalvas. 

Ambos estão de acordo nas questões, 8 e 9, que diz respeito a doações serem o mesmo 

que esmola e que já haviam doado para instituições de caridade. Responderam e justificaram 

suas respostas, contrariando a afirmação da questão 8 e afirmando que já fizeram doações, 

concordando com a pergunta número 9. 

Quanto à afirmação da questão 5, do segundo questionário, ambos se mostraram 

contra a redução de cotas para deficientes visuais e foram veementes em suas respostas. 

Na pergunta 6, que diz que doar seria o mesmo que dar esmola, o entrevistado do 

grupo 1 alega que discorda totalmente e o do grupo 2, que apenas discorda desta questão. 

Na questão 7, o entrevistado do grupo 1 afirma que o tema mais relevante para ele foi 

apresentado no Vt dos deficientes visuais. O entrevistado do grupo 2, teve como resposta, que 

todos os “Vt’s” foram relevantes, pois não levariam a mensagem para sua totalidade. 

Ambos concordam que a mensagem sobre deficientes visuais foi a mais importante 

dentre os vídeos. No entanto, o entrevistado do grupo 2, mesmo não mencionado o vídeo 

documentário em sua resposta anterior, cita nesta resposta mensagens contidas na narrativa 

documental. Já na pergunta 9, ambos relatam as dificuldades e o que os deficientes visuais 

passam em suas vidas, quando perguntados o que lhes vêm em mente em relação aos 

deficientes visuais. Pode-se concluir, portanto, neste caso, que o vt e o documentário tiveram 

impacto semelhante sobre seus telespectadores  

 

A seguir, o cruzamento dos dados feito em relação à opinião das estudantes de Design. 

Para a entrevistada do grupo 1, a pergunta sobre se ela era favorável ou não as cotas 

para deficientes visuais nas Universidades foi respondida com posicionamento indiferente. A 

entrevistada do grupo 2 se posicionou contra o programa de cotas. Já na questão de número 5, 
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no segundo questionário, respondido após a exibição dos vídeos, ambas concordam ser um 

absurdo a redução de 50% das cotas destinadas a deficientes visuais nas Instituições de 

Ensino Superior. Portanto, neste caso, a segunda entrevistada, exposta ao documentário sobre 

deficientes, demonstrou forte mobilidade em sua opinião acerca do tema das cotas, mas a 

outra entrevistada, exposta ao vt, demonstrou fraca mobilidade. Em ambas, pôde-se notar 

mobilidade, mas o documentário parece ter afetado com maior profundidade. 

Sobre a questão de número 8, ambas concordaram que doar não é o mesmo que dar 

esmolas, justificando suas respostas enfaticamente. Já na pergunta 9, a entrevistada do grupo 

1 respondeu que não fez nenhuma doação por falta de oportunidade e a entrevistada do grupo 

2 confirma que já fez doações e que isso seria uma boa ação. Na verdade, ambas concordam 

que esmolas são um ato positivo para com os necessitados.  

Depois da exposição, na questão 6 do segundo questionário, as duas discordam 

totalmente com a afirmação de que doar para instituições assistenciais são o mesmo que 

esmola, o que demonstra uma manutenção da opinião no tocante a este tema. 

Na pergunta 7, a entrevistada do grupo 1 afirma que o tema mais relevante dentre os 

vídeos seria o do Vt da Kodak. A entrevistada do grupo 2 faz alguns comentários sobre o 

vídeo documentário, mas o Vt do creme anti-rugas foi o que mais lhe chamou atenção. Mais 

ainda, a entrevistada do grupo 1, na questão 8, destacou o tema dos deficientes visuais. No 

entanto, a entrevistada do grupo 2 citou o slogan e destacou o Vt da Kodak. Ambas, na 

pergunta 9, ressaltaram os inúmeros problemas que os deficientes visuais têm de enfrentar 

diariamente. Pode-se observar que, neste caso, os Vt’s, de um modo geral, foram mais 

persuasivos do que o vídeo documentário. Mas vale ressaltar que o documentário não foi 

passou despercebido para a entrevistada do grupo 2, o que dá indícios de certa eficácia na 

transmissão da mensagem. 

 

 

5. CONCLUSÕES 
 

Esta pesquisa partiu do pressuposto que documentário, no ambiente da televisão 

digital, pode ser uma ferramenta mais eficaz que o próprio comercial de televisão tradicional. 

Isto porque, no referido ambiente, o enunciatário terá a possibilidade de selecionar os 

programas que deseja ver e, ao mesmo tempo, renunciar aos blocos comerciais. Não se sabe 

ao certo como o novo formato de broadcasting vai afetar a estrutura dos programas televisivos 

e, na literatura vigente, é apenas possível encontrar algumas especificações técnicas e, na 



 45 

maioria das vezes, especulações acerca do futuro da televisão na sua era digital. Da mesma 

forma, buscou-se numa aproximação do comportamento do consumidor moderno para a 

composição de uma justificativa coerente ao desenvolvimento do experimento aqui descrito. 

Em todos os seus aspectos, o trabalho apresentou a atualidade que circunda o meio 

publicitário na fase de transição do formato televisivo brasileiro e o cerne do comportamento 

dos consumidores durante esta mesma fase.  

Antes da apresentação das conclusões originadas pela pesquisa de campo descrita nos 

capítulos anteriores, também é preciso destacar o caráter exploratório deste estudo, dada a 

extrema contemporaneidade do tema central da pesquisa. É, no mínimo, um terreno repleto de 

incertezas sobre o futuro, um campo restrito em número de estudos e, portanto, uma 

empreitada inicial no que diz respeito a uma possível reformulação dos usos até agora 

instituídos para os audiovisuais no formato de documentário. 

A partir desta preparação inicial, agora é possível apresentar algumas das conclusões 

preliminares a que se pode chegar a partir do presente estudo. 

Pode-se constatar no presente estudo após a realização da pesquisa, que o vídeo 

documentário não obteve os resultados esperados em relação à proposta inicial do projeto. 

Para alguns entrevistados, o resultado foi sim determinante para a alteração de opinião de 

forma significativa. Porém, por outro lado, não atingiu de forma eficaz alguns dos membros 

do grupo que participaram da presente pesquisa e que fizeram parte dos indivíduos expostos 

ao vídeo documentário. Houve uma disparidade entre as respostas dos entrevistados, visto que 

para alguns, causou impacto maior, mas para outros, não teve impacto ou causou impacto 

menor. Não se pode também, estabelecer uma comparação por maiorias ou minoras, pois 

tanto os relutados obtidos foram bastante heterogêneos, mesmo que os grupos fossem 

homogêneos em sua estrutura. 

Dentre as causa da ineficácia parcial deste estilo audiovisual, algumas questões forma 

identificadas. Para casos futuros: os resultados da pesquisa em questão não visam esgotar o 

tema aqui discutido, visto que apenas uma experiência foi realizada na tentativa de 

aproximação de resultados preliminares. Para conclusões mais consistentes e que permitam 

inferências a um número representativo de casos, seria necessário a realização de outros 

experimentos no mesmo formato, porém com a variação dos produtos audiovisuais 

apresentados. Está-se afirmando que o documentário utilizado para o fim desta pesquisa pode 

não ter gerado os resultados esperados pelo pesquisador por diversos motivos que não apenas 

o fato de ser ele um documentário. O tempo de duração do documentário pode ter sido longo 

demais ou curto demais, o tema tratado pode não ter sido o mais adequado ou pode não ter 
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oferecido condições ideais para mobilidade de opiniões. A produção do documentário pode 

não ter sido rica o suficiente para conquistar a atenção dos enunciatários ou o roteiro do 

documentário pode ter apresentado falhas. A sua narrativa pode ter sido falha, visto que não 

foi possível verificar um ápice na história relatada. O documentário exibido repete os tópicos 

em seu decorrer por diversas vezes, o que pode ter chateado os entrevistados deste 

experimento. O que se está dizendo, portanto, é que, frente à complexidade da pesquisa com 

humanos, principalmente quando se está tentando medir percepções, emoções, opiniões e 

atitudes, há um número enorme de variáveis incontroláveis que podem dificultar o caminho 

das descobertas. É eminente que outras pesquisas de mesmo cunho sejam realizadas, 

prevendo o isolamento de mais variáveis, testando as situações apresentadas acima e, desta 

forma, tentando se aproximar, pesquisa após pesquisa, de uma descrição sólida da realidade 

que circunda o campo da publicidade no que tange ao formato tradicional de anúncio em 

televisão e os formatos alternativos que estão por vir. 

Levando em conta que o vídeo documentário foi comparado com a principal e peça de 

persuasão da Publicidade e Propaganda, o Vt de trinta segundos, mostrou o mesmo nível de 

persuasão e notável obtenção de resultados emocionais positivos nos entrevistados na 

pesquisa.
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APÊNDICE A – Questionário Antes 
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GRUPO 1: 

 
QUESTIONÁRIO 1:  
 
IDADE: ___ 
 
SEXO: _______________ 
 
CURSO: _______________________ 
 
SEMESTRE: ____________________ 
 
RENDA FAMILIAR:  
 
( ) 1 a 3 salários mínimos 
( ) 4 a 6 salários mínimos 
( ) 7 a 9 salários mínimos  
( ) acima de 10 salários mínimos 
 
1 - Na sua opinião, produtos de beleza realmente funcionam?  
 
2 - Você faz uso de creme anti-rugas? 
( ) sim ( ) não 
 
3 - Você utilizaria um creme anti-rugas mesmo sem ter atual necessidade? 
( ) sim ( ) não 
 
4 - Você confia na qualidade de medicamentos produzidos por farmácias de 
manipulação?  
 
5 - Você é usuário de medicamentos produzidos por farmácia de manipulação? 
( ) sim ( ) não 
 
6 - Você utilizaria medicamentos produzidos por farmácia de manipulação? 
( ) sim ( ) não 
 
7 - Qual a sua opinião sobre o programa de cotas para deficiente visuais em 
Universidades? 
( ) A favor, sem ressalvas ( ) A favor, com ressalvas  ( ) indiferente ( ) contra   
     ( )completamente contra 
 
8 - Comente a afirmação: 
Doações para instituições assistenciais são o mesmo que esmola. 
 
 
9 - Você já fez alguma doação para instituição de caridade? 
( ) sim ( ) não  -  por quê?_________________ 
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APÊNDICE B – Questionário Depois 
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GRUPO 1: 
 
QUESTIONÁRIO 2:  
 
1 - Você acredita na promessa divulgada por produtos de beleza? 
 
2 - Você utilizaria um creme anti-rugas mesmo sem ter atual necessidade? 
( ) sim ( ) não 
 
3 - Para você, medicamentos produzidos por farmácias de manipulação oferecem algum 
risco à saúde do usuário desta categoria de remédios?  
 
 4 - Você utilizaria medicamentos produzidos por farmácia de manipulação? 
( ) sim ( ) não 
 
5 - Diante de informação a seguir, expresse sua opinião: 
As cotas destinadas a deficientes visuais em Instituições de Ensino Superior foram 
diminuídas em 50% no último ano. 
 
6 - Qual sua opinião sobre a seguinte afirmação: 
Doações para instituições assistenciais são o mesmo que esmola. 
( ) concordo totalmente   ( )concordo   ( ) indiferente   ( ) discordo   ( ) discordo 
totalmente 
 
7 – Dentre as mensagens dos vídeos apresentados, qual dos temas abordados é o mais 
relevante na sua opinião? 
 
8 – Qual mensagem você destacaria, dentre os temas que lhe foram apresentados? 
 
9 – O que lhe vem a mente, em relação aos deficientes visuais, após ver esta seqüência de 
filmes? 
 


