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RESUMO 

 

O presente trabalho propôs testar a narrativa fílmica aplicada no campo da publicidade, por 

meio da metodologia do autor e roteirista Christopher Vogler (2006). Objetivou-se 

compreender os resultados de identificação do espectador para com a mensagem ou 

protagonista gerados pela exposição a dois filmes publicitários, roteirizados sob metodologias 

diferentes. Para isso, a pesquisa perseguiu a seguinte afirmação: a ficção gera efeitos mais 

agudos do que a publicidade no processo de identificação do consumidor com a marca. 

Constatou-se que a hipótese é verídica, pois, mesmo certificando que as metodologias 

utilizadas nos dois filmes funcionam, verificou-se uma maior intensidade na identificação e 

envolvimento do espectador com o filme A, roteirizado sob o método de Vogler. Este trabalho 

é classificado como uma pesquisa experimental, exploratória e qualitativa, sendo que seus 

resultados não podem ser inferidos à população. 

 

Palavras-chaves: teste, filme, identificação. 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to test the film narrative applied to fields of advertising, through the 

methodology of the author and screenwriter Christopher Vogler (2006). Aiming to understand 

the results of the viewer in self identifying with the protagonist or message generated by the 

exposure to two advertising films, scripted under different methodologies. For that reason, the 

research chased the following statement: fiction generates more acute effects than the 

publicity in the process of identifying the consumer with the brand. It was found that the 

hypothesis is true, because both methodologies used in the movies reached the objectives, on 

the other hand there was a greater intensity in the identification and involvement of the viewer 

with the film A, scripted in the method of Vogler. This work is classified as experimental, 

exploratory and qualitative, and their results can not be extrapolated to the population. 

 

Keywords: test, film, identification. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A propaganda tem um grande desafio para se manter “viva” nos próximos anos.  

Porém, o trabalho que vem sendo desenvolvido não se mostra suficiente para vencer essa 

disputa, ou seja, a forma com que a propaganda vem sendo apresentada parece ser a mesma 

utilizada nos últimos cinquenta anos. 

Escolher um canal de televisão para assistir é muito fácil. O que não é fácil é escolher 

as propagandas que se quer, ou não, ver. A propaganda tem como papel fundamental 

fortalecer a marca que está sendo anunciada, ainda mais hoje, em que há um mercado 

competitivo muito maior em que todas as marcas/empresas querem e precisam aparecer. 

Neste mundo, vence quem consegue se identificar com o seu público-alvo, pois a dispersão 

por parte do consumidor, diante de tantas marcas parecidas, tende a aumentar cada vez mais. 

O grande desafio da propaganda é conquistar a atenção dos seus consumidores e fazer 

com que isso reverta para a marca que está sendo exposta, assim, resultando em uma maior 

identificação entre ambos e no consumo deste produto ou serviço anunciado. Diante de um 

aumento no mix de comunicação, diferente do número de ferramentas utilizadas há dez anos, 

hoje, a competição para prender a atenção do público é muito maior, pois há opções bem mais 

complexas para desafiar essa dispersão. 

 Para contribuir, é preciso falar de outro mercado, o cinema. Esta indústria artística 

também tem como desafio chamar a atenção do espectador, porém, de outra maneira, por 

meio de outros apelos e ferramentas. Para o cinema, a realidade é uma referência, ou seja, ele 

é um aspecto da vida mal resolvido, uma narrativa. Na ficção, o espectador procura se 

identificar com os personagens e viver os seus dramas, e a partir disso, o cinema cumpre a sua 

proposta de envolvê-lo na sua história (CASTRO, 2008).  

É notável que as histórias de ficção se repitam na maioria dos filmes, e o que varia é a 

maneira de contar cada uma. Percebemos que Vogler (2006, p. 35) também parte deste 

raciocínio, em que “todas as histórias consistem em alguns elementos estruturais comuns, 

encontrados universalmente em mitos, contos de fadas, sonhos e filmes”. Ou seja, não 

importa o gênero do filme, pois o segredo de tal resultado eficaz, por parte do cinema, é a 

maneira com que são estruturados os seus roteiros. Há uma linha dramática em que os 

personagens necessitam de obstáculos e que os conflitos vão gerando uma identificação com o 

espectador. É essa estrutura, bem resolvida, que sucede e movimenta “milhões” de pessoas até 

a sala de cinema. 
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Para o campo da publicidade, não há uma estrutura base adotada em todos os roteiros 

para comerciais de televisão. Dessa forma, esta pesquisa visou estudar um caminho para o 

filme publicitário, propondo um estudo a fim de refletir sobre os resultados de identificação 

do espectador para com a mensagem ou o protagonista deste filme. Neste trabalho, filme 

publicitário foi compreendido como sinônimo de vídeo publicitário e utilizado tanto para 

produções em que o registro das imagens é realizado em película, quanto para as realizações 

em digital.  

A partir da escolha do tema, foi estabelecido o desafio de aplicar a narrativa fílmica na 

construção de um comercial televisivo, a fim de compreender se a estrutura utilizada nos 

roteiros de cinema apresentava eficácia, quando empregada no campo da publicidade. A 

maneira encontrada para executar este desafio foi de testar a metodologia de Christopher 

Vogler (2006), aplicada ao processo da roteirização de comerciais televisivos. Para isso, 

realizou-se um experimento com a execução de dois vídeos, com estruturas de roteiros 

diferentes, sendo um deles roteirizado sob a estrutura da narrativa fílmica, utilizando o 

método de Vogler, e o outro estruturado com a narrativa publicitária. Não se quis estabelecer 

um segundo modelo de redação publicitária. Desejou-se aprofundar e testar um segundo, uma 

outra gramática da narrativa para que seja possível multiplicar as possibilidades artísticas e 

funcionais da narrativa publicitária. A realização desta pesquisa permitiu uma outra percepção 

diante das histórias, com maior domínio na gramática narrativa, podendo compreender os 

elementos e o mecanismo utilizado em cada uma. 

Na busca pela veracidade nos resultados da pesquisa, em ambas as histórias os 

elementos principais como o tema central, elenco, cenário, figurino, trilha e o produto, 

permaneceram os mesmos, porém, a linguagem utilizada para construir a história em cada um 

dos comerciais é diferente, assim como a sua duração. Por fim, para obter os resultados 

desejados com o experimento, os dois filmes publicitários foram expostos a dois grupos de 

espectadores, e a partir da aplicação de um questionário em relação ao vídeo apresentado, 

suas respostas foram descritas e comparadas. 

Portanto, com base no discurso inicial, a pesquisa perseguiu a seguinte afirmação: a 

ficção gera efeitos mais agudos do que a publicidade no processo de identificação do 

consumidor com a marca. Entretanto, em outras situações, na execução de outros 

experimentos, é possível considerar-se real a possibilidade de ser encontrado um resultado 

inverso a esta premissa.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo foram abordados os temas A jornada do herói e A narrativa 

publicitária a fim de compreender as estruturas utilizadas para o processo de roteirização nos 

meios cinematográfico e televisivo. 

 

 

2.1 A JORNADA DO HERÓI 

 

O cinema é como uma caixa de surpresas, pois sempre surpreende com roteiro, 

direção, produção, atuação e todo o conjunto que participa na realização de um filme. Ele é 

um olhar sobre uma narrativa, e assim, desconsidera-se o fato de classificá-lo como uma 

representação fiel da realidade. Para o cinema, a realidade é a sua referência. Segundo 

Aumont (1993, p. 77), “além da capacidade perceptiva, entram em jogo o saber, os afetos, 

que, por sua vez, são muito modelados pela vinculação a uma região da história (a uma classe 

social, a uma época, a uma cultura)”. 

Esta classificação fiel pode variar entre os indivíduos, levando em conta os vários 

fatores que são necessários para a percepção de cada pessoa. Considerando este fato, Metz 

(1972, p. 16) diz que “é através da reflexão sobre os filmes de que gostamos (ou de que não 

gostamos...) que conseguimos alcançar numerosas verdades referentes à arte do filme em 

geral”. O que ocorre é que as histórias no cinema acabam se repetindo, variando apenas a 

maneira de representá-las.  

Percebeu-se, então, um ponto em comum em todas as histórias, uma linguagem 

“padrão”, em que todo o público pode compartilhar da mesma informação. De uma forma 

geral, sempre há um herói e a história gira em torno dele, e todas elas possuem um modelo 

básico em comum, consciente ou não, que serve de inspiração para o roteirista. A origem 

desta estrutura partiu dos estudos dedicados à narrativa por Joseph Campbell, adaptados ao 

campo do cinema por Vogler (2006, p. 48). Em seu livro A Jornada do Escritor (2006), 

Christopher Vogler mostra a existência de uma estrutura mítica utilizada pelos contadores de 

histórias. Não necessariamente esta estrutura é levada a risca por todos, pois cada um adapta o 

padrão mítico a seus objetivos e necessidades. Nesta mesma linha, o autor Syd Field em seu 

livro Manual do Roteiro (2001) também apresenta os principais aspectos para a construção de 

narrativa cinematográfica, bem como a criação de personagens e a estrutura, ou partes, que 

compõem e sustentam as histórias.  
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Independente do gênero do filme, a narrativa se aproxima por meio de conteúdos 

vividos pelos espectadores, de fatos passados ou de aspirações ainda não realizadas, 

ocorrendo assim um processo de identificação entre o homem e a imagem e fazendo com que 

o espectador, no término de cada história, tenha a sensação de ter aprendido algo com ela. O 

espectador procura, através dos filmes, identificar-se com os personagens e ao fazê-lo, passa a 

vivenciar também os dramas representados por ele, transformando-se em um parceiro ativo da 

imagem. O cinema carrega vestígios de realidade nos seus elementos e é através desta 

reprodução tão convincente do real que o espectador se faz participativo. Sob esse enfoque, 

Gombrich apud Aumont (1993, p. 82) acredita que o trabalho de reconhecimento, de 

identificação com a imagem, é apoiado na memória ou em uma reserva de elementos 

memorizados, ocorrendo a percepção comparativa do que vemos ou do que já vimos. Mesmo 

com distorções sofridas pelas imagens, os objetos são claramente identificados pelo indivíduo 

por meio da sua capacidade de reconhecimento. 

Nos conceitos de Vogler (2006, p. 72) “toda boa história é um reflexo da história 

humana total, da condição humana universal de nascer neste mundo, crescer, aprender, lutar 

para se tornar um indivíduo, e morrer”. As histórias são escritas em cima de situações 

humanas, com qualidades e personalidades que se identificam com o ser humano, a fim de se 

tornarem facilmente compreensíveis e envolventes. Aumont (1993) contribui com este 

raciocínio quando expõe que a psicologia e a sociologia são responsáveis pela compreensão, 

interpretação e aceitação, ou seja, pela recepção da imagem por parte do espectador. Ele 

afirma que os fatores psicológicos e afetivos influenciam na imaginação do indivíduo, 

fazendo com que construam uma impressão de realidade por conta de determinada 

organização do que se vê. 

Por meio desta organização, o “herói”, protagonista da maioria das narrativas, sai de 

um lugar seguro e normal para fazer uma viagem e se aventurar em um mundo curioso e 

especial, diferente do que era acostumado a viver. Esta jornada pode interferir no exterior do 

herói, como em um passeio para algum outro lugar real que interfira nas relações entre as 

pessoas, ou no interior do personagem, envolvendo a sua mente, seu lado psicológico e suas 

emoções. De qualquer maneira, independe do foco determinado pela narrativa, todas elas 

fazem com que o seu personagem cresça, supere os obstáculos e se transforme. É este apelo 

emocional vivenciado pelo herói que faz com os espectadores acompanhem e compartilhem a 

história (VOGLER, 2006, p. 52). 

Em adição ao que está sendo apresentado, é preciso relatar algo sobre arquétipos. As 

histórias no cinema são construídas em torno desses protótipos, pontos inconscientes de que 
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as pessoas necessitam e com os quais se identificam, retratados por meio de personagens e 

energias que se repetem em nossos sonhos e fantasias, como a figura do herói, do sábio, do 

velho e das culturas que vivemos. São formas que afetam o psicológico e o emocional de cada 

espectador, mesmo consistindo de acontecimentos irreais. Essas histórias são como 

verdadeiras reproduções do que acontece na mente de cada pessoa.  

Ainda sobre arquétipos, encontrou-se que eles não são aspectos particulares do campo 

cinematográfico, visto que cada ser humano os desenvolve ao longo de sua própria vida. 

Campbell (1997, p. 7) considera que, desde pequeno, o ser humano estabelece estereótipos 

inconscientes de todas as imagens e ideais como beleza, religião, verdade, perfeição, pai e 

mãe, complexos e outros, e passa a se identificar com estes conceitos no decorrer da sua 

jornada. Isso passa a interferir no desenvolvimento da personalidade, resultando em 

conseqüências positivas, ou não. Aponta-se, inclusive, que “o inconsciente envia toda espécie 

de fantasias, seres estranhos, terrores e imagens ilusórias à mente – seja por meio dos sonhos, 

em plena luz do dia ou nos estados de demência”. Integrar esses tesouros ou forças perigosas 

à vida é decisão de cada ser humano, mesmo com a noção de que acolher estes elementos 

pode ameaçar as imagens e ideais já construídas, assim como provocar uma ilusão, ou não, de 

uma vida maravilhosa. Visto sob este aspecto, ficou evidente a inter-relação entre os conceitos 

determinados por Campbell e por Vogler, no que se refere aos arquétipos. 

Há diferentes tipos de personagens no mundo dos mitos e contos de fadas, assim como 

as suas relações com os demais integrantes de uma narrativa. Há aqueles heróis que procuram 

algo, outros que apenas querem se aventurar, outros que envolvem dons mágicos, personagens 

que aparecem para dificultar o caminho, transformações que se confundem, aparições de 

vilões, brincalhões, enfim, infinitos tipos comuns de personalidades que são compartilhadas 

por todos. Esse padrão é denominado por Carl G. Jung (citado por VOGLER, 2006, p. 69), 

como arquétipo. 

Eles são compreendidos através do tempo, das culturas diversas, dos sonhos, da 

personalidade de cada indivíduo e também da imaginação mítica de todos. Para um contador 

de história, são considerados como truques para chegar o mais próximo do espectador, são 

ferramentas indispensáveis para o escritor. O autor compara os arquétipos com máscaras, que 

o personagem vai usando na medida em que precisa para progredir na história. Por isso, sua 

função é flexível, pois o personagem a usa temporariamente para alcançar determinados 

efeitos. Os arquétipos também podem ser reuniões de qualidades de outros personagens da 

história até formar uma personalidade completa para o herói. Nesse sentido, Vogler (2006, p. 
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74) destaca duas perguntas para a identificação da natureza de um arquétipo: “que parte da 

personalidade ele representa e qual sua função na história?”  

Há inúmeros arquétipos utilizados para a roteirização de histórias, entretanto, os mais 

praticados e determinados como “básicos” pelo autor são: a figura do herói, mentor (velha ou 

velho sábio), guardião de limiar, arauto, camaleão, sombra e pícaro. Este padrão é estendido a 

todo o tipo de história e é a base para a adaptação e criação de um personagem. 

Com base no exposto, serão explicados a seguir, cada um dos arquétipos apresentados 

por Vogler (2006) que desempenham uma função em um determinado momento da história. 

Exemplos de cada um deles podem ser encontrados neste relatório, no apêndice A. 

A figura do HERÓI é definida por Vogler (2006, p. 75) como “alguém que está 

disposto a sacrificar suas próprias necessidades em benefício dos outros”. É aquele que deve 

aprender ou crescer com a história, e as etapas percorridas pelo personagem são refletidas no 

caminho que cada pessoa supera na vida real. Este personagem vive em busca de sua 

identidade e do ápice do ego – citado pelo autor como uma parte distinta, pois ele acha que é 

separado do grupo. O herói é como o ser humano, que enfrenta sombras e conflitos internos, 

conta com aliados e encontra com guias, demônios e companheiros pelo caminho. O 

espectador é movido a se identificar com este personagem, por meio das suas qualidades, 

emoções, defeitos e experiências percorridas, que são admiradas e aspiradas por todos, sendo 

rotulado como um ser único. O interlocutor reconhece pedaços seus ao acompanhar o herói e 

tem desafiadas suas fraquezas e sentimentos. É esta figura que deve executar a ação que 

decide a história, e por isso tem como maior qualidade o sacrifício, pois entrega a vida para 

atingir seus objetivos, realizando as ações mais responsáveis e de risco para alcançar algo que 

o complete. 

Durante sua busca, o Herói lida com a morte em todo o tipo de história, sendo ela 

apenas uma ameaça, uma morte real ou simbólica, e consegue passar ao espectador, por meio 

de uma maneira particular, que a morte não é tão ruim quanto parece, conseguindo enfrentá-la 

e superá-la de alguma forma. Normalmente, a morte funciona como um tipo de aprendizado, 

uma passagem para outra fase da história durante a qual o herói se fortalece.  

O arquétipo do Herói também pode ser manifestado em outros tipos de personagens 

sem ser o principal, como no mentor, no pícaro e outros, até mesmo em um vilão, que podem 

atuar heroicamente revelando essas características e se sacrificando para obter algo. O 

personagem pode começar como um outro tipo de arquétipo e aos poucos fazer uso da 

máscara do herói. Em consequência, as histórias apresentam vários tipos de heróis que 

expressam forças distintas, como os personagens que querem e os que não querem ser 
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rotulados como tal, os solitários e solidários, os anti-heróis, os heróis trágicos e os 

catalisadores. Nesta linha, Vogler (2006, p. 83) destaca duas classificações gerais para o 

herói:  

 

1. Os decididos, ativos, loucos por aventuras, que não têm dúvidas, do tipo sempre-

em-frente, automotivados. 2. Os poucos dispostos, cheios de dúvidas e hesitações, 

passivos, que precisam ser motivados ou empurrados por forças externas para se 

lançarem numa aventura. 

 

Ambos os tipos podem construir uma narrativa interessante e divertida, no entanto, o 

nível de envolvimento entre herói e espectador será diferente em cada um. 

O “anti-herói”, ao contrário do que parece, é um personagem considerado como 

especial, que pode ser um vilão ou um marginal e que em algum ponto consegue envolver a 

plateia de maneira que esta simpatize e se identifique com ele. O autor define dois tipos de 

anti-heróis: 

 

1. Personagens que se comportam de modo muito semelhante aos Heróis 

convencionais, mas a quem é dado um toque muito forte de cinismo, ou uma ferida 

qualquer. 2. Heróis trágicos, figuras centrais de uma história, que podem não ser 

admiráveis nem despertar amor, e cujas ações podemos até deplorar. (VOGLER, 

2006, p. 83) 

 

Sobre o primeiro tipo de anti-herói, há diversos indícios para que a plateia julgue o 

personagem como um criminoso e o condene, mas na verdade, o espectador é levado a torcer 

pela sua vitória. A plateia, na maioria das vezes, se identifica com esse personagem por que 

há um pouco daquela rebeldia dentro de cada pessoa que assiste ao filme e por que em várias 

situações este anti-herói age como todos gostariam de se expressar na vida real, como por 

exemplo, enfrentar a sociedade, o governo, um inimigo e até mesmo uma paixão. 

O segundo tipo, classificado como um herói trágico, tem como vencedor no final da 

história o seu defeito, pois não consegue derrotar as sombras que o perturba, por mais 

qualidades comoventes que possua.  

Dentre as classificações de heróis e anti-heróis expostas neste texto, ainda se pode 

identificar outros tipos: há aquele que cria laços com a sociedade ao partir em busca do 

Mundo Especial e, desta forma, se integra ou reintegra a um grupo social de forma 

satisfatória, o que lhe gera, muitas vezes, rejeição a ideia de voltar para o seu mundo normal. 

Ao contrário do herói integrado a uma sociedade, há também aquele denominado como 

solitário. Este tem como característica a solidão. Nessas narrativas, o caminho do herói é 

marcado pelo retorno ao seu grupo, a aventura dentro desse grupo no Mundo Especial e a 
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escolha de retornar ao isolamento ou permanecer neste novo mundo ligado a um grupo. Já o 

herói catalisador é o tipo de personagem que age heroicamente, porém, possui como papel 

principal na história causar mudanças nos demais personagens, ajudando e guiando-os no seu 

desenvolvimento, pois a sua personalidade já se encontra completa desde o início da narrativa.  

Outro arquétipo encontrado nos sonhos e mitos é o MENTOR (velha ou velho sábio), 

determinado por Vogler (2006, p. 89) como “uma figura positiva que ajuda ou treina o herói”, 

mesmo que temporariamente, o protegendo, educando, motivando e até lhe concedendo certos 

dons e presentes durante a jornada para que esta se desenvolva. O autor lembra que os 

presentes, dons e ajudas devem ser merecidos pelo herói, e este deve passar por algum 

sacrifício para receber. Na psicologia, essa figura representa o ego, como um Deus ou um pai 

dentro do personagem, a parte sábia e ilustre, que protege e indica o certo ou errado ao herói. 

Como consciência do herói, Vogler (2006, p. 94) salienta que, geralmente, o personagem 

pode se irritar com o Mentor por não suportar uma repetição e insistência moral, e acrescenta 

que “o anjo no ombro de um herói nunca consegue apresentar argumentos tão sedutores 

quanto os do diabo no outro ombro”. 

Mediante as diferentes situações e histórias existem também tipos de Mentores que 

variam do bom ao mau exemplo. Os mentores escuros são os que inserem obstáculos no 

caminho do herói, muitas vezes o desmotivando e o seduzindo para uma situação ameaçadora. 

Poderá também haver situações em que o herói precise da ajuda do mentor e este, conhecido 

como mentor caído não consiga lhe dar o apoio esperado. Com aparições mais comuns em 

seriados, há os mentores continuados que estabelecem missões e ajudam no desenrolar da 

narrativa. O herói também pode receber apoio de uma diversidade de Mentores, nomeados 

como mentores múltiplos, como uma reunião de mestres que os ensinam “manhas” diversas 

para a sua sobrevivência na jornada. Os mentores cômicos são encontrados, geralmente, nas 

histórias de comédias, aconselhando o herói no seu problema com o amor, e que, em um 

primeiro momento parece nunca funcionar, resultando em uma desgraça, mas que no final 

acaba sempre dando certo. O último tipo de mentor é o xamã, ou seja, um guia para a vida 

pessoal do herói, um curandeiro, buscando histórias em outros lugares e assim 

proporcionando outras visões sobre o mundo para curar este personagem e suas tribos. 

Assim como o arquétipo do herói, a figura do mentor também pode ser utilizada por 

outros personagens na história, mesmo que temporariamente. Aponta-se, inclusive, que 

mesmo caracterizado por Campbell (1997) como a Velha ou Velho Sábio na história, não 

necessariamente este personagem exige ser representado por um idoso ou uma pessoa adulta, 

podendo ser também um jovem, um tolo ou com qualquer outro tipo físico e energia desta 



 17 

figura. Pode haver também mentores encontrados no interior do herói ou em um objeto, como 

um livro, o conduzindo e o motivando durante a jornada 

O terceiro arquétipo, o GUARDIÃO DE LIMIAR, é encontrado no momento em que 

o herói deve ultrapassar certos obstáculos para entrar em um novo mundo. Esta figura, no 

primeiro instante, impede a entrada do herói no novo lugar, mas depois de compreendido ou 

dominado, pode se transformar em um aliado para este personagem, o ajudando na batalha 

contra o vilão. Esses guardiões não são exatamente os vilões da história, mas podem ser os 

capatazes contratados pelos vilões, podendo servir como proteção e alerta ou então 

desempenharem um papel neutro na história, como apenas meros ajudantes para intervir na 

jornada do herói.  

Esse arquétipo pode reproduzir barreiras comuns da vida real, como preconceitos, 

sensações desagradáveis e provocações, como também reproduzir sentimentos internos, 

revelados pelos vícios, neuroses, dependências, limites, entre outros que aparecem no 

caminho da jornada para testar e desafiar o herói.  

A resistência aos desafios pode resultar em forças para o herói progredir na história, 

assim como transformar o próprio guardião em aliado. Isto ocorre, normalmente, quando o 

herói reconhece o interior deste arquétipo e aprende a lidar com ele. 

O ARAUTO é o arquétipo que projeta um desafio ao herói, o fazendo reconhecer o 

início de uma mudança e assim o motivando a encará-la. Essa figura é como uma nova 

energia que cai “do nada” na vida pacata e tolerante do herói, e que depois dessa manifestação 

não consegue seguir a vida que levava antes e é conduzido à Aventura. Sua principal função é 

mostrar ao herói a necessidade de uma mudança, o atrair e o motivar a se lançar em uma 

aventura. O arauto pode ser tanto uma pessoa real quanto uma idéia, uma força ou um ser 

imaginário, ou seja, pode ser um vizinho, uma tempestade, um telefonema, uma fada e até 

mesmo a queda do dólar, por exemplo. Ele pode ser positivo, negativo ou neutro na história, 

pode ser um vilão ou um mensageiro, pode impor o desafio ao herói ou enganá-lo para fazer 

com que a aventura inicie. Assim como os demais arquétipos, o Arauto também pode ser 

usado por outros personagens na narrativa, e pelo tempo que convir a cada um.  

Considerado como um arquétipo poderoso por Vogler (2006), o CAMALEÃO possui 

como principal característica a mutação. Sua aparência e características estão sempre 

mudando para seduzir o herói. Esta figura, na maioria das vezes, é encontrada na relação entre 

homem e mulher, sendo do sexo oposto do herói e formando um par romântico com ele. 

Porém, sempre deixa o herói na dúvida, pois possui duas caras ou é difícil de definir, havendo 

seu estado de espírito e lealdade sempre incertos. Este personagem também pode aparecer 
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como um aliado, um amigo do herói ou em outros tipos de situações que precisam alterar 

algum aspecto para satisfazer o desenrolar da jornada. Esta descrição é reconhecida como a 

função dramática do Camaleão. 

No que se refere à função psicológica deste arquétipo, Vogler (2006, p. 116) destaca 

duas expressões de energias, definidas pelo psicólogo Carl Jung, que são: o animus e a anima. 

O animus são as imagens positivas e negativas que uma mulher tem de um homem, é o 

elemento masculino no inconsciente feminino. A anima é o elemento contrário, é o feminino 

no inconsciente masculino. Essa teoria parte do princípio que os indivíduos possuem um 

conjunto completo de propriedades tanto femininas quanto masculinas, que são necessárias 

para uma harmonia interna. Ambos foram reprimidos pela sociedade antiga e só agora estão 

tomando coragem de expressar essas energias, como por exemplo: um homem deixar o lado 

macho e mostrar o seu lado sensível, assim como a mulher expor o seu lado mais firme. 

É comum também encontrar esta figura na realidade, pois procuramos e desejamos 

pessoas ideais com a imagem que temos do sexo oposto. Muitas vezes, fazemos com que o 

parceiro mude algum aspecto de sua aparência ou característica apenas para se encaixar na 

imagem ideal. O resultado deste mistério que cada sexo expressa é que ambos estão sempre 

insatisfeitos com o seu parceiro, querendo sempre algo além, uma qualidade a mais ou a 

menos. Esta discussão é igualmente aplicável ao campo da publicidade, visto que em muitos 

casos, a figura humana é exposta como modelo de comportamento por meio do qual se 

constroem sentimentos de desejo por um determinado produto, qualidade ou status. Os 

espectadores querem ficar iguais à modelo que se maquia e fica linda no comercial, igual ao 

astro símbolo que pilota aquele carrão, querem a pele daquela atriz e o cabelo e as roupas 

daquela outra. Como exemplos de alguns personagens em comerciais de televisão, destacam-

se o ator Kiefer Sutherland (Jack Bauer em 24 horas) que “pilota” um automóvel Citroën C4 

Pallas, o casal Murilo Rosa e Fernanda Tavares que usam Havaianas e Carolina Ferraz e 

Richard Gere que representam a linha de cosméticos Niely Gold. 

A mudança manifestada pelo Camaleão pode ser desde a sua aparência, na maneira de 

se vestir, trocar de roupa, estilo ou penteado, como também na alteração da fala, troca de 

sotaque, em uma mudança no comportamento ou em mentiras sobre a sua história de vida. Se 

o herói souber lidar com o arquétipo de um camaleão, as verdades sempre acabam surgindo 

no desenrolar da narrativa. 

Como ocorre em todos os outros arquétipos, o Camaleão também funciona como uma 

máscara que pode ser usada por qualquer personagem da história, independente do tempo 

necessário para cada um. Pode ser empregado apenas para escapar do vilão ou usado por este 
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vilão a fim de seduzir e influenciar o herói, usado também para ultrapassar uma armadilha, 

para se disfarçar e até mesmo descoberto em comédias “duplas”, onde há dois personagens 

principais, porém, um é identificado como herói e outro como camaleão.  

Outro habitante da história, o arquétipo da SOMBRA, é definido por Vogler (2006, p. 

123) como “a energia do lado obscuro, os aspectos não-expressos, irrealizados ou rejeitados 

de alguma coisa”. Esta energia pode representar aspectos que não gostamos e não queremos 

admitir em nós mesmos, como também atributos positivos que estão escondidos ou 

desprezados. Ela representa os sentimentos não manifestados, a parte obscura que estamos 

sempre resistindo como traumas, culpas, emoções ocultas ou recusadas que crescem no 

inconsciente e que podem se transformar em monstros.  

Com a função de desafiar o herói, a Sombra cria um conflito contra o que o herói tem 

de mais importante, ameaçando a sua vida e fazendo-o crescer na história. Essa figura, quando 

salientado o seu lado negativo, é reproduzida em personagens vilões, antagonistas ou inimigos 

da história, cada um com seu conflito dedicado a derrotar o herói. O autor lembra que este 

arquétipo não deve ser inteiramente malvado, é preciso haver, também, um toque de 

fragilidade ou uma característica admirável pela platéia. 

A Sombra pode ser uma máscara usada por qualquer outro tipo de arquétipo, inclusive 

o herói, ou também pode ser apenas um personagem. É comum se manifestar no arquétipo de 

Camaleão na tentativa de induzir o herói ao risco, através de um romance. Se revela no herói 

quando este gera dúvidas sobre ele mesmo, fazendo com que apresente vontade de morrer, de 

se sacrificar, abusar do poder ou se tornar um pessoa de má índole, com características 

negativas.  

Vogler (2006, p. 129) ainda reconhece a figura do PÍCARO, que é comum em 

personagens que expressam características cômicas. Este arquétipo “incorpora as energias da 

vontade de pregar peças e do desejo de mudança”. Como função psicológica desperta na 

plateia uma sensação agradável, através dos risos, aproximando-os da história. E, além disso, 

em determinadas situações de conflito, esta energia causa transformações sadias, rompendo 

com o desequilíbrio do momento. Como função dramática desenvolve o alívio cômico, 

geralmente percebido em filmes do gênero drama, onde um momento de descontração, de 

causar uma alegria despertando risos na plateia, é necessário para fugir do clima exaustivo e 

tenso da história. 

Este personagem pode ser aliado tanto do Herói quanto da Sombra, ou então trabalhar 

sozinho na história. Há também os Heróis Picarescos, que são personagens que gostam de 

criar uma confusão com intuito de se divertir.  
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Como percebeu-se, há vários tipos de arquétipos, além dos que não foram citados, que 

ajudam na compreensão da função de um personagem em um momento específico da história. 

Para um roteirista, conhecer esta classificação ajuda no desenrolar da narrativa, trazendo mais 

verdade e profundidade à ela. O quadro 1 destaca resumidamente as principais características 

encontradas em cada uma dessas figuras: 

 
Arquétipo Característica Principal 

Herói Sacrifício; faz a história andar; vive a aventura. 

Mentor Proteção; sábio; ensinamento; força. 

Guardião de Limiar Reproduzir barreiras na jornada do herói. 

Arauto Desafiador; motivador; conduz à aventura. 

Camaleão Seduz o herói; causa a dúvida; mutação; duas caras. 

Sombra Lado obscuro e rejeitado do personagem; vilões; antagonistas. 

Pícaro Personagem cômica; alívio cômico (drama); agradável. 

Quadro 1: características dos arquétipos. 

Fonte: Vogler, 2006, organizado pela autora. 

 

Após conhecer os tipos de arquétipos existentes nas histórias, Vogler (2006, p. 52) destaca 

12 estágios (Apêndice B) considerados como mais confiáveis e percorridos pelo herói durante 

o desenrolar da narrativa que foram retirados e adaptados do modelo da Jornada do Herói 

criado por Campbell. Para melhor compreensão dos estágios, exemplos de cada um podem ser 

encontrados no apêndice C. 

 

1- Mundo Comum 

O primeiro estágio, o mundo comum, é o berço do herói, o seu ponto de partida em 

uma vida sem graça para a criação do contraste com um novo mundo especial que ele terá que 

encarar. É o ato em que o protagonista é exposto no seu dia-a-dia. 

  

2 - Chamado à Aventura 

O chamado à aventura é a primeira apresentação do herói para um desafio, uma 

aventura a experimentar. Há uma quebra inesperada na sua rotina. Se uma única vez o herói é 

intimado a encarar essa aventura, ele não conseguirá mais viver com conforto no seu mundo 

comum e viverá perturbado. Nas diversas narrativas este chamado à aventura pode ser 

iniciado com apenas um convite, um pedido, um encontro, uma busca, uma pergunta ou até 

mesmo um acidente. Cada história expressa uma maneira curiosa e diferente de lançar o seu 

herói ao mundo especial. 
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3 - Recusa do Chamado 

Depois de ser convidado a encarar o mundo desconhecido, ocorre a hora do medo, 

durante a qual o herói se questiona e enfrenta suas dúvidas antes de seguir a aventura. Esta 

etapa é conhecida como a recusa do chamado, momento em que o herói é apresentado a duas 

possibilidades: seguir ou recuar da jornada. Para isso, geralmente há a necessidade da 

intervenção de uma segunda influência, que pode ser desde uma mudança em alguma situação 

até a presença de um guia. Sob este enfoque, Campbell (1997, p. 39) colabora com a pesquisa 

afirmando que “para aqueles que não recusaram o chamado, o primeiro encontro da jornada 

do herói se dá com uma figura protetora”, que desenvolve um papel de guia, o treinando ou 

concedendo certo dom ou amuleto que o proteja. 

Para cada gênero e narrativa há momentos mais adequados para motivar o herói e 

fazer com que ele se encoraje a encarar esta aventura. Este ápice pode acontecer em um 

primeiro momento, em um segundo, em um momento em que ele pode se recusar e só depois 

voltar atrás e retomar a busca pelo novo mundo, ou até mesmo não acontecer. 

 

4 - Encontro com o Mentor 

 Nesta etapa, é apresentado ao herói um dos pontos mais comuns em narrativas, a 

existência de um mentor. É estabelecido um vínculo de fidelidade na história, representado, 

por exemplo, por pai e filho, mestre e aprendiz, médico e paciente, Deus e o homem. Neste 

estágio, o herói segue seu mentor apenas até certo ponto, fazendo com que o herói encontre o 

mundo especial sozinho. E é esta a função do mentor, preparar o herói para este mundo 

estranho, por meio de orientações, conselhos ou um apetrecho mágico. 

 

5 - Travessia do Primeiro Limiar 

A travessia do primeiro limiar, como o nome já diz, é a etapa em que o herói dá o 

primeiro passo e se sujeita a desafiar as conseqüências da aventura, passando assim para o 

Mundo Especial. Aqui é considerado o momento em que a história realmente inicia, em que o 

herói se encoraja, domina seu medo e inicia a jornada, não podendo voltar atrás. Há três atos 

em que as narrativas podem ser construídas: o herói decide agir, a ação propriamente dita e as 

conseqüências da ação. 

 

6 - Testes, Aliados, Inimigos 
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 Depois de alcançar o primeiro limiar, passagem do primeiro para o segundo ato, 

agora o herói vai encontrar novos problemas e Testes, Aliados e Inimigos. Nesta etapa, ele se 

depara com amigos e vilões e a sua coragem começa a ser testada. É a etapa em que o herói 

começa a aprender as regras desse novo mundo, totalmente diferente do seu mundo normal. 

São como encontros no caminho do personagem.  

 

7 - Aproximação da Caverna Oculta  

 Esta é a etapa em que o herói percorre o segundo limiar, é o estágio da aproximação 

da caverna oculta. Nesta etapa, ele chega ao lugar mais perigoso e ameaçador do mundo 

especial, é onde vai enfrentar a morte ou sofrer uma grande ameaça. É aqui que está 

escondido o objeto de sua jornada. No primeiro momento, o herói pode recuar e se planejar 

antes de encarar qualquer situação. 

  

8 - Provação 

 Chega-se ao momento decisivo de qualquer narrativa. Neste estágio o herói é 

confrontado com o seu maior medo, levado a uma batalha tanto física quanto psicológica. O 

personagem deve morrer, ou fingir que morre, e depois renascer. Este momento, 

primeiramente, proporciona tensão na plateia, pois o espectador fica impaciente para saber se 

o personagem conseguiu sobreviver ou não, e logo depois de retornar, desencadeia no público 

uma sensação de alegria e emoção. 

 

9 - Recompensa (Apanhando a Espada) 

Vencida a “morte”, este é o momento de comemorar, em que o herói se apossa do 

tesouro que o trouxe até aqui na narrativa: a sua recompensa. Este tesouro pode ser tanto 

como um objeto, um conflito, uma transformação interior ou exterior como a conquista do 

título de “herói” para os demais personagens da história. 

 

10 - Caminho de volta 

 No terceiro ato, o herói terá de enfrentar as forças do mal que derrotou para alcançar a 

recompensa. É o momento de perseguição no caminho de volta, onde o herói decide se volta, 

ou não, para o Mundo Comum. Ele compreende que, uma hora ou outra, terá que deixar o 

Mundo Especial e enfrentar perigos e tentações para voltar ao seu mundo. Neste estágio, o 

personagem passa por mais uma travessia de limiar, podendo existir uma grande mudança ou 

alteração no objetivo da história. 
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11 - Ressurreição 

 Este pode ser considerado o segundo momento de vida-ou-morte, onde o herói deve 

se “purificar” antes de voltar ao Mundo Comum, para ter certeza de que realmente derrotou o 

lado escuro da história. Funciona como um teste para o personagem, a fim de provar se 

aprendeu os ensinamentos da Provação, superando os seus medos, e voltando para a vida 

comum como um novo ser. 

  

12 - Retorno com o Elixir 

 É o momento de “voltar para casa”, do retorno ao seu mundo, que só há sentido se ele 

trouxer um tesouro, uma cura, um conhecimento, uma lição ou apenas uma boa história para 

contar do mundo especial. É chamado o estágio do retorno com o elixir, em que o 

personagem encerra a sua história trazendo qualquer benefício que será útil ao Mundo 

Comum. Este mundo não será mais o mesmo depois do herói ter vivenciado toda esta 

experiência durante a sua jornada. 

 

 Com base no exposto a respeito das etapas da Jornada do Herói, por fim, é preciso 

salientar que se trata de um esqueleto, um balizador, que deve ser visto como uma ferramenta 

de auxilio no criativo processo de construção de roteiros, os quais precisam ser recheados de 

detalhes e surpresas individuais em cada história. Entretanto, as etapas não podem chamar a 

atenção do espectador e nem ser fielmente seguidas, o que varia e tem realmente valor são as 

figuras simbólicas e os adereços utilizados na aventura de cada história. A Jornada do Herói é, 

portanto, maleável e possibilita infinitas variações nas narrativas, sem sacrificar nada de sua 

“mágica” (VOGLER, 2006, p. 67). 

 

 

2.2 A NARRATIVA PUBLICITÁRIA 

 

O filme publicitário, ou popularmente conhecido como comercial de televisão, possui 

como finalidade vender o produto ou serviço do cliente, representando, através de som e 

imagem, sensações que despertam a curiosidade e o interesse do consumidor. O redator 

publicitário deve motivar o espectador e fazer com que ele aceite o produto anunciado e passe 

a consumí-lo. Os comerciais, assim como outros formatos de anúncio, podem atender 

basicamente a duas vertentes do campo da comunicação mercadológica: a propaganda ou a 
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publicidade. Uma consiste em propagar princípios e idéias, enquanto a outra, em vender 

produtos e serviços (SANT´ANNA; JÚNIOR; GARCIA, 2009). 

A composição de um anúncio publicitário, seja ele para o meio impresso, eletrônico, 

digital ou qualquer outro, requer conhecimentos básicos sobre recursos capazes de argumentar 

e propagar de uma determinada maneira que influencie o consumidor, atingindo os objetivos 

do produto/serviço ou marca anunciados. Hoje, mais do que informar o preço, o local onde 

comprar ou as características do produto, há a necessidade de chamar, completamente, a 

atenção do espectador por meio de uma linguagem diferenciada. É o “como” sobrepondo o 

“que”. Porém, neste campo, não é comum utilizar uma estrutura básica, como é percebido nos 

roteiros para cinema, que sirva como modelo para a construção de roteiros para comerciais 

televisivos, mas há técnicas pré-definidas (nas linhas da linguagem publicitária) que podem 

auxiliar neste processo. Algumas delas são: humanização, particularização, antiproduto, 

diversificação, informação comparativa, apelo sexual e sedutor e testemunhal (CIDADE, 

2006). Exemplos de cada uma das técnicas estão descritas no apêndice D. 

 A humanização do texto produz a identificação entre o público-alvo e o produto ou 

serviço. Os textos publicitários que utilizam esta abordagem geram no receptor a emoção, 

transmitida através da mensagem, fazendo com que haja identificação e sensibilização do 

consumidor com a situação construída. 

 A abordagem particular funciona como um indicador de qualidade do produto, 

destacando e exaltando as melhores características para o consumidor. 

 O antiproduto tem como função convencer o receptor que ele realmente necessita de um 

determinado produto, sendo, na maioria das vezes, agressivo ao transmitir a mensagem. 

 Transformando o produto em solução para mais de um problema do consumidor, a 

diversificação possui como função ressaltar outras características para o que está sendo 

vendido, não criando um uso exclusivo 

 Outra abordagem utilizada é a informação comparativa, uma maneira sutil de ressaltar a 

qualidade do produto, contrapondo e se destacando da concorrência, porém, sem mencioná-la. 

 A utilização de apelos como sexo e sedução também são muito empregados em 

campanhas publicitárias. Esta abordagem tem como função atribuir características sensuais ao 

produto, provocando o desejo do público pelo mesmo. 

 Muitas campanhas publicitárias utilizam em suas peças um ator conhecido, que está 

fazendo sucesso no momento ou, então, uma autoridade que entenda sobre o produto e ateste 

a sua qualidade. Esta abordagem é conhecida como testemunhal, que se utiliza de uma 
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pessoa pública para falar do produto ou serviço, transmitindo credibilidade e segurança para o 

consumidor.  

A linguagem publicitária, na linha deste mesmo autor, é uma das maneiras encontradas 

para divulgar de forma eficaz um produto ou serviço, utilizando-se de uma mensagem clara e 

suficientemente persuasiva para que possa estabelecer uma forte identificação entre o 

consumidor-alvo e a mensagem ou o protagonista do filme publicitário. O conteúdo e a 

maneira que vai ser transmitida a mensagem ao espectador são os responsáveis pelo resultado 

do comercial ou outra peça veiculada. Os elementos que compõem esta mensagem são 

retratados por meio de imagens e palavras que apelam para a questão ideológica e/ou o lado 

emocional do receptor. Entretanto, há diversos casos em que a informação direta pode gerar 

melhores resultados. Martins (1997, p. 135) destaca algumas características que a linguagem 

publicitária deve possuir para repercutir determinados efeitos, como: ser direta, apurada, 

acessível e original. 

Para contribuir, Aumont (1993, p. 83) refere-se também ao reconhecimento por parte 

do espectador como um aspecto que vai além do visual, considerando também o processo de 

codificação dos pontos, ou seja, entra em cena a tradução dos signos encontrados nas 

imagens. Para isso, é preciso conhecer um pouco sobre a semiótica. Pierce apud Martelotta 

(2008, p. 72) classifica a semiótica como a “ciência dos signos”. Para ele, a semiótica não se 

restringe apenas à filosofia, mas também ao campo da comunicação e da linguagem. Pierce 

considera tudo como signo e assim, a realidade também deve ser vista sob este ponto 

semiótico. Ele define o signo como algo que representa alguma coisa para alguém. Para 

melhor compreensão, Agostino apud Peruzzolo (2002, p. 41) diz que “um signo é algo que, ao 

ser percebido, traz à consciência alguma coisa que não ele mesmo”. Em outras palavras, o 

signo tem a ver com trazer à mente algo diferente dele mesmo, como uma expressão de 

representação. Com relação aos comerciais de televisão, estes sinais fazem com que o 

indivíduo adote certa posição diante da leitura publicitária com a qual se depara, descobrindo 

semelhanças através da memorização e que resultam em aceitação e identificação com a 

imagem e o seu conteúdo. 

Martins (1997) considera que não há uma linguagem própria para a publicidade e que 

esta definição é apenas um termo rotulado para se referir a certas habilidades e técnicas que 

auxiliam na construção de peças publicitárias. No entanto, no que diz respeito a esta 

afirmação, acredita-se que há uma linguagem própria utilizada pela publicidade e esta é 

movida pela emoção e técnicas de persuasão a fim de convencer o consumidor-alvo de acordo 

com o objetivo da mensagem. O “linguajar publicitário” foi uma das evoluções da propaganda 
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até hoje e continua centrado no receptor. Na teoria deste mesmo autor, a maneira de se 

comunicar, de transmitir a mensagem ao consumidor, deixou de ser tão objetiva e dinâmica e 

passou a se aproximar deste indivíduo por meio de apelos, provocando uma maior 

identificação com o produto e o seduzindo ao ato da compra. Cada produto/serviço necessita 

de uma linguagem adequada para atingir determinada finalidade. É indispensável que “fale” a 

mesma língua do seu público-alvo, por meio de uma maneira destinada a facilitar a 

comunicação entre ambos e a decodificação da mensagem. É notável a existência de diversos 

apelos, desde códigos mais sérios e corretos, como por exemplo, em anúncios de jóias e 

bancos, até tons mais leves e voltados para o humor, como em anúncios de snacks e cervejas.  

Considerando o texto publicitário como “texto”, Gonçalves apud Gonzales (2003, p. 

13) sugere que “a linguagem verbal assume relacionamentos com outros códigos; a imagem, a 

cor e o movimento substituem palavras”. Esta linguagem consiste de uma integração entre 

signos verbais, lingüísticos, e não-verbais, como imagens e símbolos, que se completam e 

facilitam a comunicação. Esta combinação, para ser eficiente, deve ser coerente e manter uma 

unidade ou que consiga repassar a mensagem para determinado grupo de receptor e, para isso, 

a propaganda também precisa acompanhar as tendências de consumo do momento, se 

adequando aos avanços, mutações, necessidades, desejos e até mesmo às maneiras de apelos. 

Todo este progresso é baseado nos recursos racionais, emocionais, estilísticos e estéticos.  

Martins (2003) revela dicas de boa argumentação para se utilizar nesses meios de 

comunicação, como: a escolha das palavras, podendo substituí-las por sinônimas mais curtas; 

uso de frases menores; atenção na marcação de cenas e passagens, para não haver dificuldade 

de sincronização entre som e imagem no momento de edição; e saber utilizar as mensagem de 

imagem e som como complemento um do outro, sem muita redundância, ou seja, não perder 

tempo querendo dizer exatamente a mesma coisa. Para a criação de roteiros para televisão e 

rádio, o redator possui quatro possibilidades de tempo, definidas de acordo com a necessidade 

do trabalho, podendo ser de quinze, trinta, quarenta e cinco ou sessenta segundos (um 

minuto). 

 É fundamental destacar, para o cumprimento dos objetivos propostos nesta pesquisa, 

o seguinte apontamento de Martins (1997): há duas principais funções que as peças 

publicitárias exercem, uma é de interessar o público-alvo por meio da mensagem e a outra de 

transmitir o conteúdo através de duas outras funções que podem ocorrer juntas ou separadas. 

A primeira função para a transmissão do conteúdo, denominada como sentido referencial, é 

fazer o receptor compreender o produto anunciado através das suas características, e a 

segunda, sentido conotativo, é fazer com que ele sinta emoções, por meio dos seus valores e 
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experiências vivenciadas, é o apelo pessoal. Para alcançar determinados resultados, no 

entanto, é preciso motivar o consumidor. É a partir da criação de um pequeno detalhe que o 

espectador vai passar a apreciar e a copiar o que está sendo mostrado. Para conquistar a 

atenção do receptor e repercutir efeito 

 

o redator e o desenhista deverão pensar nos pontos de interesse, nos movimentos que 

conduzirão a atenção do leitor, ou para a imagem do produto, ou para o texto que se 

refere a ele, ao mesmo tempo, dá o clima ou atmosfera favorável à mensagem 

(MARTINS, 1997, p. 154). 
 

 De acordo com a organização dos elementos que compõem a peça publicitária, 

Martins (1997, p. 107) cita um método racional que ajuda a iniciar a redação dos textos. Este 

método é formado pelos componentes da mensagem, os dados e informações básicas do 

produto, a produção do texto e a complementação. Os componentes da mensagem são 

desenvolvidos pelo tema, ou seja, a idéia básica, que guiará todo o processo de criação, e pela 

distribuição dos elementos no que diz respeito ao gráfico-visual, como o título, slogan, corpo 

de texto, ilustração, assinatura etc. Os dados básicos para a criação do texto e layouts são 

determinados por meio do diferencial do produto ou serviço, ou seja, o benefício, utilidade e 

interesse que pode proporcionar no consumidor, o perfil do público-alvo, envolvendo seus 

gostos, desejos, hábitos etc., estratégias ou táticas para seduzir e persuadir este público, e as 

mídias adequadas para a veiculação das peças. A complementação se dá por meio das cores, 

trilha, tamanho, ilustração, embalagem, efeitos etc. Realizadas essas etapas, pode-se partir 

para uma outra estrutura, agora voltada para a construção dos textos, divididas pela 

introdução, desenvolvimento e conclusão. 

 Dessa forma, compreendeu-se que não há a existência de uma “receita” pronta a ser 

seguida para a criação de uma peça publicitária, porém, há caminhos e formas de organizar 

esta peça que facilitam o momento de criar. O redator deve induzir e intervir no ato do 

consumidor através de uma ideia original e também por meio de informações necessárias e 

um apelo que seduza e desperte o desejo neste consumidor pelo produto. O consumidor é 

levado pelo seu inconsciente ou pelo seu consciente (depende do apelo, do público, do 

produto e da concorrência) a se identificar com o que está sendo anunciado, efetuando assim, 

o ato da compra e atingindo os objetivos estipulados na criação da peça publicitária. 
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3 METODOLOGIA 

 

Para a contemplação dos objetivos determinados no presente trabalho, foi realizado 

um estudo de natureza qualitativa com método de coleta de dados do tipo experimental. A 

pesquisa qualitativa possibilitou a compreensão, em profundidade, das relações de consumo, 

identificação e motivação gerados pela exposição do consumidor alvo a dois comerciais de 

televisão. De acordo com BARROS e SAMARA (2002), este processo é permeado por 

subjetividade que não consegue ser identificada por meio de processo quantitativo. No que diz 

respeito a sua aplicabilidade, Barros e Samara (2002, p. 31) acrescentam que 

 

as pesquisas qualitativas são realizadas a partir de entrevistas individuais ou 

discussões em grupo, e sua análise verticalizada em relação ao objeto em estudo 

permite identificar pontos comuns e distintos presentes na amostra escolhida. 

 

 Como base para qualquer trabalho de pesquisa, é preciso relatar que uma pesquisa 

bibliográfica também foi realizada. Ela é definida por Barros e Duarte (2005, p. 51) como 

 

[...] um conjunto de procedimentos que visa identificar informações bibliográficas, 

selecionar os documentos pertinentes ao tema estudado e proceder à respectiva 

anotação ou fichamento das referências e dos dados dos documentos para que sejam 

posteriormente utilizados na redação de um trabalho acadêmico. 

  

 Conforme Lakatos e Marconi (1991, p. 183) esta técnica de pesquisa tem como 

propósito de “colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou 

filmado sobre determinado assunto”, fazendo com que o pesquisador explore outras áreas e 

resolva o problema do seu trabalho. É classificada também, por Duarte e Barros (2005, p. 52), 

como uma “orientadora”, que guia o aluno na elaboração do seu trabalho, o conduzindo ao 

caminho mais correto. Ela se tornou fundamental, pois foi preciso estabelecer um contato com 

o que já existiu, e isto se deu através dos registros orais e impressos, e por meio da leitura, da 

filtração de conteúdo, da reflexão e posição das ideias diante do que foi apresentado por eles. 

Para complementação dos resultados desta pesquisa, foi realizado, inicialmente, um 

estudo observacional exploratório, do tipo não-participante e simples, por meio do qual, uma 

relação de exemplos de filmes, personagens, narrativas e estruturas de comerciais de televisão 

pode ser composta e apresentada nos anexos A, C e D. Segundo Lakatos e Marconi (1991, p. 

190), esta técnica não se limita em apenas ver e ouvir, mas também auxilia na investigação do 

objeto pesquisado, aproximando o investigador com a realidade. 
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Como o objetivo geral do trabalho foi de testar a metodologia de Christopher Vogler 

(2006) aplicada ao processo da roteirização de comerciais televisivos, o estudo necessitou sair 

do campo teórico e realizou uma aplicação prática, por meio de um experimento. O estudo 

experimental é definido por Barros e Samara (2002, p. 61) como um método que visa 

“estabelecer uma relação de causa e efeito entre variáveis em estudo de forma prática”. Os 

autores destacam que este estudo parte da definição do problema e de um possível resultado 

que será controlado ou manipulado no decorrer do teste. Como já introduzido, o presente 

estudo perseguiu a seguinte hipótese: “a ficção gera efeitos mais agudos do que a publicidade 

no processo de identificação do consumidor com a marca”. 

 Durante o experimento foi adotado o procedimento “apenas depois”, pois seguiu-se a 

seguinte estrutura: foram produzidos dois filmes publicitários, um com a duração de um 

minuto (1’ ou 60”) e outro com a duração de trinta segundos (30”), e cada um foi roteirizado 

com uma das estruturas exploradas no referencial teórico. As duas produções apresentam o 

mesmo mote, ou seja, o tema da história, os mesmos personagens, apelo, produto anunciado, 

figurino e cenário. Esta determinação contribuiu para o isolamento da variável que se intentou 

realmente medir: a estrutura narrativa dos dois materiais.  

Após, uma amostra não-probabilística do tipo “por conveniência foi composta nos 

seguintes termos: oito (8) consumidores, divididos em dois grupos, cada um formado por 

quatro (4) participantes e denominados como grupo A e grupo B, foram expostos, 

separadamente, aos dois comerciais. A amostragem conduziu à formação de grupos 

homogêneos segundo as suas características socioeconômicas e culturais dos indivíduos, e 

que não possuem um contato com a área pesquisada (a fim de levantar pontos de vista isentos 

de crítica analítica e vícios da profissão). A faixa etária dos entrevistados, entre 20 a 25 anos, 

foi determinada de acordo com a referência de nostalgia utilizada nos filmes, por meio do uso 

de pré-adolescentes e do conflito da narrativa.  

O grupo A, primeiramente, foi exposto ao filme com estrutura da narrativa fílmica e, 

após a aplicação do questionário com perguntas qualitativas, este mesmo grupo foi submetido 

ao filme com a estrutura da narrativa publicitária e voltou a responder as últimas questões do 

questionário. O outro grupo, classificado como B, foi avaliado da mesma maneira, porém, 

com a ordem da apresentação dos vídeos inversa. Durante a exposição dos filmes, foi 

realizada a observação simples, onde foi possível captar as reações dos componentes da 

amostra. 

 Os dados obtidos por meio dos procedimentos de campo descritos neste capítulo 

foram observados e analisados sob a luz dos conceitos da semiótica. 
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4 DESCRIÇÃO DAS PEÇAS 

 

 Este capítulo aborda o processo da composição das histórias para a realização do 

experimento proposto neste trabalho. A construção dos dois roteiros ocorreu por meio do 

embasamento teórico apresentado no capítulo dois. É imprescindível destacar que o desafio 

central desta pesquisa foi de testar a metodologia do autor e roteirista Christopher Vogler 

(2006), aplicando-a ao processo da roteirização de comerciais televisivos por meio do 

desenvolvimento de um filme de curta duração e compará-lo com a metodologia de 

construção de filmes com linguagem eminentemente publicitária. 

 Para que uma comparação sólida entre as estruturas das narrativas pudesse ser 

constituída, planejou-se ambas as histórias de forma que apresentassem o mesmo conceito 

central, o mesmo conflito, os mesmos personagens, produto anunciante, trilha, figurino e 

cenário. Um dos métodos para diferenciar os filmes foi o formato da tela. No filme 

publicitário de narrativa fílmica, foi utilizada a proporção 16:9, tradicionalmente aplicada na 

produção cinematográfica por proporcionar uma área visual mais ampla no sentido horizontal 

(tem forma retangular). Quando esse formato é veiculado em uma tela de televisão comum, 

que possui proporção 4:3, percebe-se as “barras pretas” horizontais. Já o filme com narrativa 

publicitária foi produzido em formato tradicional de TV (4:3, forma quadrada).  

Para um melhor entendimento e identificação dos roteiros durante o decorrer do 

capítulo, o roteiro de narrativa fílmica foi denominado como filme A e o de narrativa 

publicitária como filme B. Os roteiros finais de ambos os filmes, respectivamente, são 

encontrados nos apêndices G e I. Buscando aperfeiçoar na construção das narrativas para 

atingir os resultados, o roteiro do filme A passou por cinco (5) tratamentos até o projeto final. 

Já o roteiro do filme B passou por apenas dois (2). Os tratamentos dos filmes A e B podem ser 

consultados nos apêndices F e H, respectivamente. 

Por se tratar de filmes publicitários e haver a necessidade de divulgação de uma 

marca/produto/serviço, em ambos os filmes o produto anunciado foi a caneta Bic. A escolha 

por trabalhar com este produto se deu por ele ser bastante reconhecido e consolidado no 

mercado, considerado como um produto “clássico”, não precisando de muita descrição para 

alguém o conhecer, além de se tratar de um produto simples e ao mesmo tempo se fazer 

presente no dia-a-dia dos consumidores. No filme A, é possível perceber que a caneta Bic 

desempenhou o papel de amuleto do herói, conduzindo a sua jornada. A fim de enriquecer 

este desempenho, o slogan de ambos os filmes “risque arrisque” fez uma conexão entre a 



 31 

caneta, condutora da história, e a atitude desempenhada pelo personagem masculino, 

reforçando a situação provocada no filme e encorajando os consumidores. 

Como público-alvo de ambos os filmes, foram definidos consumidores que entendem 

que a vida não é feita de decisões fáceis. Em relação ao produto, percebem, com o decorrer do 

tempo, a presença da caneta Bic em diversas situações de suas vidas, pois para eles, este 

produto já está inserido na sua cultura, como um produto referência. São jovens que viveram a 

pré-adolescência durante os anos 80 e meados de anos 90, épocas em que o comportamento 

ligado ao flerte amoroso ainda se dava por meio de bilhetes de papel. 

Outros elementos empregados para a composição de ambos os roteiros e que podem 

ser percebidos nas suas estruturas foram a utilização de uma estratégia emocional, mais 

intensa na narrativa A, e a utilização de um suspense, apresentando a solução da história 

apenas no final de ambas narrativas. A estratégia emocional se propaga por meio do mote da 

história, ou seja, o amor e o flerte que ocorre entre os pré-adolescentes. Por meio da trilha e 

do enquadramento das cenas de ambos os filmes, o romantismo pode ser acentuado e refletido 

na percepção dos consumidores. Em ambos os filmes, a timidez e a brincadeira se fazem 

presentes e movimentam as narrativas, com maior evidência no filme A e filme B, 

respectivamente. 

Ambos os personagens do filme A, mais enfatizado no herói, o personagem chamado 

Dudu, possuem um conflito interno, um traço da personalidade que movimenta a narrativa e 

prende a atenção do espectador, como uma característica que interage na história: a timidez. A 

personagem secundária, a menina, se encontra ao lado do herói e, com o decorrer da jornada, 

passa a complementá-lo e o ajuda a crescer na trama. Ambos os personagens possuem valores 

reais, com elementos dramáticos que o espectador vivencia no seu dia-a-dia: o amor, o 

carinho, a ingenuidade, a timidez e a insegurança. Sobre personagens, Rodrigues (2007, p. 51) 

completa que 

 

o espectador espera que a história contada seja a deles, e o final do filme é o que  

acontece com os personagens principais. Esse mesmo interesse se revela por outro 

personagem, que, mesmo não sendo principal, tem sua parte na história tão 

fortalecida que o espectador fica curioso em saber seu destino. 

 

A escolha por trabalhar com um apelo emocional é por este provocar um auxílio 

maior no processo de identificação com o espectador, na tentativa de resultar uma 

participação mais intensa do público-alvo, se aproximando dos sentimentos e histórias que 

este mesmo carrega. O espectador constrói e traduz a imagem devido as suas experiências já 
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vividas, ele as reconhece e por isso passa a se identificar com o personagem e deixa se 

envolver na história. Bertomeu (2010, p. 66) explica que 

 

diante de uma imagem qualquer, mobilizamos nosso repertório visual, nossa 

memória de coisas já vistas, para reconhecer algo nessa imagem: um objeto, um 

espaço ou uma organização, uma pessoa ou um tipo, uma situação etc. 

 

Devido à identificação do espectador com a imagem, a situação provocada e revelada 

no final de ambos os filmes, ou seja, o conflito dos dois personagens envolvendo a timidez e o 

flerte da pré-adolescência são ações comuns e que ocorrem durante esta fase, e faz com que o 

espectador reencontre, pelo menos em uma pequena parte, um momento que já viu, que está 

vivenciando ou que já passou em sua vida. Rodrigues (2007, p. 51) complementa que “não 

existe drama em uma história sem conflitos. São os conflitos que impulsionam a história, e a 

resolução deles é que prende a atenção do espectador”.  

A duração dos filmes possui tempos diferentes devido a linguagem utilizada em cada 

um. No filme A, devido a utilização da linguagem cinematográfica, foi optado por um tempo 

maior, de um minuto (1’ ou 60”), pois o cinema exige mais tempo para contar o conflito. Já 

para o filme B, como se trata da narrativa publicitária, mesmo que emotiva, tem a 

característica de ser mais direta, sem muitos rodeios, tendo a sua duração de trinta segundos 

(30”). Outro fator para esta duração é o padrão da TV brasileira, que, na sua maioria, veicula 

comerciais com esses formatos de tempo. Entretanto, mini-filmes são raros, embora tenhamos 

algumas ocorrências, como no caso da Coca-cola, com a Fábrica da Felicidade. 

No quadro a seguir, é possível identificar os estágios percorridos pelo herói do filme 

A, assim como os arquétipos encontrados do decorrer da sua jornada. A ordem dos estágios 

não foi fielmente seguida conforme a ordem descrita por Vogler (2006), bem como nem todos 

os estágios e arquétipos foram utilizados durante a trajetória do herói. 

 

Roteiro Estágios Arquétipo 

Dudu está sentado no banco da pracinha de seu bairro, 

com a sua mochila ao lado.  

Mundo Comum Herói (apresentação 

do personagem) 

A menina por quem Dudu é apaixonado chega na 

pracinha. Dudu a segue com os olhos até ela sentar no 

balanço. 

Chamado à Aventura Arauto (menina – 

desafiadora) 

Constrangido, Dudu demonstra timidez baixando a 

cabeça, fica vermelho, meio sem saber onde colocar as 

mãos. 

Recusa do Chamado Herói + Sombra e 

Guardião de Limiar 

(timidez) 

A Menina, no balanço, olha em direção a Dudu, mas 

logo abaixa a cabeça, timidamente, ao perceber que 

Dudu a observa. 

Recusa do Chamado Arauto (menina) 
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Dudu de cabeça baixa, pensa um instante, inflando o 

peito como quem acaba de ter uma boa idéia e se curva, 

pegando sua mochila e dela tirando uma caneta BIC e 

um caderno. 

Travessia do Primeiro 

Limiar. 

Herói (Dudu) + 

Arauto (caneta Bic) 

Menina segue brincando no balanço, contida. Chamado á Aventura Arauto 

Dudu escreve um recado para a Menina no caderno, 

arranca a folha, olha para a menina criando coragem 

para entregar. Timidamente, fecha o caderno e, 

ofegante/ansioso/levemente amedrontado, fica 

segurando o bilhete por um tempo. Mas ele dobra o 

papel e guarda na mochila. 

Encontro com o Mentor 

(bilhete) + Testes, Aliados 

e Inimigos (a timidez faz 

com que ele desista) 

Herói (Dudu) + 

Mentor (bilhete) 

No seu quarto, Dudu pega novamente o papel. Fica um 

tempo pensativo e, rapidamente, sai apressado com o 

papel na mão, voltando à pracinha decidido a entregar o 

bilhete. 

Aproximação da Caverna 

Oculta 

Herói (Dudu) + 

Mentor (coragem) 

Dudu senta no banco e espera pela menina. Ela não 

chega. Assim, Dudu decide deixar o bilhete no balanço 

que ela sempre brinca.  

Provação Herói (Dudu) + 

Aliado (balanço) 

Mais tarde, ao chegar na pracinha, a menina também 

larga um bilhete no mesmo balanço para Dudu. Os dois 

passam a se comunicar pelos bilhetes durante um bom 

tempo. 

Provação Aliado (balanço) 

Dudu, no horário em que sempre deixava o bilhete, senta 

no balanço e aguarda o horário em que a menina sempre 

chega para deixar o seu. Ela o vê e senta ao seu lado, 

pegando da sua mão a caneta Bic. 

Recompensa (Amor) Herói (menino) + 

Guardião de Limiar 

(timidez) + Arauto 

(menina e Bic) + 

Aliado (balanço). 

Sem dizer nada, a menina, com a Bic, deixa o “bilhete” 

do dia escrito na mão de Dudu.  

Caminho de Volta Herói, Arauto (caneta 

Bic) 

 

 Ao contrário da análise descrita acima, o roteiro do filme B não possui identificação 

de estágios durante a sua narrativa, pois sua história é mais direta, sem tanto conflito 

psicológico tal como se percebe no filme A. Sobre arquétipos neste filme, os dois personagens 

são identificados como heróis, visto que eles conduzem juntos a história.  
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

  

 Para descrever este capítulo, foram criadas seis (6) categorias, a fim de serem 

debatidos os resultados gerados pela exposição dos filmes e pela aplicação do questionário 

aos oito (8) espectadores. Embora as categorias contemplem os estágios definidos por Vogler 

e fatores como passos do herói, lembrança de marca, projeção/repertório, tema central, 

entendimento/resíduo cognitivo e resultados, os questionários não apresentaram perguntas 

diretas acerca destes temas. Considerou-se que as categorias são subtextos da fala e respostas 

dos entrevistados e atendem à busca por refletir sobre a hipótese central deste trabalho. Os 

questionários com as respostas dos espectadores expostos aos filmes podem ser encontrados 

no apêndice O. 

 No decorrer deste capítulo, o filme de narrativa fílmica foi denominado como filme A 

e o de narrativa publicitária como filme B. 

 

1 – Passos do herói (o enredo) 

Percebeu-se que ao serem expostos ao filme A, todos os entrevistados conseguiram 

descrever a história detalhadamente. Em uma das respostas, foi descrita a caneta Bic como um 

amuleto do personagem, e detalha: “a Bic é quem possibilita essa demonstração de afeto 

mutuo entre os personagens e possível modificação na vida dos mesmos”. Diante de todas as 

respostas, é possível destacar palavras-chaves que se relacionam com a história como: 

coragem, sentimento, atitude, declaração, troca de olhares e troca de recados. Sobre a 

evolução do herói, todos os entrevistados apontaram a coragem do personagem masculino ao 

entregar o bilhete à menina e superar a sua timidez. Outra evolução destacada por um dos 

espectadores foi a confiança do menino após perceber a aceitação da menina, retribuindo os 

sentimentos. 

 Na exposição do filme B aos espectadores, constatou-se também que todos 

conseguiram descrever detalhadamente as ações que ocorreram na história. Na resposta de 

dois dos entrevistados, a caneta da marca Bic apareceu na descrição do momento em que os 

personagens desenham. No que diz respeito a evolução dos personagens, todos os 

entrevistados compreenderam de maneiras diferentes. Um espectador ressaltou a transição do 

momento de tristeza para o momento de alegria do personagem masculino. Outro entrevistado 

também indicou esta mesma transição, porém, o motivo dessa mudança se deu por tentar 

agradar a personagem feminina. Outra resposta foi de que o menino passou a expressar 

melhor os seus sentimentos, pois se interessou pela menina. E já o outro espectador, apontou 
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que o menino se “tocou” apenas depois que a menina demonstrou o que sentia por ele, o que 

vai contra a organização racional da história, pois por ser malandro e criar uma brincadeira 

com a menina, no momento em que o menino troca os desenhos, ele já demonstra o seu 

interesse por ela. 

 Constatou-se que ambos os espectadores souberam detalhar bem ambos os filmes, 

porém, houve um maior envolvimento dos espectadores com o filme A. Foi possível perceber 

este envolvimento na maneira que foram descritas as respostas, onde ocorreu um 

entrosamento emocional com a história, enquanto no filme B, houve detalhamento, porém, 

com respostas mais secas. 

 

2 – Lembrança de marca 

 Em todas respostas, para ambos os filmes, a caneta Bic foi apontada como produto 

anunciado. Não houve diferença no discurso dos espectadores, sendo que todos indicaram 

sem rodeios a marca.  

No filme A, um espectador comentou que gostou do foco dado no comercial, não 

mostrando a marca durante a história, e sim, apenas na assinatura, dando para compreender o 

produto que estava sendo anunciado. Já o filme B possuiu outro elemento na sua história que 

poderia desviar a atenção do espectador, como as folhas, por exemplo, porém, mesmo assim 

houve lembrança de marca coerente com o anunciante.  

 Em última instância, percebeu-se que, embora sejam estruturas narrativas diferentes, 

os resultados sobre este ponto específico são idênticos. Entretanto, ainda não é possível 

afirmar que os dois tipos de linguagem utilizadas possuem resultados equivalentes, pois o fato 

de a marca ser lembrada após uma exibição constitui uma experiência no plano racional. No 

decorrer deste capítulo, serão apresentadas diversas outras conexões entre o expectador e a 

marca.  

 

3 – Projeção/Repertório 

 No filme A, os entrevistados destacaram seus sentimentos em relação a história. Entre 

eles, ressaltou-se: a saudade, meiguice e coragem por ultrapassar a timidez e assumir os 

sentimentos por outra pessoa.  

No intuito de identificar aspectos arraigados no repertório dos entrevistados e sua 

interconexão com as histórias propostas nos filmes A e B, solicitou-se que fossem relatadas 

lembranças e experiências passadas que vieram a tona durante este experimento. Um 

espectador exposto ao filme A destacou o mesmo conflito da história, onde, havia a troca de 



 36 

mensagens, porém, o contato se deu virtualmente por meio do Messenger (MSN). Dessa 

forma, esta lembrança faz com que o filme A, por meio da troca de recados, reviva e desperte 

o que não ocorre mais nesta nova geração, fazendo uma ligação com novos métodos de 

comunicação entre as pessoas. Outro entrevistado que assistiu ao filme A ressaltou a timidez 

na sua pré-adolescência, onde chegou a escrever cartas e recados na sua agenda, porém, nunca 

as entregou ou mostrou para quem gostaria. Os outros dois entrevistados não se lembraram de 

fatos que já ocorreram em suas vidas, sendo que um deles afirma não ter sido “tocado” pela 

história. Esta afirmação conduz ao aspecto limitante do tempo de duração e envolvimento de 

um produto comercial no corpo do material fílmico. Mesmo que a linguagem utilizada 

construa uma história semelhante às retratadas em cinema, percebemos que não estamos 

tratando de cinema, mas sim, de um material publicitário. Isto nos leva a crer que o público 

percebe as intenções comerciais envolvidas e, por isso, passa a oferecer resistência. Diante de 

um filme ficcional, esta resistência não ocorre.  

Os espectadores representaram por meio de um desenho o significado que os filmes 

lhe proporcionaram. Verificou-se no desenho de dois espectadores do filme A a imagem de 

um coração, sendo um deles desenhado com a palavra amor no seu centro e o outro com um 

casal feliz se beijando. Outro entrevistado desenhou um casal, onde cada um se encontrava no 

“seu mundo”, e a partir da interação com a caneta Bic e o bilhete, os dois passaram a formar 

um único mundo, ficando juntos. Com essa mesma interação com o bilhete, o outro 

entrevistado desenhou um casal ligado pelo papel e nele está escrito “eu gosto de vc”, como 

no filme. Os desenhos dos espectadores do Grupo 1, expostos ao filme A, podem ser 

conferidos abaixo: 
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Os entrevistados expostos ao filme B citaram como sentimentos em relação ao filme 

o amor, carinho e amizade. Entre essas características, um dos entrevistados escreveu também 

sobre a intenção de cada personagem: “o menino pensava em amizade com a menina, mas ela 

pensa mais, ela gostava do menino, sentia amor ao menino”. Um outro espectador ressaltou a 
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comoção: “a história consegue, por alguns segundos, nos fazer acreditar que é possível mudar 

positivamente o rumo de algumas situações difíceis, por exemplo, através de apenas alguns 

desenhos, como se rabiscássemos os sentimentos que realmente temos e também os que 

queremos, podendo assim transformar momentos ruins em bons”. 

Sobre o relato de lembranças e experiências vividas, dois (2) dos quatro (4) 

espectadores expostos ao filme B relataram histórias da infância. Um deles lembrou de 

quando brincava na pracinha com os seus amigos e o outro de quando brigava com um amigo 

e para voltarem a se falar, lhe mandava desenhos em bilhetes como forma de desculpas. O 

outro entrevistado não lembrou da infância, mas sim de quando não quer falar pessoalmente e  

acaba trocando a fala pela escrita. Um dos espectadores não relatou lembranças com a história 

que lhe foi exposta. Este fato pode ser justificado devido a narrativa comportar uma 

organização racional e também pelo pouco envolvimento deste espectador com o filme. 

No filme B, o sentimento de amor foi expresso no desenho de três (3) entrevistados. 

Um deles por meio de um desenho de um coração, outro representou a união dos personagens 

por meio das carinhas desenhadas no papel e o outro espectador desenhou um casal abraçado 

com a palavra “sentimento”. O outro entrevistado não fez referência ao amor e simbolizou as 

duas carinhas desenhadas pelo personagem masculino, com o papel e a caneta em mãos. A 

seguir, os desenhos dos espectadores do Grupo 2 expostos, primeiramente, ao filme B:  
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Percebeu-se por meio dos desenhos feitos pelos espectadores do filme A, a 

importância da caneta e do bilhete para unir os dois personagens, assim como o amor, 

retratado também por meio dos corações desenhados. Do mesmo modo, os desenhos feitos 

pelos espectadores expostos ao filme B representaram o amor, porém, seguindo uma linha 
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mais racional do filme, enfatizando os elementos que movimentaram a história, como o papel 

e a caneta. É relevante também destacar um maior envolvimento emocional dos espectadores 

de acordo com os sentimentos declarados pelo filme A. 

 

4 – Tema central 

Ambos os filmes possuem o amor como tema central das narrativas. De todos os 

espectadores do filme A, três (3) responderam corretamente o tema. Foi possível considerar o 

afeto e o companheirismo descritos pelo outro entrevistado. 

Já no filme B, apenas dois (2) dos quatro (4) entrevistados compreenderam que o tema 

central da história era o amor. Um dos espectadores justificou o tema como a expressão das 

emoções por meio de desenhos, quando, por exemplo, não é possível expressá-la oralmente. 

Uma compreensão mais intensa do tema central pelos espectadores do filme A se deu 

devido à linguagem utilizada para a composição deste roteiro, envolvendo na história, a 

ingenuidade e o amor entre os dois personagens, o que fica evidente durante todo o decorrer 

da narrativa, fazendo referência às emoções e nostalgia dos entrevistados. Devido a utilização 

de uma linguagem mais direta do filme B, fica difícil uma compreensão concreta por parte 

dos espectadores sobre o que realmente está acontecendo no filme. 

 

5 – Entendimento e resíduo cognitivo 

 A fim de testar as informações adquiridas com a exposição de ambos os filmes, foi 

preciso questionar aos espectadores a existência de alguns elementos que são indispensáveis 

para a composição da análise, como: o número de personagens da narrativa, o personagem 

principal (herói), o lugar que se passou a história e os traços marcantes dos personagens. 

Nesta categoria, todos os entrevistados de ambos os filmes perceberam o número 

correto de personagens existentes em cada filme publicitário, sendo a resposta certa a atuação 

de dois personagens: um menino e uma menina.  

Em relação ao personagem principal, classificado como o Herói da jornada, apenas um 

entrevistado exposto ao filme A respondeu corretamente a alternativa masculina. É importante 

destacar que, ainda neste filme, contatou-se que os outros três espectadores haviam marcado 

como opção a alternativa masculina, porém, a rasuraram e optaram por todos os personagens 

como principais.  

Como local de gravação de ambos os filmes, a praça se encontrou na resposta de todos 

os entrevistados expostos ao filme A. Ainda neste filme, a timidez foi apontada, sem rodeios, 

por três (3) espectadores. O outro entrevistado percebeu a atitude e a confiança. Esses dois 
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traços destacados pelo espectador também podem ser considerados como parte da 

personalidade dos personagens, pois aparecem em momentos da história, por exemplo, 

quando Dudu resolve encarar a sua timidez e cria coragem de entregar o bilhete à menina, 

sendo correspondido e se tornando forte para seguir em frente. 

 No que se refere ao personagem principal do filme B, apenas um espectador assinalou 

corretamente a questão: “todos eram personagens principais”. Este mesmo espectador ainda 

acrescentou como personagem ao lado da opção assinalada “inclusive a caneta”, o que torna 

evidente a interação do produto no comercial, assim como a lembrança de marca. Dois (2) 

espectadores marcaram como opção o personagem masculino, enquanto um (1) o personagem 

feminino.  

Em relação ao local que se passou a história, três (3) espectadores expostos ao filme B 

responderam corretamente a praça. Entretanto, um desses espectadores deixou a dúvida do 

local quando respondeu: “num banco, de uma praça talvez”. O outro entrevistado 

compreendeu o local como um parque. Esta dúvida pode ter surgido por este filme compor 

apenas o banco como elemento na história, ao contrário do filme A, em que aparece o 

balanço, a roda e o escorregador nas cenas, construindo o espaço de uma praça. Os planos de 

enquadramento das cenas também podem ter dificultado a percepção quanto à locação, pois 

ignora uma visão mais ampla do local. 

Os traços marcantes dos personagens do filme B foram identificados por apenas um 

(1) espectador. Este, respondeu a timidez no personagem masculino e a ousadia no 

personagem feminino. Ambas as características estão corretas, porém, podemos encontrar 

também no personagem masculino a malandragem, que proporcionou a brincadeira com as 

carinhas para brincar/encantar a menina. Dos outros espectadores, dois (2) não identificaram 

as características e um (1) não lembrou. 

 Esses quesitos foram de extrema importância ao serem indagados no questionário, 

pois mostraram que os espectadores, mesmo expostos a apenas uma exibição de ambos os 

filmes, possuíram um bom grau de memorização e atenção. Porém, percebeu-se maior 

intensidade no filme A. A timidez, comportamento ressaltado pelos espectadores expostos a 

este filme, mostra que foi possível compreender o transtorno interno dos personagens. 

Inconscientemente, os entrevistados identificaram um dos elementos principais da narrativa, 

pois esta característica conduziu a jornada, reproduzindo barreiras e inibindo os personagens 

para prosseguirem na história. 

 

6 – Resultados 
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 Constatou-se que todos os entrevistados gostaram do filme que lhe foi exposto. Um 

dos espectadores expostos ao filme A ressaltou o foco destinado à narrativa, pois fugiu da 

insistência em mostrar somente a marca e ocorreu o desenvolvimento de uma história, o que 

segundo ele “deixou o comercial mais interessante”. Um outro espectador destacou a 

meiguice e o uso de crianças, o que, segundo ele, acabou mexendo com os seus sentimentos. 

Os demais espectadores ressaltaram a ingenuidade dos dois pré-adolescentes por expressarem 

seus sentimentos por meio de bilhetes. Em relação a esse tipo de expressão, um dos 

entrevistados destacou a “exclusão da loucura em que se vive hoje”, pois, atualmente, a 

comunicação por meio de bilhetes mostrada no filme foi substituída por outros meios como 

conversas no Messenger (MSN) e envio de mensagens (SMS) para celular. O acesso por estes 

novos meios facilita a comunicação, pois é possível conversar com mais pessoas ao mesmo 

tempo, sem ter a vergonha de encarar “cara-a-cara”, e o resultado é mais rápido, muitas vezes 

imediato. Hoje, há receio de entregar um bilhete. Ele é considerado por esse público como um 

meio “fora de moda”, ultrapassado. Os pré-adolescentes desta nova geração, em sua maioria, 

são precoces, considerados como “ligeiros” e independentes, tanto no sentido amoroso como 

no tecnológico. Hoje, esta geração é avançada, mas daqui há alguns anos serão retrógados. 

 Após a exposição do outro filme, identificou-se que três (3) dos entrevistados 

expostos primeiramente ao filme A gostaram mais deste comercial, enquanto apenas um (1) 

gostou mais do filme B. 

No quesito atenção dos filmes expostos, dois (2) dos espectadores responderam o 

filme A, um (1) o filme B e o outro espectador os dois filmes com a mesma atenção 

depositada. Um dos entrevistados, que respondeu o questionário de acordo com a exposição 

ao filme A, ressaltou que “o filme A prende mais a atenção pois se fica esperando algo 

acontecer, enquanto o outro é bem mais duro, dá pra entender ainda no meio do comercial”. 

Um outro espectador justificou a sua mesma atenção depositada em ambos os filmes porque 

precisou se concentrar para compreender ambas as histórias. 

 No filme B, diferentes justificativas se destacaram sobre o gosto pelo vídeo. Um dos 

espectadores relatou a falta de coragem de se expressar com palavras, justificando: “muitas 

vezes não temos coragem de expressar nossos sentimentos com palavras, então expressamos 

através de desenhos”. Outro entrevistado destacou que foi sensibilizado por meio da utilização 

de crianças felizes, e que assim, isso estimularia a compra do produto. Um outro espectador 

gostou do filme por que este o fez refletir a mensagem principal da história, o que segundo ele 

não pode ser compreendida em um primeiro momento, e ainda acrescenta: “torna o comercial 

atrativo, trazendo também um diferencial ao produto”. Foi justificado por um entrevistado 
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também a maturidade da menina em relação ao menino, onde “mostra que as meninas tem 

uma mentalidade mais adulta do que os meninos”, o que pode ser compreendido pela atitude 

provocada pela personagem feminina ao ter tomado a iniciativa por meio dos desenhos. Por 

meio dessas justificativas, compreende-se que, por mais que o filme B tenha sido construído 

com uma linguagem mais direta, o comercial também conseguiu envolver, em algum 

momento, os espectadores, gerando certa conexão emocional com cada um. 

Após a exposição do segundo filme, o filme A, aos entrevistados do filme B, 

percebeu-se que três (3) espectadores gostaram mais deste, enquanto apenas um (1) teve 

afeição pelo filme B. Um dos entrevistados ainda ressaltou, oralmente, que “não dá para 

entender direito o que está acontecendo nesse primeiro filme, fiquei meio perdida, mas já no 

segundo dá pra entender tudo, é possível descrever o que acontece”.  

Sobre a atenção depositada em ambos os filmes, dois (2) dos entrevistados se 

sentiram com a atenção mais presa pelo filme A, enquanto os outros (2) tiveram a mesma 

atenção nos dois filmes. 

De acordo com as respostas descritas e assinaladas pelos expectadores de ambos os 

filmes, constatou-se que o filme A, devido à existência de uma história e de seu envolvimento 

psicológico com o entrevistado, por ser mais duradouro emocionalmente, provocou nos 

espectadores uma maior conexão do que o filme B. Este dado pode ser comprovado por meio 

da questão que interroga a escolha pela preferência de um dos filmes expostos: do total de 

oito (8) entrevistados, seis (6) respostas geradas pelos espectadores de ambos os filmes 

afirmaram o gosto pelo filme A, enquanto apenas dois (2) optaram pelo filme B. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assistir a um comercial televisivo, por mais bem produzido que seja, mesmo que 

possua um roteiro profissional, é cada vez menos provável. Os blocos comerciais, além de 

interromper invasivamente a programação normal da televisão, ainda estão carregados de 

comerciais mal acabados, com produções amadoras e de baixa qualidade, o que acaba 

favorecendo o zapping. Porém, em alguns casos, grandes marcas anunciantes, com produções 

nacionais, investem em publicidade e possuem uma boa qualidade em seus trabalhos. Utilizar 

em filmes publicitários uma outra linguagem para se comunicar, e que envolva e prenda a 

atenção do espectador, poderia vir a ser uma tentativa de diminuir o zapping e fazer com que 

este espectador fique curioso e passe a prestar mais atenção na marca exposta em sua tela. 

Assim, conforme introduzido no trabalho, a presente pesquisa baseou-se na seguinte hipótese: 

a ficção gera efeitos mais agudos do que a publicidade no processo de identificação do 

consumidor com a marca. 

 A hipótese parte do princípio de que a ficção, mesmo com conteúdos da imaginação, 

é uma maneira que o ser humano encontra para realizar os seus desejos, para se camuflar. 

Dessa forma, é diante desse espaço fictício que ele se deixa envolver pelo protagonista e pela 

própria história do filme. Aplicar esse método na construção de comerciais televisivos poderá 

fazer com que esse mesmo espectador também seja persuadido pelo comercial. As 

consequências desta narrativa, assim como nos filmes, podem ser de uma maior identificação 

e interesse na história gerada pelo filme publicitário. 

Tanto na tela quanto na vida real, o espectador se coloca no lugar dos personagens, 

sendo ele representado pelo herói, aliado, vilão ou outro tipo de arquétipo definido por Vogler 

(2006). O ser humano se permite sentir a dor, a alegria e a emoção que o outro está sentindo, e 

ao assistir a um filme acaba transformando a ficção em realidade, deixando ser levado pela 

encenação do ator. 

A partir da análise dos resultados, constatou-se que as duas narrativas, roteirizadas 

sob metodologias diferentes, funcionam. Porém, se tratando do processo de identificação do 

espectador com a história e com a marca anunciada, houve um envolvimento mais intenso 

durante a exposição do filme A (de narrativa fílmica). Este resultado se deu devido à 

existência de uma história no decorrer do comercial, que prendeu a atenção dos espectadores 

até ser desvendada, o que comportou uma grande margem para interpretação em cada 

entrevistado. Outro fator importante foi a referência à nostalgia que este comercial provocou 
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nos consumidores e a utilização de uma organização psicológica na construção dos roteiros 

que proporcionou um grande apelo emocional.  

Ainda sobre a construção das histórias, segundo a análise das respostas, é possível 

afirmar que o formato nos moldes de mini-filme deixou o comercial mais atraente e 

envolvente, pois o produto, já que se mistura com os outros elementos do comercial, acabou 

se tornando uma surpresa quando desvendado apenas no final do filme. Foi notável também 

um maior envolvimento dos espectadores em relação aos seus sentimentos e com o desenrolar 

e evolução que ocorreu durante a narrativa, fazendo com que os entrevistados desejassem 

saber o que aconteceria com os personagens no final da história. Dessa maneira, os 

espectadores tiveram uma maior identificação com a narrativa utilizada sob a metodologia de 

Vogler (2006) e, consequentemente, conectaram a história ao produto, o que resultou em uma 

boa lembrança de marca. 

No filme B, devido ao curto tempo, o que dissipou menos a atenção do espectador no 

decorrer do filme, e por possuir uma linguagem mais direta, com menos margem para 

interpretação, ocorreu uma conexão mais imediata dos espectadores. Porém, ao que se refere 

ao processo de identificação e envolvimento do espectador com a história, percebeu-se que foi 

difícil compreender, em um primeiro momento, o que realmente estaria acontecendo com os 

personagens, diferente do que ocorreu no filme A, onde há uma compreensão mais demorada 

devido à metodologia utilizada, porém, mais intensa. Entretanto, é fundamental destacar que o 

filme B também gerou uma conexão emocional com os entrevistados no decorrer de alguns 

momentos da narrativa. Destaca-se ainda outro fator: a organização racional da narrativa B 

possibilitou uma conexão, entre o espectador e a história, tênue, fraca se comparada com a 

identificada no filme A. Ressalte-se também a interpretação dos espectadores quanto à 

participação da marca exposta no filme, o que foi positiva de acordo com as respostas, 

principalmente quando um deles considerou o produto sendo um personagem do filme. 

Portanto, face ao raciocínio apresentado, concluiu-se que a hipótese perseguida 

durante esta investigação não é totalmente verdadeira. Os dois filmes funcionaram quanto à 

compreensão, à lembrança de marca e à projeção do conteúdo das duas histórias nas vidas 

particulares dos entrevistados. No entanto, constatou-se que o filme A, embora não tenha 

gerado efeitos mais agudos, proporcionou uma conexão mais forte com o público, mais 

íntima, mais afetuosa.  

Em vista do exposto, é fundamental destacar que esta pesquisa não intenta esgotar o 

assunto debatido, nem tampouco apresenta uma solução definitiva para a comunicação 

audiovisual. Considera-se, entretanto, que os dados obtidos permitem iniciar uma discussão 
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sobre a forma como as mensagens estão estruturadas nos intervalos comerciais na televisão e 

sobre um mecanismo para potencializar os efeitos de sentido gerados. 

Dentre as limitações deste estudo, entende-se que a amostra de consumidores 

utilizada não é grande o suficiente para que os resultados apresentados seja inferidos à 

população e que os resultados podem variar devido a fatores como: a situação simulada em 

que os espectadores se encontravam no momento da exposição dos filmes; o grau de atenção 

depositados na hora da exposição; o contexto em que o consumidor está inserido em sua vida 

particular; o conteúdo do filme; a qualidade estética do filme; o argumento central entre 

outras diversas variáveis. As limitações dos resultados também passam pelo método de 

análise utilizado, qualitativo, de conteúdo e, portanto, passível de interpretações subjetivas 

advindas do próprio pesquisador. Sendo assim, sugere-se que estudos futuros busquem isolar 

as limitações apresentadas, ampliar a amostra, produzir e testar outros filmes com temáticas 

diversas a fim de mapear os resultados gerados junto ao público consumidor.  

Por fim, relate-se: ambas as metodologias utilizadas na construção dos filmes 

possuem truques e mecanismos para a organização dos roteiros, porém, seu uso deve ser 

sempre consciente e depender do produto a ser anunciado, da necessidade e do o seu público-

alvo. Como Vogler (2006, p. 23) destaca em seu livro, a Jornada do Herói deve ser usada 

“como uma forma, não uma fórmula, um ponto de referência e uma fonte de inspiração, não 

uma ordem ditatorial”. Dessa mesma maneira, este trecho serve para a composição de roteiros 

de narrativa publicitária, mesmo que utilize modelos convencionais de linguagem para atrair o 

maior número de pessoas e gerar o impacto almejado pelo anunciante. 
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APÊNDICES - Resultado das observações realizadas para constituir a relação de 

exemplos de filmes e comerciais de televisão que contenham as estruturas desejadas 

para esta pesquisa, assim como todo o processo da realização deste experimento. 
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APÊNDICE A - Exemplo de cada arquétipo. 

 

1. Herói: a personagem Juno, vivida pela atriz Ellen Page no filme Juno (2007) é classificada 

como a heroína da narrativa, a protagonista. Juno fica grávida aos 16 anos de seu colega de 

classe, e na desistência de fazer um aborto, procura um casal perfeito para adotar o seu bebê. 

Entre os dois tipos existentes de anti- heróis, o primeiro pode ser percebido no 

personagem vivido por Leonardo Di Caprio no filme Prenda-me se for capaz (2002). Neste 

caso, o personagem principal, Frank Abagnale Jr., é um habilidoso falsário que enriquece 

enganando o governo, bancos em todo o mundo e até mesmo famílias inocentes e noiva. 

Aqui, é possível afirmar que o anti- herói vai demonstrando, no decorrer da história, 

sentimentos de ternura pelas pessoas que ama, devoção aos seus próprios inimigos, bom 

coração e empatia com as pessoas que o circundam, aspectos estes que levam o espectador a 

considerar os atos vândalos do personagem como saborosas vitórias. 

Para o segundo tipo de anti- herói, classificado como “herói -trágico”, é adotado como 

exemplo a personagem Juno, vivida pela atriz Ellen Page no filme Juno (2007). A 

personagem se enquadra como herói -trágico devido ao seguinte desencadeamento: devido a 

escolha de entregar seu filho a um casal,  sua decisão vai contra os cânones da sociedade, mas 

no decorrer da história se apresentam diversas oportunidades para que a protagonista decida 

ficar com o filho (uma das principais é apresentada quando Juno se apaixona, definitivamente, 

pelo pai da criança); entretanto, a protagonista mantém sua decisão de doar a criança no final 

da aventura. Isto indica que, embora vários conflitos tenham sido vencidos pela heroína, uma 

das sombras persistiu.   

 

2. Mentor: pode ser reconhecido pelo treinador vivido por Clint Eastwood em Menina de 

Ouro (2004), que mesmo rabugento, ensina truques, mostra um caminho a ser seguido e 

protege a “menina”, Maggie Fitzgerald, vivida pela atriz Hilary Swank, criando uma relação 

entre pai e filha.  

O mentor caído também pode ser encontrado no mesmo filme Menina de Ouro (2004) 

e mesmo personagem: Frankie Dunn, vivido pelo ator Clint Eastwood, é um treinador de boxe 

que possui uma mágoa com o passado, pois não vê sua filha há anos, e devido a isso, se 

tornou uma pessoa fechada e de difícil convivência, dedicando a sua vida a treinar grandes 

boxeadores, somente do sexo masculino. Até que aparece em seu caminho Maggie Fitzgerald, 

interpretada por Hilary Swank, que mesmo depois de adulta quer realizar o sonho de ser uma 

grande lutadora. Nos primeiros estágios do filme, Frankie não a aceita, pois tem um grande 
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preconceito com mulheres no boxe, além de achar que a “menina”, como ele a chama, já está 

velha demais para aprender o esporte. Mas há o momento em que Frankie é domado pela 

determinação da “menina” e cede, iniciando uma relação de amor entre pai e filha, suprindo a 

falta que tem de sua própria filha, assim como Maggie de seu pai. A partir deste momento, 

ambos renascem na história. 

 

3. Guardião de Limiar: é percebido no filme Batman – O cavaleiro das trevas (2008), em que 

o ator Michael Keaton vive o super-herói fantasiado de morcego que atordoa os criminosos e 

ajuda a polícia local a combater os crimes. Batman, durante a jornada para combater o seu 

principal inimigo, o vilão Coringa, interpretado por Heath Ledger, é sempre abordado, 

primeiramente, pelos capatazes deste vilão. 

 

4. Arauto: como exemplo deste arquétipo se destaca o personagem Gerry, interpretado por 

Gerard Butler, no filme P.s. Eu te amo (2007). Casado com Holly, Hillary Swank, Gerry 

adoece e morre, deixando sua esposa em estado de choque e desesperada. Para a surpresa de 

Holly, Gerry, antes de falecer, escreveu cartas para serem entregues de maneiras 

surpreendentes durante o ano com intuito de guiá-la e aliviar a dor da sua perda. Gerry motiva 

sua esposa a recomeçar a vida por meio dessas mensagens e lembranças que vivenciaram 

juntos no passado, a salvando da vida largada que estava levando sem ele. 

 

5. Camaleão: novamente, o filme Juno (2007) pode ser utilizado como exemplo para este 

arquétipo, pois o personagem Mark, interpretado por Jason Bateman, marido de Vanessa 

(Jennifer Garner), tem duas faces de um camaleão: ele, inicialmente, atende a vontade de sua 

esposa de adotar um bebê, mas muda radicalmente o caminho da história quando revela que 

não deseja ser pai e, inclusive, deseja se divorciar.  

 

6. Sombra: este arquétipo pode ser encontrado no filme Homem-Aranha 3  (2007), em que 

Peter Parker, o homem-aranha, interpretado pelo ator Tobey Maguire, passa a usar um 

uniforme negro, que o proporciona mais força e poder e também desperta um lado negativo e 

vingativo de sua personalidade. Como decorrência da roupa, Peter tem que derrotar, além dos 

seus principais vilões no filme, as suas próprias sombras e conflitos internos. 

 

7. Pícaro: os personagens Chicó, interpretado por Selton Mello, e João Grilo, por Matheus 

Nachtergaele, ambos protagonistas da comédia brasileira O Auto da Compadecida (2000) 
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vivem personagens picarescos na história. Chico representa um homem covarde e mentiroso, 

enquanto João é o sábio, aproveitador e vive arrumando confusão. Nordestinos, pobres, 

colegas de trabalho e melhores amigos, são aliados na luta pela sobrevivência por meio de 

picaretagens e situações cômicas. 
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APÊNDICE B - Gráfico sobre os estágios percorridos pelo personagem. 

 

 
Quadro 2: Modelo da Jornada do Herói. 

Fonte: Livro “A jornada do escritor”, de Christopher Vogler (2006), p 53. 

 

 

 

  Quadro 3: Estágios percorridos pelo Herói. 

  Fonte: Livro “A jornada do escritor”, de Christopher Vogler (2006), p. 272. 
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APÊNDICE C - Exemplos de trechos de filmes que correspondem a cada estágio percorrido 

pelo Herói. 

 

1. Mundo Comum: ocorre em O Mágico de Oz (1939), quando Dorothy, uma menina órfã que 

mora com os seus tios, é apresentada no início do filme vivendo na sua vidinha normal e 

pacata em uma fazenda no Kansas. Em um filme mais atual, Cazuza – O tempo não pára 

(2004), percebemos que o início do filme apresenta o herói vivendo entre ensaios musicais, 

festas e drogas como uma rotina. O mundo comum de Cazuza acaba quando um novo 

elemento é inserido na narrativa: a fama como artista. 

 

2. Chamado à Aventura: em O Leitor (2009), o chamado à aventura ocorre no instante que 

Michel, vivido por Ralph Fiennes, passa mal na rua e é socorrido por Hanna, Kate Winslet, 

uma mulher mais velha. A partir daí, a sua vida não segue mais a mesma, pois Michel se 

apaixona e os dois vivem um grande romance. 

 

3. Recuso do Chamado: após sair do seu mundo comum e entrar na academia de Frankie, 

Maggie, em Menina de Ouro (2004), se desdobra em turnos como garçonete para ganhar 

tempo e dinheiro e assim poder se dedicar aos treinos e pagá-los, mesmo que ainda sozinha, 

pois é recusada pelo treinador. Sua determinação, coragem e talento fazem com que ela largue 

o trabalho durante a jornada para se dedicar ao máximo e realizar o sonho de ser uma lutadora 

profissional, agora com o apoio de Frankie. 

 

4. Encontro com o Mentor: no Curioso Caso de Benjamin Button (2008), adaptado de um 

romance de 1920 de F. Scott Fitzgerald, Brad Pitt vive um homem que nasce com uns oitenta 

anos de idade e no decorrer da sua vida vai rejuvenescendo. O mentor é estabelecido entre 

mãe e filho, quando o “velho”, Benjamim, é adotado por Queenie, a atriz Taraji P. Henson, 

que o cuida até o momento dele seguir sozinho a sua jornada. 

 

5. Travessia do Primeiro Limiar: Michel, em O Leitor (2009), inicia sua travessia quando 

retorna ao apartamento de Hanna e, após se envolverem pela primeira vez, mal sabia que 

neste momento iniciara um romance. 

 

6. Testes, Aliados e Inimigos: em O Mágico de Oz (1939), no caminho da Estrada dos Tijolos 

Amarelos, que Doroty precisa seguir para chegar na Cidade Esmeralda e assim encontrar o 
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Mágico de Oz que pode ajudá-la a voltar para casa, ela ganha os companheiros Espantalho, 

Homem de Lata e Leão Medroso, que também tinham esperanças de receber ajuda, e além 

disso cria inimigos, como um pomar com árvores falantes e agressivas. 

 

7. Aproximação da Caverna Oculta: no filme O Mágico de Oz (1939), esta aproximação 

acontece quando Dorothy é levada até o castelo funesto da Bruxa Malvada e depois é 

libertada pelos seus amigos. 

 

8. Provação: em filmes de comédia romântica, por exemplo, este estágio pode acontecer 

quando o herói rompe a sua relação com a “garota”. Em O Mágico de Oz (1939), Dorothy e 

seus amigos parecem ficar sem saída quando caem em uma armadilha da Bruxa Malvada. 

 

9. Recompensa (Apanhando a Espada): para conseguir voltar para casa, Dorothy consegue 

escapar do castelo da Bruxa Malvada de vassoura e com os sapatinhos de rubi. No filme 

Cazuza – O tempo não pára (2004), após receber a notícia que está infectado com o vírus da 

AIDS, ele não a aceita, mas em seguida colabora em receber ajuda e volta aos palcos. 

 

10. Caminho de volta: no filme O Mágico de Oz (1939), ao tentar voltar para o Kansas, 

Doroty não consegue embarcar no balão de ar quente preparado pelo Mágico, pois teve que 

sair correndo atrás do cachorro Totó e neste mesmo momento o balão começa a subir. 

Ficando para trás e presa no Mundo Espacial, percebe que este não era o caminho certo a 

seguir, e continua procurando a estrada correta que a leve de volta para casa. 

 

11. Ressurreição: em Prenda-me se for capaz (2002), Frank Abagnale Jr., personagem de 

Leonardo DiCaprio, após certo estágio da sua jornada, de ter superado e entrado na linha, 

durante um feriado decide ir viajar, mesmo que suspeito pelo seu colega de trabalho, o agente 

do FBI Carl Hanratty, interpretado por Tom Hanks. Ao contrário de todas as situações 

anteriores, dessa vez, Frank vai e volta. O resultado desta volta mostra a sua honestidade, sua 

purificação, a volta com o elixir, com a sabedoria, se tornando especialista em reconhecer 

cheques.  

 

12. Retorno com o Elixir: depois de toda experiência vivida por Dorothy em O Mágico de Oz 

(1939), ela volta ao Kansas com a certeza de que é amada e que o seu lar é a melhor coisa que 

há. 
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APÊNDICE D - Exemplos de filmes publicitários sobre as técnicas de roteiro para televisão. 

 

1. Humanização: esta abordagem pode ser percebida no comercial de televisão produzido para 

o Dia das Mães, Alguma pessoa (2009), da operadora Claro, em que são retratados, por meio 

de imagem e locução, momentos de ser mãe. A humanização é identificada ao ser mostrada 

uma mãe alegre acordando de madrugada para ver a sua filha ou no momento em que dá 

banho no filho ou, ainda, ao deixar as suas coisas de lado para ouvir os problemas da filha 

adolescente. A partir das cenas construídas no comercial, todas as mulheres mães, ou que 

desejam ser, que assistirem ao vídeo, vão se reconhecer em algumas destas situações, 

relembrando o passado, vivendo o presente ou esperando para vivenciá-las no futuro. 

 

2. Particular: no comercial de televisão para a linha de Reparação Total 5 (2009), da Elsève, 

Grazi Massafera afirma que este produto é a solução para os cabelos danificados, 

comprovando a afirmação por meio de imagens que ilustram a situação da consumidora ao 

utilizar a linha, e ao finalizar o comercial com a seguinte assinatura: 5 problemas, 1 solução. 

 

3. Diversificação: este conceito pode ser lembrado pelos comerciais da Polishop, em que os 

produtos geralmente apresentam mais de uma utilidade. Exemplo disso é o produto Skyvap 

Max (2008), que é uma máquina de limpeza a vapor que deixa a casa inteira limpa, 

literalmente, pois o comercial apela para a limpeza desde o piso do chão até a escova de 

dente.  

 

4. Informação Comparativa: esta abordagem pode ser percebida no comercial Dança da 

gordura (2009) da Tigre. Através do cômico e de uma maneira delicada de se sobressair em 

relação à concorrência, o comercial afirma que para não ocorrerem alguns problemas comuns 

ao construir uma casa, é preciso usar produtos da marca Tigre, pois os de outras marcas 

normalmente não têm qualidade suficiente para evitar defeitos. Para finalizar, ainda completa 

com a assinatura: Quem não faz com Tigre, dança. 

 

5. Sexo e Sedução: o comercial do perfume Christian Lacroix (2009), da Avon, transmite 

sedução e o desejo por meio das cores, cenário, movimentos sensuais e troca de olhares entre 

os dois atores do comercial, o que visa seduzir o espectador e despertar a vontade de viver 

aquele momento. 
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6. Testemunhal: no comercial de televisão para o produto creme dental Colgate Sensitive 

Multi-Proteção (2007), da Colgate, é utilizado um dentista, Dr. Regis Farah, para falar sobre a 

sensibilidade causada nos dentes. Por meio dele, é apresentada a solução para o consumidor 

que sofre deste problema. Para maior credibilidade ao recomendar o produto, o profissional 

afirma usá-lo, o que reforça a eficácia do creme dental. 
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APÊNDICE E – Storyline e argumento da história 

 

Cliente: BIC 

Produto: Caneta BIC 

 

Story Line: 

 

 Um menino muito tímido e indeciso foi se abster dessas 

características somente com o passar do tempo. Desde novo já possuía no seu 

estojo escolar a caneta Bic, que acompanhou vários momentos da sua vida e 

foi um aliado para superar a sua insegurança e se sentir um jovem 

confiável. Apaixonado pela menina do bairro, passam a se comunicar por 

bilhetes até o dia em que Dudu decide esperá-la e é correspondido. 

 

Argumento: 

 

 Dudu é um menino de 12 anos, ainda muito tímido e indeciso para 

tomar determinadas atitudes. Sentado em um banco da pracinha de seu bairro, 

avista a menina por quem é apaixonado. Ao passar por Dudu, ele foge da 

cruza de olhares com a menina. Com vergonha de encará-la, pega um papel e 

uma caneta Bic de sua mochila para escrever algo e poder se comunicar com 

ela, mas no lugar de entregar o bilhete, guarda o papel e vai embora.  

Em casa, Dudu senta na sua cama com o papel na mão, pensando no que 

escrever novamente. Até que toma coragem e volta à pracinha rapidamente 

decidido a entregar o bilhete.  

Ao chegar na pracinha, a menina já não estava mais lá. Dudu senta no 

banco para esperá-la e permanece observando o balanço que ela costuma 

brincar. Sua primeira iniciativa é deixar o bilhete preso no balanço para 

no dia seguinte ela pegar. A partir deste ato, os dois passam semanas se 

comunicando por bilhetes, ainda tímidos para conversar.  

Chegou o dia em que Dudu tomou coragem e no horário que sempre deixa 

o bilhete, ficou sentado esperando por ela. Ao chegar na pracinha, a menina 

senta ao lado de Dudu, pega a Bic que ele tem e deixa seu recado escrito na 

mão dele, o correspondendo. 
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APÊNDICE F – Tratamentos do roteiro técnico com a estrutura da narrativa fílmica (filme A) 

 

Roteiro Técnico 1: 

 

Cena 01: 

Externa – praça – tarde – cor 

 

1. PG - De costas, aparece Dudu sentado no banco da pracinha de seu bairro, 

com a sua mochila ao lado. O menino balança os pés. Aparece também o 

balanço vazio. 

 

2. PD – Pés da Menina caminhando em direção ao balanço. 

 

3. PD – Olhos de Dudu acompanhando ela. 

 

4. PM – Menina senta no balanço e olha em direção a Dudu. 

 

5. PM – Dudu baixa a cabeça e rapidamente se curva para pegar algo que está 

na sua mochila. 

 

6. PG – Dudu, no banco, tira uma caneta e um caderno. 

 

7. PG – Menina brincando no balanço. 

 

8. PD – (Mãos) Dudu rabisca algo, mas logo arranca a folha, fecha o caderno 

e coloca o papel no seu bolso. 

 

Cena 02: 

Interna – quarto – dia – cor 

 

1. PG – Dudu sentado na ponta de sua cama, abrindo o papel. 

 

2. PM – Dudu pensando no que escrever, rabisca o papel e coloca a BIC no 

ouvido. 

 

3. PP – O menino faz cara de quem achou o que escrever. 

 

4. PG - Escreve rapidamente, pega a sua mochila e sai correndo com o papel 

na mão. 

 

Cena 03: 

Externa – praça – fim de tarde – cor 

 

1. PG – Dudu sentado no banco, aguardando a menina e com o bilhete na mão. 

 

2. PM – Balanço vazio. 

 

3. PG – Dudu indo embora de cabeça baixa. Fade out. 

 

Cena 04: 

Externa – praça – tarde – cor 
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1. PG (costas) – Menina sentada no banco. 

 

2. PD – Mão de Dudu no ombro da menina. 

 

3. PM – Menina o olha e ele entrega o papel. 

 

4. PP – Menina sorri. 

 

5. PG – Enquanto ela retira algo da mochila, Dudu senta no banco. 

 

6. PD – (mãos) Menina entrega um bilhete também. 

 

Cena 05: 

Sem locução – segue trilha 

 

1. Cartão – Entra assinatura: “BIC, presente nos seus melhores momentos.” 

 

 

Roteiro Técnico 2: 

 

“Primeiro e grande amor” 

 

Cena 01: 

Externa – praça – tarde – cor 

 

1. PG - panorâmica - De costas, aparece Dudu sentado no banco da pracinha 

de seu bairro, com a sua mochila ao lado. O menino balança os pés. Aparece 

também o balanço vazio. 

 

2. PD – Pés da Menina caminhando em direção ao balanço. 

 

3. PD – Olhos de Dudu acompanhando ela. 

 

4. PM – Menina senta no balanço e olha em direção a Dudu. 

 

5. PM – Dudu baixa a cabeça e rapidamente se curva para pegar algo que está 

na sua mochila. 

 

6. PG – Dudu, no banco, tira uma caneta e um caderno. 

 

7. PG – Menina brincando no balanço. 

 

8. PD – (Mãos) Dudu rabisca algo, mas logo arranca a folha, fecha o caderno 

e coloca o papel no seu bolso. 

 

Cena 02: 

Interna – quarto – dia – cor 

 

1. PG – Dudu sentado na ponta de sua cama, abrindo o papel. 

 

2. PM – Dudu pensando no que escrever, rabisca o papel e coloca a BIC no 

ouvido. 
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3. PP – O menino faz cara de quem achou o que escrever. 

 

4. PG - Escreve rapidamente, pega a sua mochila e sai correndo com o papel 

na mão. 

 

Cena 03: 

Externa – praça – fim de tarde – cor 

 

1. PG – Dudu sentado no banco, aguardando a menina e com o bilhete na mão. 

 

2. PM – Balanço vazio. 

 

3. PG – Dudu indo embora de cabeça baixa. Fade out. 

 

Cena 04: 

Externa – praça – tarde – flash (lembrança) 

 

1. PG – Menina próxima ao banco ensaiando a entrega de um papel. 

 

Cena 05: 

Externa – rua – tarde - cor 

 

1. PM – Dudu caminhando, fuçando no bolso da mochila e não encontra a 

caneta. 

 

Cena 06: 

Externa – praça – tarde – cor 

 

1. PD – Caneta no chão e aparece a mão de Dudu e da menina pegando a caneta 

juntos. 

  

2. PV – visão de Dudu olhando a menina. 

 

3. PV – visão da menina olhando Dudu. 

 

Cena 07: 

Sem locução – segue trilha 

 

1. Cartão – Entra assinatura: “BIC, seu primeiro e grande amor” 

 

 

Roteiro Técnico 3: 

 

“Primeiro e grande amor” 

 

Cena 01: 

Externa – praça – tarde – cor 

 

1. PG - panorâmica - De costas, aparece Dudu sentado no banco da pracinha 

de seu bairro, com a sua mochila ao lado. O menino balança os pés. Aparece 

também o balanço vazio. 
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2. PD – Pés da Menina caminhando em direção ao balanço. 

 

3. PP – Olhos de Dudu acompanhando ela. 

 

4. PM – Menina senta no balanço e olha em direção a Dudu. 

 

5. PG – Dudu baixa a cabeça e rapidamente se curva para pegar algo que está 

na sua mochila. Ele tira uma caneta e um caderno. 

 

6. PG – Menina brincando no balanço. 

 

7. PD – (Mãos) Dudu rabisca algo, mas logo arranca a folha, olha para a 

menina, fecha o caderno, amassa o papel e o coloca no seu bolso. 

 

Cena 02:  

Interna – quarto – dia – cor 

 

1. PG – Dudu sentado na ponta de sua cama, abrindo o papel. 

 

2. PM – Dudu pensando no que escrever, rabisca o papel e coloca a BIC no 

ouvido. 

 

3. PP – O menino faz cara de quem achou o que escrever. 

 

4. PG - Escreve rapidamente, pega a sua mochila e sai correndo com o papel 

na mão. 

 

Cena 03: 

Externa – praça – fim de tarde – cor 

 

1. PA – Fade in. Dudu sentado no banco, aguardando a menina e com o bilhete 

na mão. 

 

2. PM – Balanço vazio. 

 

3. PG – Dudu, na rua, indo embora de cabeça baixa. Fade out. 

 

Cena 04: 

Externa – praça – tarde – flash (lembrança) 

 

1. PG – Menina próxima ao banco ensaiando a entrega de um papel. 

 

Cena 05: 

Externa – rua – tarde - cor 

 

1. PM – Dudu caminhando, fuçando no bolso da mochila e não encontra a 

caneta. 

 

Cena 06:  

Externa – praça – tarde – cor 
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1. PD – Caneta no chão e aparece a mão de Dudu e da menina pegando a caneta 

juntos. 

  

2. PV – Visão de Dudu olhando a menina. 

 

3. PV – Visão da menina olhando Dudu. 

 

Cena 07: 

Sem locução – segue trilha 

 

1. Cartão – Entra assinatura: “BIC, seu primeiro e grande amor” ou “As 

linhas do seu destino escritas com BIC” 

 

 

Roteiro Técnico 4: 

 

“Primeiro e grande amor” 

 

CENA 01: 

EXTERNA – PRAÇA – TARDE 

 

1. PG - panorâmica - De costas, aparece Dudu sentado no banco da pracinha 

de seu bairro, com a sua mochila ao lado. O menino balança os pés. Aparece 

também o balanço vazio. Um grupo de garotas, sorridentes, (12 anos) passa 

em frente ao Dudu. 

 

2. PM – Dudu demonstra timidez baixando a cabeça, fica vermelho, meio sem 

saber onde colocar as mãos. 

 

3. PD – Pés da Menina caminhando em direção ao balanço. 

 

3. PP – Olhos de Dudu acompanhando ela. Dudu, suavemente sorridente, de 

boca levemente aberta, demonstra paixão em seu olhar. 

 

4. PM – Menina senta no balanço e olha em direção a Dudu, mas logo abaixa a 

cabeça, timidamente, ao perceber que Dudu a observa. 

 

5. PG – Dudu baixa a cabeça, pensa um instante, sorri inflando o peito como 

que tendo uma boa idéia e se curva, pega sua mochila e dela tira uma caneta 

BIC e um caderno. 

 

6. PG (slow) – Menina brincando no balanço, contida. 

 

7. PM/PA – (Mãos) Dudu escreve um recado para a Menina no caderno (não é 

possível ler o que está escrito). Ele arranca a folha, olha para a menina, 

timidamente, fecha o caderno e, ofegante/ansioso/levemente amedrontado, 

fica segurando o bilhete por um tempo. 

 

8. PD – Dudu dobra o papel e o guarda. 

 

CENA 02: 

INTERNA – QUARTO – DIA 
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1. PD – Bilhete sendo aberto pelas mãos de Dudu. 

 

2. PG / PM – Dudu sentado na ponta de sua cama, abrindo o papel. Fica um 

tempo pensativo, e rapidamente, pega a sua mochila e sai correndo com o 

papel na mão. 

 

CENA 03: 

EXTERNA – PRAÇA – FIM DE TARDE 

 

1. PA – Fade in. Dudu sentado no banco com o bilhete na mão, aguardando a 

menina. 

 

2. PM – Balanço vazio. 

 

3. PA - Dudu levanta em direção ao balanço. 

 

4. PD – (balanço levemente balançando) - Nele, o Bilhete de Dudu colado. 

 

Fusão: Menina em pé, em frente ao balanço, com um bilhetinho rosa em sua 

mão, olha fixo para o bilhete deixado por Dudu, sorri abertamente, e se 

abaixa. Ela coloca um bilhete ao lado do bilhete de Dudu. 

 

Sequência: De fusão em fusão, dezenas de bilhetes vão aparecendo, nas 

correntes do balanço, por todo o entorno. O plano vai abrindo. 

 

CENA 4: 

EXT – ESCOLA (OU SHOPPING) – DIA 

 

1. PM - Dudu está com um grupinho de amigos e a Menina com um grupinho de 

amigas. Dudu e a Menina trocam olhares à distância, ambos baixam a cabeça 

timidamente, desviam o olhar.  

 

CENA 5: 

EXT – PRAÇA – DIA 

 

Funde para o balanço. Um bilhete aparece (gosto de você). Logo após, outro 

bilhete ao lado aparece (eu tb), logo após uma caneta bic. 

 

ASSINA: 

“Bic - memórias, grandes amores, seja lá qual for a história: risque, 

Escreva, arrisque!” 

 

 

 

Roteiro Técnico 5: 

 

“Primeiro e grande amor” 

 

CENA 01 

EXTERNA – PRAÇA – TARDE 

 



 65 

1. PG - panorâmica - De costas, aparece Dudu sentado no banco da pracinha 

de seu bairro, com a sua mochila ao lado. O menino balança os pés. Aparece 

também o balanço vazio. Um grupo de garotas, sorridentes, (12 anos) passa 

em frente ao Dudu. 

 

2. PM – Dudu demonstra timidez baixando a cabeça, fica vermelho, meio sem 

saber onde colocar as mãos. 

 

3. PD – Pés da Menina caminhando em direção ao balanço. 

 

3. PP – Olhos de Dudu acompanhando ela. Dudu, suavemente sorridente, de 

boca levemente aberta, demonstra paixão em seu olhar. 

 

4. PM – Menina senta no balanço e olha em direção a Dudu, mas logo abaixa a 

cabeça, timidamente, ao perceber que Dudu a observa. 

 

5. PG – Dudu baixa a cabeça, pensa um instante, sorri inflando o peito como 

que tendo uma boa idéia e se curva, pega sua mochila e dela tira uma caneta 

BIC e um caderno. 

 

6. PG (slow) – Menina brincando no balanço, contida. 

 

7. PM/PA – (Mãos) Dudu escreve um recado para a Menina no caderno (não é 

possível ler o que está escrito). Ele arranca a folha, olha para a menina, 

timidamente, fecha o caderno e, ofegante/ansioso/levemente amedrontado, 

fica segurando o bilhete por um tempo. 

 

8. PD – Dudu dobra o papel e o guarda. 

 

CENA 02 

INTERNA – QUARTO – DIA 

 

1. PD – Bilhete sendo aberto pelas mãos de Dudu. 

 

2. PG / PM – Dudu sentado na ponta de sua cama, abrindo o papel. Fica um 

tempo pensativo, e rapidamente, pega a sua mochila e sai correndo com o 

papel na mão. 

 

CENA 03 

EXTERNA – PRAÇA – FIM DE TARDE 

 

1. PA – Fade in. Dudu sentado no banco com o bilhete na mão, aguardando a 

menina. 

 

2. PM – Balanço vazio. 

 

3. PA - Dudu levanta em direção ao balanço. 

 

4. PD (balanço levemente balançando) - Nele, o bilhete de Dudu colado. 

 

Fusão: Menina em pé, em frente ao balanço, com um bilhetinho rosa em sua 

mão, olha fixo para o bilhete deixado Dudu, sorri abertamente, e se abaixa. 

Ela coloca um bilhete ao lado do bilhete de Dudu.  



 66 

 

Sequência: De fusão em fusão, dezenas de bilhetes vão aparecendo, nas 

correntes do balanço, por todo o entorno. O plano vai abrindo. 

 

CENA 4 

EXT – ESCOLA – DIA 

 

1. PM - Dudu está com um grupinho de amigos e a Menina com um grupinho de 

amigas. Dudu e a Menina trocam olhares à distância, ambos baixam a cabeça 

timidamente, desviam o olhar. 

 

CENA 5 

EXT – PRAÇA - DIA 

1. CAM ABERTA E FECHA NOS BILHETES - Funde para o balanço. Um bilhete 

aparece (eu gosto de vc). Logo após, outro bilhete (rosa) ao lado aparece, 

mas em branco.  

 

CENA 6 

EXT – ESCOLA (OU SHOPPING) - DIA 

A menina chega por trás de Dudu, pega na mão dele sem dizer nada, eles 

trocam um olhar, ele um tanto que surpreso, mas feliz. A menina, com uma 

bic, escreve na mão de Dudu: Eu TB! 

 

ASSINA 

“Bic - memórias, grandes amores, seja lá qual for a sua história: risque, 

escreva, arrisque!” 
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APÊNDICE G – Roteiro final com a estrutura da narrativa fílmica (filme A) 

 

Roteiro Técnico 6 (final): 

 

“Primeiro e grande amor” 

 

CENA 01 

EXTERNA – PRAÇA – TARDE 

Obs: Gravar toda a cena em plano master. 

 

1. PG - De costas, aparece Dudu sentado no banco da pracinha de seu bairro, 

com a sua mochila ao lado. O menino balança os pés. Aparece também o 

balanço vazio. 

 

2. PD – Pés da Menina caminhando em direção ao balanço e senta. Mostra Dudu 

ao fundo, olhando para ela. 

 

3. PP – Dudu demonstra timidez baixando a cabeça, fica vermelho, meio sem 

saber onde colocar as mãos. Aparece menina no fundo. 

 

4. PM (contra plano do plano 2)– Menina, no balanço, olha em direção a 

Dudu, mas logo abaixa a cabeça, timidamente, ao perceber que Dudu a 

observa. 

 

5. PG – Dudu a cabeça baixa, pensa um instante, sorri inflando o peito como 

que tendo uma boa idéia e se curva, pega sua mochila e dela tira uma caneta 

BIC e um caderno.  

 

6. PG (slow) – Menina brincando no balanço, contida.  

 

7. PM– (Mãos) Dudu escreve um recado para a Menina no caderno (não é 

possível ler o que está escrito). Ele arranca a folha, olha para a menina, 

timidamente, fecha o caderno e, ofegante/ansioso/levemente amedrontado, 

fica segurando o bilhete por um tempo. 

 

8. PD – Dudu dobra o papel e guarda na mochila (aparece só um pedaço da 

mochila). 

 

CENA 02 

INTERNA – QUARTO – DIA 

 

1. PM – Dudu sentado na ponta de sua cama, abrindo o papel. Fica um tempo 

pensativo, e rapidamente, pega a sua mochila e sai apressado com o papel na 

mão. 

 

CENA 03 

EXTERNA – PRAÇA – FIM DE TARDE (TROCA ROUPA) 

 

1. PA (de costas) – Fade in. Dudu sentado no banco com o bilhete na mão, 

aguardando a menina. 
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2. PM – Balanço vazio e Dudu, ao fundo, levanta e caminha em direção ao 

balanço. (foco no Dudu) 

 

3. PD (balanço levemente balançando) - Nele, o Bilhete de Dudu colado 

(Aparece o que está escrito: “Gostei de vc”). (intervalo de 3 segundos) 

Entra em quadro a mão da menina largando o seu bilhete ao lado do bilhete 

deixado por Dudu.  

 

Sequência do plano 3 – Edição: Fade in. De fusão em fusão, dezenas de 

bilhetes vão aparecendo, nas correntes do balanço, por todo o entorno. O 

plano vai abrindo. Fade out. 

 

CENA 4 

EXT – PRAÇA - TARDE 

 

1. PG – Dudu, no horário em que sempre deixa o bilhete, senta no balanço. A 

menina chega no horário que deixa o seu bilhete também e vê Dudu sentado. 

Ela senta ao seu lado e pega da sua mão a caneta Bic. 

 

2. PD – Sem dizer nada, a menina, com a Bic, faz um coração na mão de Dudu. 

Obs: Mão inicia com foco e vai ficando sem foco no final do plano – entra 

assinatura. 

 

ASSINA 

“Risque, Arrisque!” – entra logomarca da Bic. 
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APÊNDICE H – Tratamentos do roteiro técnico com a estrutura da narrativa publicitária 

(filme B) 

 

Roteiro Técnico 1: 

 

Cena 1 

INTERNA – QUARTO – TARDE 

 

1. PP – Folha no chão do quarto sendo desenhada com uma Bic. Aparece o 

desenho de um carrinho sendo finalizado e iniciando o desenho de uma 

estrada. 

 

2. CAM vai abrindo para o menino – Aparece Dudu desenhando e terminando de 

desenhar a estrada. Dudu sorri. 

 

3. PP – Subjetiva (atrás do garoto com visão para a folha) – Aparece a 

folha com o carrinho e a estrada prontos. Edição: Carrinho “andando” na 

estrada. 

 

Cena 2 

EXTERNA - PRAÇA (SENTADOS NO BANCO) - TARDE 

 

1. PM – Dudu coloca uma folha de papel com uma carinha triste desenhada na 

frente do seu rosto. 

 

2. PP – Menina ergue os olhos e faz uma cara de um pouco assustada, não 

entendendo do por que da carinha. 

 

3. PP (rosto)/CAM aberta – Dudu tira a folha do seu rosto. (CAM ABRE) 

Mostra Dudu desenhando no verso da folha e se vira para a menina, depois de 

terminar o desenho. 

 

4. PM – Dudu coloca na frente de seu rosto um papel com uma carinha feliz 

desenhada. 

 

5. PP – Dudu tira a folha de papel com a carinha do seu rosto e fica 

surpreso!  

 

6. PM – Aparece menina com uma folha de papel desenhada uma carinha na 

frente do seu rosto. 

 

7. PG – Os dois largam os desenhos, se dão as mãos e passam pela câmera, 

correndo na sua direção. 

 

Cena 3 

EXTERNA – PRAÇA - TARDE 

 

1. PM e CAM de cima – Mostra a grama e os dois caindo no chão, rindo, se 

mexendo e Dudu aponta o dedo para o céu. 
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2. PG – Mostra o céu e as nuvens. Na Edição: passarinhos e o sol sendo 

desenhados. (que lindo!) Passa um aviãozinho com aquelas faixas na 

traseira. A CAM fecha na faixa e aperce escrito nela a assinatura.  

 

ASSINA 

“Bic, todo mundo se amarra nessa linha” 

 

 

Roteiro Técnico 2: 

 

Cena 1 

INTERNA- QUARTO - TARDE 

 

1. PP – Folha no chão do quarto sendo desenhada com uma Bic. Aparece o 

desenho de um carrinho sendo finalizado e iniciando o desenho de uma 

estrada. 

 

2. CAM vai abrindo para o menino – Aparece Dudu desenhando e terminando de 

desenhar a estrada. Dudu sorri. 

 

Cena 2 

EXTERNA – PRAÇA (SENTADOS NO BANCO) - TARDE 

 

1. PM – Dudu coloca uma folha de papel com uma carinha triste desenhada na 

frente do seu rosto. 

 

2. PP (visão Dudu)– Menina ergue os olhos e faz uma cara de um pouco 

assustada, não entendendo do por que da carinha. 

 

3. PP (rosto)– Dudu tira rápido a folha do seu rosto e a troca por outra 

folha com um rosto feliz, e sorri. Em seguida a tira e continua sorrindo. 

 

4. PM – Aparece menina com uma folha de papel desenhado um coração e a 

coloca na frente do peito. 

 

5. PG (slow)– Os dois abrem um sorriso e jogam os desenhos, se dão as mãos 

e passam pela câmera, correndo na sua direção. 

 

Cena 3 

EXTERNA – PRAÇA – TARDE 

 

1. Mov. de CAM de cima fechando nas folhas – Folhas no chão e entra a 

assinatura nela. 

 

ASSINA 

“Bic, todo mundo se amarra nessa linha” 
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APÊNDICE I – Roteiro final com a estrutura da narrativa publicitária (filme B) 

 

Roteiro Técnico 3 (final): 

 

Cena 1 

EXTERNA – PRAÇA (SENTADOS NO BANCO – BANCO DE COSTAS PARA A PRACINHA) - 

TARDE 

 

1. PG – Dudu e Menina desenhando, sentados no banco. Cada um desenhando em 

um lado do banco. 

 

2. PF (CAM fixa) – Dudu coloca uma folha de papel com uma carinha triste 

desenhada na frente do seu rosto. 

 

3. PF (Contra plano - visão Dudu)(CAM fixa)– Menina ergue os olhos e faz 

uma cara de um pouco assustada, não entendendo do por que da carinha 

(coloca a mão no rosto, desistindo de pegar o seu papel). 

 

4. PF (Movimento de CAM na mão) – CAM na mão de Dudu que está peganndo a 

folha no banco, no seu lado, e a CAM acompanha o movimento do seu braço até 

colocar a folha no seu rosto. Desenho de uma cara feliz. Em seguida a tira 

e continua sorrindo. 

 

5. PF (Movimento de CAM na mão) – CAM na mão da Menina, pegando o papel que 

está no seu lado, no banco, e acompanha o caminho da folha até seu peito. 

Ela coloca na frente do peito um desenho com um coração. 

 

6. PG (slow)– Os dois abrem um sorriso e jogam os desenhos, se dão as mãos 

e passam pela câmera, correndo na sua direção. 

 

Cena 2 

EXTERNA – PRAÇA - TARDE 

 

1. PF – Folhas no chão e entra a assinatura nela. 

 

ASSINA 

“Risque, Arrisque!” – entra logomarca da Bic. 
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APÊNDICE J – Storyboard do filme publicitário com a narrativa fílmica 
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APÊNDICE L – Pré-produção 

 

Gravação:  

- Terça, 06/10: Cena 2 – filme A. 

- Quinta, 08/10: restante das cenas – filme A e B.  

 

Equipe: 

- Natália 

- Luciano 

- Alex 

- Rafael 

- Henry 

- Natália 

 

Elenco (12 anos): 

- Henry Dalla Lana 

- Natália Gomes Dalla Lana 

 

Locações: 

- Praça no Jardim Lindóia/Camobi 

- Quarto: Casa da Carol 

 

Figurino: 

- Dudu: Calça Jeans, Camiseta lisa e tênis. 

- Menina: Calça Jeans e blusinha, tênis. 

 

Maquiagem: 

- Pó, corretivo, blush, lápis, rímel, base 

- Algodão, creme hidratante 

 

Cabelo: 

- Henry: cabelo natural 

- Nati: preso 

 

Objetos: 

- mochila de aula 

- 1 caderno grande (bilhetes serão rasgados da folha de caderno) 

- papel contacte para forrar (cinza, laranja, azul claro ou verde) – levar 

bilhetes cortados. 

- 10 folhas decoradas de caderno 

- folhas de ofício 

- caneta Bic 

- dupla face 

 

Para gravação: 

- Água e refrigerante 

- Bis e bolacha salgada 

- Sanduíche 

- Garrafinha pet congelada 

- Guardanapo 

- Carro Luli 

- Autorização de imagem 

- Ficha de continuidade 

- Máquina digital 
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APÊNDICE M – Cronograma de gravação 

 

 

CRONOGRAMA DO DIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORA DATA LOCAL OBSERVAÇÃO 

18h 06/10 Unifra Carregar equipamento para a casa da 

Carol 

18:15h 06/10 Casa da 

Carol 

Descarregar equipamento e montar a luz 

18:40h 06/10 Casa da 

Carol 

Iniciar gravação Casa da Carol 

13h 08/10 Jardim 

Lindóia 

Arrumar locação 

13:30h 08/10 Jardim 

Lindóia 

Iniciar gravação 

18:30h 08/10 Jardim 

Lindóia 

Saída 

19h 08/10 Unifra Descarregar equipamentos 
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APÊNDICE N – Estrutura do questionário 

 

Este questionário deve ser respondido de acordo com a sua percepção sobre o vídeo que lhe foi 

exposto. Para obter um resultado verídico na pesquisa, é necessário seriedade nas respostas. Caso você não 

encontre a opção que se aproxima de sua resposta, podes descrever ao lado, exatamente a sua percepção. 

 

1. Descreva a história que acabas de assistir. Procure falar tudo o que lembras. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Descreva seus sentimentos com relação a história que acabas de assistir.  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

3. Você gostou do comercial? Por quê? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

4. Qual o tema central da história que acabas de assistir? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

5. Este comercial fez você lembrar de alguma história de sua vida. Relate-a caso tenha lembrado.  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

6. Represente em um desenho simples o que a história deste comercial significa para você.  
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7.  Qual o produto que estava sendo anunciado no comercial? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

(  ) Não lembro ( ) Não foi possível identificar 

 

8. Quantos personagens apareceram no comercial? 

(  ) 1      (  )2     (  )3    (  ) Não lembro 

 

8. Qual era o sexo do personagem principal (herói) da história? 

(  ) Feminino     (  ) Masculino      (  ) Não lembro  

(  ) Não identifiquei quem era o personagem principal.  

(  ) Todos eram personagens principais.  

 

10. Em que local se passava a história? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

(  ) Não lembro 

(  ) Não foi possível identificar 

 

11. Destaque os traços marcantes da personalidade dos personagens.  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

(  ) Não lembro 

(  ) Não foi possível identificar 

 

12. Que evolução você notou na personalidade do personagem masculino? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

(  ) Não lembro 

(  ) Não foi possível identificar 

 

Responda esta parte apenas após a exposição do comercial B. 

13. Qual dos comerciais você mais gostou? 

(  ) Comercial 1    (  ) Comercial 2 

 

14. Qual dos comerciais prendeu mais a sua atenção?  

(  ) Comercial 1     (  ) Comercial 2     (  ) Os dois      (  ) Nenhum 

 



 77 

APÊNDICE O – Questionário com as respostas dos espectadores 

 

GRUPO 1 

Expectador 1: 
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Expectador 2: 
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Expectador 3: 
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Espectador 4: 
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GRUPO 2 

Espectador 1: 
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Espectador 2: 
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Espectador 3: 
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Expectador 4: 
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APÊNDICE P – Capa do DVD produzido para o trabalho 

 

 

 
Arte gráfica: Rafael Sanches Guerra 
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APÊNDICE Q – Ficha técnica 

 

Elenco: Henry Dalla Lana e Natália Gomes Dalla Lana 

Roteiro, Produção, Direção e Montagem: Natália Tessele Bordin 

1º Assistente: Luciano Mattana 

2º Assistente: Rafael Sanches Guerra 

Direção de fotografia: Alexsandro Oliveira 

Montagem e Finalização: Daniel Quartiero 

Trilha Sonora: Alexandre Manenti 

Ano de Produção: 2009 
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APÊNDICE R – DVD com os dois filmes publicitários produzidos para a pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


