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RESUMO 
 
 

As mudanças no comportamento do consumidor podem estar relacionadas ao 
modo como as mensagens publicitárias são recebidas, uma vez que no cenário atual 
os indivíduos possuem uma atenção mais fragmentada devido ao alto fluxo de 
informações. Neste contexto, as narrativas baseadas no Storytelling podem ser 
aplicadas à publicidade a fim de oferecer às marcas o estabelecimento de uma 
conexão com o seu público-alvo. A partir disso, propõe-se a criação de uma 
narrativa transmidiática que tem como objetivo oferecer informações aos estudantes 
do ensino médio das escolas públicas a respeito das áreas de atuação do curso de 
Publicidade e Propaganda da Universidade Federal de Goiás.  

 

Palavras-chave: Publicidade. Storytelling. Transmídia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ABSTRACT 
 
 

Changes in consumer behavior may be related to how advertising messages 
are received, since in the current scenario individuals are more fragmented due to 
the high flow of information. In this context, narratives based on Storytelling can be 
applied to advertising in order to give brands the establishment of a connection with 
their target audience. From this, it is proposed the creation of a transmissive narrative 
that aims to provide information to high school students of public schools regarding 
the areas of action of the Publicidade e Propaganda course of the Universidade 
Federal de Goiás. 

 

Keywords: Publicity. Storytelling. Transmedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 7 

2 PUBLICIDADE E O STORYTELLING .................................................................... 9 

2.1 Benefícios do Storytelling ............................................................................... 11 

3 A CONSTRUÇÃO DO STORYTELLING .............................................................. 14 

3.1 Compreensão do Cenário ................................................................................ 14 

3.2 Primeiros Passos ............................................................................................. 15 

3.3 Entrelaçando a História ................................................................................... 21 

3.4 Os Arquétipos ................................................................................................... 27 

3.5 O Plano Transmídia .......................................................................................... 32 

3.6 A Jornada do Escritor ...................................................................................... 38 

4  “O QUE É SER PUBLICITÁRIO?” ...................................................................... 45 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................. 82 

   REFERÊNCIAS ..................................................................................................... 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO    

 

O desenvolvimento da tecnologia torna a internet cada vez mais difundida e 

presente no cotidiano das pessoas, o que gera mudanças comportamentais nos 

indivíduos, principalmente no modo como as informações são consumidas. Essa 

alteração reflete na publicidade, que também passa a ser vista de maneira diferente 

da que acontecia, por exemplo, há cerca de vinte anos atrás. Portanto, as marcas e 

agências de propaganda precisam estar atentas ao papel ativo assumido pelos 

consumidores e intensificado pelas ferramentas de interação, dentre elas as redes 

sociais. Consequentemente, a atenção dos indivíduos torna-se mais fragmentada, 

porque existem muitos estímulos vindos de diferentes meios de comunicação, os 

quais precisam se destacar em um cenário cada vez mais competitivo.  

Com o intuito de vencer as barreiras criadas pelo excesso de informações, a 

publicidade tem se utilizado de metodologias, como o Storytelling que possibilita a 

criação de conteúdos capazes de alcançar relevância diante das muitas mensagens 

recebidas pelo público. Além disso, o método viabiliza a existência de consumidores 

que estejam alinhados aos conceitos da marca a ponto de tornarem-se seus 

admiradores. Desse modo, o Storytelling abre possibilidades de conexão muito mais 

profundas entre empresas e consumidores, porque está ancorada em aspectos mais 

emocionais, para além das características dos produtos ou serviços oferecidos.   

Por tratar-se de uma metodologia que constrói histórias em todos os formatos, 

o Storytelling pode potencializar os resultados de comunicação de uma marca por 

meio do seu caráter transmidiático, ou seja, sua capacidade de desenvolver histórias 

através de diversos meios de comunicação de maneira complementar, tornando 

possível a participação do espectador e, facilitando assim, o compartilhamento 

dessas mensagens com outras pessoas. Portanto, o Storytelling pode ser utilizado 

pela publicidade para contar histórias e estabelecer uma relação com público-alvo a 

partir de valores que sejam relevantes para o anunciante.  

Neste cenário, o método é utilizado para a criação de uma campanha 

destinada a auxiliar o curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Federal 

de Goiás a estabelecer uma comunicação eficaz com os estudantes das escolas 

públicas do ensino médio, a fim de promover a compreensão do perfil profissional do 

publicitário antes que os jovens ingressem na universidade. O objetivo é possibilitar 

uma tomada de decisão mais acertada acerca da carreira profissional, uma vez que 



8 
 

o público-alvo estará munido de informações a respeito das áreas de atuação do  

curso. 

Dentre as referências utilizadas para a criação da campanha está a Jornada do 

Escritor, uma teoria que analisa histórias pertencentes ao arcabouço criado pela 

humanidade e, sistematizado por Christopher Vogler a partir da Jornada do Herói de 

Joseph Campbell. A teoria se torna essencial para a criação de histórias que sejam 

capazes de gerar uma identificação mais profunda com o público, onde as 

personagens exercem qualidades arquetípicas organizadas a partir dos estudos do 

psicólogo Carl. C. Jung.  

Desse modo, o universo ficcional da narrativa foi criado a fim de auxiliar a 

compreensão do ambiente acadêmico que será encontrado por aqueles que 

ingressarem no curso, garantindo a busca do objetivo de mostrar aos alunos do 

ensino médio das escolas públicas, por meio da protagonista e do compartilhamento 

de suas experiências, as áreas de atuação dos profissionais formados em 

publicidade e propaganda e, mais do que isso, mostrar do que é constituída a 

identidade do publicitário. 
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2 PUBLICIDADE E O STORYTELLING 
  

Contar histórias é uma prática que acompanha a humanidade desde os 

primórdios e faz parte do que a diferencia das outras espécies. Segundo Fernando 

Palacios e Martha Terenzzo (2016), na antiguidade, graças às histórias, foi possível 

gerar identificação entre grupos de pessoas e transmitir informações acerca de 

conhecimentos vitais, garantindo assim que situações que representassem ameaças 

à espécie fossem evitadas. Dessa maneira, apesar de haver muitos anos separando 

as primeiras narrativas das criadas na atualidade, ambas continuam permitindo que 

os indivíduos troquem os mais variados tipos de experiências.   

Por outro lado, a capacidade de registro dessa prática evoluiu juntamente com 

a humanidade, pois agora as histórias podem ser contadas nos mais diversos meios 

e com finalidades distintas. Além disso, as pessoas contam e consomem um número 

muito maior de narrativas, porque o acesso a elas se tornou mais facilitado. Assim, o 

gosto por contar histórias aliado às novas ferramentas de comunicação torna 

possível o aumento do número de narrativas e permite que essa tradição tão antiga 

se torne cada vez mais interessante e complexa.   

Segundo Carlos Reis e Ana Cristina M. Lopes (1988), o conceito de história 

refere-se a uma realidade ou ficção formada por ações, personagens tempo e 

espaço, enquanto a narrativa, por sua vez, está mais associada à narração 

propriamente dita, ou seja, ao ato de compartilhar os acontecimentos provenientes 

da ação humana, sejam eles ficcionais ou não. No que diz respeito à aplicabilidade 

dos termos história e narrativa, eles possuem sentido complementar e permitem que 

o seu uso de maneira correlata, sendo por vezes entendidos como equivalentes.   

Dentre os modos de contar uma história, emerge o Storytelling, o termo é 

proveniente da fusão de palavras da língua inglesa que podem ser traduzidas como:  
 

story: é a construção mental feita de memórias e imaginações que cada 
pessoa tem sobre uma determinada história. Telling: é uma versão da 
história expressa por um narrador, seja em forma de texto, roteiro ou relato, 
e depois ganha vida por meio de atuações, filmagens e publicações 
(PALACIOS; TERENZZO, 2016, p. 64).  

  

As técnicas que formam o Storytelling podem ser vistas sobre três perspectivas 

diferentes, mas que agem de maneira complementar. Segundo Palacios e Terenzzo 

(2016), a primeira diz respeito à atenção, a segunda ao seu caráter instrutivo e a 



10 
 

terceira à capacidade de transmitir ensinamentos. Portanto, primeiramente, as 

narrativas devem ser contadas a respeito de lugares, pessoas ou ações que sejam, 

em algum aspecto, extraordinárias, isto é, que fujam da vida cotidiana e possam ser 

relevantes para algum indivíduo, pois o objetivo é "manter a audiência desperta e 

esperta pelo o que vai acontecer a seguir” (PALACIOS; TERENZZO, 2016, p. 52). 

Devem também possuir caráter instrutivo e serem capazes de modificar 

comportamentos ou trazer algum ensinamento para seus destinatários. E por fim, 

estabelecer relação emocional com o público, garantindo a atenção necessária à 

transmissão de mensagens argumentativas, sem que haja uma quebra da 

experiência do entretenimento.   

Segundo Adilson Xavier (2015), conquistar a atenção do público por alguns 

segundos e conseguir mantê-la até o final da mensagem são desafios provenientes 

do mundo digital, onde o tempo disponível dos indivíduos se torna cada vez mais 

baixo em relação ao volume de informações disponíveis. Portanto, a popularização 

do Storytelling pode ser importante para reverter esse desinteresse, e o seu uso 

"coincide com o momento em que as narrativas clássicas dão sinais de fragilidade" 

(XAVIER, 2015, p. 9), principalmente no que diz respeito às mídias offline como a 

televisão, que apresenta um modelo de integração muito mais engessado em 

relação à interatividade e quantidade de opções de programação.   

Além disso, a disputa pela atenção ocorre em diversas mídias, pois as pessoas 

estão cada vez mais conectadas em muitos dispositivos de maneira simultânea. 

Esse modo de contar histórias por meio do engajamento emocional pode ser muito 

importante para diversas áreas, mas na publicidade, o Storytelling é recebido com 

ainda mais entusiasmo, porque se tornou necessário reinventar e abrir espaço para 

a participação cada vez mais ativa e criteriosa da audiência, que ao conectar-se com 

determinado conteúdo pode se tornar grande propagadora de mensagens. Nesse 

sentido, o Storytelling é construído de acordo com escolhas estratégicas da marca e, 

diferentemente dos comerciais tradicionais, vende uma experiência positiva em 

relação ao produto, não ele em si (PALACIOS; TERENZZO, 2016), abrindo a 

possibilidade de alcançar níveis mais profundos de identificação entre o público e a 

narrativa apresentada. 

Por consequência, a tecnologia que gera conflitos e cria a necessidade de 

reestruturação das mídias tradicionais é a mesma responsável por abrir caminho 

para novas formas de encarar a narrativa publicitária. Segundo Rogério Covaleski 
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(2015) existem duas tendências de comunicação dentro da publicidade, uma gera 

convergência dos meios que evoluem de mensagens massificadas para 

segmentadas e outra que atua no sentido de criar mensagens que evitem a 

interrupção dos conteúdos com anúncios, visto que:  
 

pode-se dizer que a publicidade instituiu o hábito da interrupção; 
especializou-se em interromper o conteúdo para despertar a atenção do 
público. Esse mesmo público, enquanto não dispunha de como reagir a 
estas interrupções, aceitou-as de maneira passiva, cândida. Mas com o 
aparecimento do controle remoto, do digital video recorder e do ad-skipping, 
a tecnologia criou possibilidades que antes o público não possuía: evitar a 
interrupção; controlar ou interferir parcialmente no conteúdo (COVALESKI, 
2015, p. 150). 

  

Hodiernamente, o Storytelling pode ser visto como uma alternativa para a 

constituição de uma publicidade não-interruptiva, uma vez que o aperfeiçoamento 

desse método torna possível a criação de mensagens publicitárias que façam parte 

do que é considerado entretenimento. Portanto, de acordo com Palacios e Terenzzo, 

o Storytelling trata-se de "um conjunto de técnicas que se complementam em uma 

grande engrenagem capaz de atingir um grande propósito" (2016, p. 52), na 

publicidade ele possibilita a veiculação de valores e outros conceitos ligados à 

marca, onde o público pode ter papel ativo no consumo dessas narrativas.  

   

2.1 Benefícios do Storytelling   
 
Transformar o modo como uma mensagem é percebida trata-se de um 

benefício importante proveniente do Storytelling e fundamental para a compreensão 

do projeto apresentado. Para Adilson Xavier (2015), a fim de não ser prontamente 

ignorada, a publicidade precisa estabelecer um contato mais intenso com o seu 

público, por meio do envolvimento emocional, visto que as pessoas tendem a dividir 

o seu tempo realizando muitas tarefas simultâneas como assistir uma série em 

serviço de streaming, conversar com os amigos em aplicativos e checar as últimas 

postagens nas redes sociais. Por isso, manter a atenção durante os trinta segundos 

dos tradicionais comerciais de TV ou até mesmo os breves segundos que precedem 

os vídeos do YouTube não é uma tarefa simples.  

Mas o caminho para vencer esse desafio pode passar pela adaptação das 

mensagens publicitárias em formas de entretenimento por meio de histórias que 

sejam capazes de gerar identificação e expectativa para a continuidade da 
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informação. Nesse contexto, o Storytelling é inserido como uma maneira de manter 

a atenção do público a partir do momento em que ele entra em contato com a 

mensagem anunciada, ou seja, essa metodologia deve ser capaz de fazer um 

comercial se diferenciar dentre todos os outros estímulos para poder ser notado. 

Segundo Xavier (2009), a continuidade dessa aproximação mais interessada por 

parte do público-alvo passou a ser conhecido como Capital Emocional. O termo 

cunhado por Steven J. Heyer promete "utilizar um conjunto de diversos recursos de 

entretenimento para entrar nos corações e mentes das pessoas” (HEYER apud 

XAVIER, 2009, p.14).   

Esse conceito evidencia a importância do envolvimento emocional para o 

estabelecimento de proximidade com o público, fator que permitirá a apresentação 

de qualidades, objetivos e valores do anunciante sem que seja explicitada uma 

relação direta entre essas características e a marca, transformando a mensagem 

não em uma ordem, mas uma conversa onde "a narrativa sugestiona quem estiver 

atento a se imaginar no lugar dos protagonistas" (PALACIOS; TERENZZO, 2016, p. 

102). Assim, mais do que entender os atributos de um produto, o público é 

direcionado a se projetar nas experiências vividas pelos personagens e tirar as suas 

próprias conclusões sobre a narrativa.  

Para a publicidade, o Storytelling oferece um importante respaldo no momento 

em que a marca é finalmente vista pelo espectador. De acordo com Palacios e 

Terenzzo (2016), lembrar ao destinatário que a mensagem que está sendo recebida 

trata-se de um anúncio publicitário pode acabar com todas as chances de 

identificação, porque rompe com o diálogo até então percebido apenas como 

entretenimento. Por isso, antes desse momento é preciso construir verossimilhança, 

fazer a história ser percebida como real e coerente dentro do seu universo 

específico, além disso, é necessário gerar interesse e evitar que sejam criadas 

barreiras contra a mensagem.   

A aplicação do Storytelling como metodologia que mistura entretenimento com 

gestão de negócios apresenta mais do que resultados monetários, através dele é 

possível transmitir valores da empresa através do uso de personagens adequados 

aos diversos perfis de público, onde "uma história bem pensada e articulada pode 

atuar cirurgicamente junto à visão de mundo e assim enquadrar-se perfeitamente ao 

padrão de pensamento de um determinado público" (PALACIOS; TERENZZO, 2016, 

p. 121). Outra vantagem, segundo Palacios e Terenzzo (2016) é conseguir variar as 
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características dos personagens para atender diferentes tipos de públicos, o que 

pode auxiliar na capacidade de expansão das histórias, onde uma personagem 

secundária pode ganhar narrativas próprias, focadas em determinados momentos da 

sua trajetória.  

Assim, mais do que alcançar expansão por meio de personagens, a 

metodologia oferece durabilidade do esforço criativo, pois quando um universo 

narrativo é criado, a sua capacidade de expansão pode fazer surgir diversas outras 

histórias com incontáveis desdobramentos. Consequentemente, o anunciante terá a 

oportunidade de explorar diferentes facetas da marca, oferecendo a continuidade da 

mensagem para quem já estava acompanhando a campanha e ainda angariar novos 

públicos.   

 Além disso, um Storytelling bem-sucedido pode tornar o investimento de mídia 

muito mais baixo, porque quando o público está engajado, ele passa a ser um 

potencial propagador de mensagens, das quais "todos tornam-se geradores de 

conteúdo e unidades de mídia ao mesmo tempo" (XAVIER, 2015, p. 10). Isso 

acontece, segundo Palacios e Terenzzo (2016), porque as boas histórias têm o 

poder de se difundirem rapidamente por meio do compartilhamento entre os seus 

admiradores, e a espontaneidade dessa propagação pode fazer campanhas serem 

vistas por públicos inimagináveis.   
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2 A CONSTRUÇÃO DO STORYTELLING 
  

A partir dos conceitos expressos anteriormente, pode-se notar o quanto o 

Storytelling insere uma capacidade de comunicação mais complexa às marcas, 

expandindo suas possibilidades e criando um contexto onde as empresas podem se 

destacar e criar conteúdos imersivos que sejam capazes de vencer a resistência do 

público em relação à interrupção gerada pela publicidade. Se a intenção do método 

aplicado à propaganda é vender "pouco a pouco, sem pressa, e com toda a atenção 

da audiência” (PALACIOS; TERENZZO, 2016, p. 272), o começo do caminho deve 

estar na compreensão da marca.  

  

3.1 Compreensão do Cenário   
  

O curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Federal de Goiás 

(UFG), a primeira universidade do estado a oferecer essa graduação, surgiu em 

1997. Passados mais de vinte anos, muitos pessoas ainda não conhecem as 

atribuições do publicitário, em geral a profissão é confundida com cursos correlatos 

à área da comunicação. Além disso, a atuação do profissional é muitas vezes 

exclusivamente ligada às agências de publicidade e domínios relacionados à 

criação, deixando de lado outras atividades que podem ser desempenhadas pelo 

profissional.   

Portanto, o problema de comunicação do curso de Publicidade e Propaganda 

está nesse conflito de informações sobre as suas áreas de atuação. Desse modo, o 

público-alvo trata-se de estudantes de ensino médio das escolas públicas, uma vez 

que esclarecer sobre as possibilidades e oportunidades que a graduação tem a 

oferecer torna-se o intuito da instituição para evitar que seja gerada frustração e 

desinteresse nos novos estudantes.  

 Vale ressaltar que existem canais de comunicação administrados pela 

Universidade Federal de Goiás que visam garantir a sua atuação como 

disseminadora do conhecimento e do serviço que presta à sociedade. Uma dessas 

iniciativas acontece a partir da TV UFG, um canal de televisão educativo e cultural 

que possui dentro da sua grade de produção o programa “Faz o quê?”, onde são 

mostradas as áreas de atuação de diferentes cursos de graduação oferecidos pela 

universidade. Além disso, é possível acessar algumas informações sobre os cursos, 
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assim como sua grade curricular por meio do portal da instituição, o ufg.br.  

Outra iniciativa mantida pela Universidade Federal de Goiás é o Espaço das 

Profissões, um evento que acontece todos os anos e tem como objetivo abrir as 

portas da universidade para as escolas de ensino médio de todo o estado. Portanto, 

existe um trabalho contínuo por parte da universidade que visa auxiliar os 

candidatos na sua tomada de decisão sobre o curso a ser escolhido.  

Dessa maneira, criar uma campanha que usa o Storytelling como principal 

metodologia para um curso de graduação em Publicidade e Propaganda pode ser 

uma solução para o problema relacionado à fragmentação da atenção do público. 

Além disso, a campanha oferece informações relevantes para a tomada de decisão 

dos estudantes por meio da apresentação do perfil do profissional e das áreas de 

atuação do publicitário. 

 

3.2 Primeiros passos  
  

Segundo Adilson Xavier, "toda história é uma busca" (2016, p. 69), porque 

todas elas devem chegar a um momento decisivo no qual o herói se aproxima do 

seu objeto de desejo que vai ou não ser alcançado. Essa afirmação também se 

aplica ao Storytelling criado para a gestão das marcas, na qual o propósito buscado 

está além da narrativa, pois se associa ao objetivo de comunicação definido para a 

campanha. A partir disso são estabelecidos valores que devem orientar a criação da 

narrativa e representar o modo como a marca se posiciona. 

Portanto, o principal valor atribuído ao curso de Publicidade e Propaganda da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), é a transformação, uma vez que a instituição 

se propõe a mudar o nível de informação dos estudantes a partir da experiência 

acadêmica, a qual oferece a possibilidade de expansão do conhecimento 

transformação por meio de ensinamentos ligados às disciplinas cursadas e à 

convivência com a pluralidade de outros indivíduos, consequentemente ampliando a 

visão de mundo dos seus estudantes. 

A história também apresenta a evolução da protagonista. Na narrativa, a 

transformação dessa personagem está diretamente ligada ao ambiente acadêmico, 

uma vez que a experiência da escolha de uma profissão impulsiona o jovem para a 

chegada da vida adulta. Assim, a narrativa foi desenvolvida com objetivo de permitir 

que a Universidade Federal de Goiás mostre aos alunos do ensino médio de escolas 
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públicas qual o perfil profissional de um publicitário e, mais do que isso, quais são as 

áreas de atuação oferecidas pelo curso de Publicidade e Propaganda.   

Considerada a importância do ambiente acadêmico para o alcance do objetivo 

da campanha, pode-se definir que a narrativa tem como espaço a Faculdade de 

Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás, situada no Campus 

Samambaia. O local é um ambiente conhecido por sua extensão territorial e 

marcado por algumas características físicas que o torna diferente do restante da 

cidade. Porque possui ruas com baixo tráfego de veículos, paisagem predominante 

verde e áreas de preservação de animais silvestres. Assim, as salas de aula, 

corredores, centros de aulas e outros ambientes que caracterizam a "vida no 

campus" são os principais cenários da narrativa.   

Entretanto, a intenção não é limitar todas as experiências ao campus, porque 

as mudanças que acontecem durante o curso também têm efeito nas relações 

pessoais dos estudantes, assim como no modo como eles passam a enxergar a si 

mesmos. Isso pode ser associado ao importante processo de amadurecimento 

ligado as descobertas e a constituição da própria identidade.   

O tempo da narrativa também desempenha papel importante para a construção 

do ambiente onde a campanha é desenvolvida. Segundo Xavier "nada mais natural 

que o tempo seja a unidade básica sobre a qual tanto a vida quanto as histórias se 

desenvolvem” (2015, p. 73). Dessa maneira, a narrativa foi iniciada a partir da 

definição desse elemento essencial para o contexto no qual está inserida, uma vez 

que carrega consigo marcações ligadas ao grupo social a qual representa.   

Apesar de nem toda história torná-lo tão explícito, principalmente no que diz 

respeito ao tempo matemático, que trata da sucessão cronológica dos fatos (REIS; 

LOPES, 1988), foram usadas algumas marcações de passagem de tempo para o 

avanço da narrativa pretendida, dentre eles pode ser mencionada a data de entrega 

do projeto desenvolvido pela protagonista e a passagem das semanas durante a 

criação do mesmo. Assim foi possível prosseguir com ênfase apenas nos eventos 

mais relevantes para a progressão da narrativa, a fim de tornar a história mais 

concisa e dinâmica.   

Por conseguinte, a fim de auxiliar a definição de tempo, foi usada a 

classificação de Xavier (2015), onde o mesmo é dividido em narrativo e expositivo, o 

primeiro diz respeito aos acontecimentos da história, enquanto o segundo leva em 

consideração a exposição do leitor à obra. A partir desse conceito, pode-se afirmar 
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que o tempo expositivo da narrativa proposta é cronológico, uma vez que a presença 

de datas limite para a finalização de projetos e realização de eventos auxilia no 

entendimento desta história, majoritariamente passada no primeiro semestre de 

2018. A escolha desse ano se dá a fim de tornar a narrativa mais verossímil ao 

público, uma vez que os comportamentos e caracterização dos ambientes já se 

tornam conhecidos.   

Para atingir o objetivo de comunicação foi necessário priorizar a escolha de 

elementos, principalmente no que se refere às personagens, que possibilitassem 

quebrar as barreiras geradas pelos diversos estímulos de comunicação dos tempos 

atuais e conquistar a atenção do público por meio da efetividade. Segundo Xavier,  
 
tudo começa com atenção, sem a qual o restante se inviabiliza. Se logo 
após a atenção inserirmos algum grau de afetividade (ou, se preferirmos, de 
emoção), estará aberto o caminho para uma identidade mais profunda entre 
comunicador e público (2016, p. 13). 
 

A partir dessas informações tem início o processo de construção da 

protagonista. Uma vez implícita a necessidade de transformação atrelada a essa 

figura, a sua existência evoca acontecimentos que modificam o modo de enxergar o 

universo em que vive. Por isso é importante que ela esteja apta a passar por 

experiências ligadas ao seu amadurecimento. Dessa maneira, o perfil da 

protagonista foi criado a partir da seguinte pergunta: "se a marca fosse uma pessoa, 

como ela seria?" (TERRENZO E PALACIOS, 2016, p. 361).   

Portanto, antes mesmo de atribuir quaisquer características a essa 

personagem, foi definido o seu sexo como feminino. Essa primeira escolha acerca 

da protagonista está relacionada às palavras publicidade e propaganda, pois ambos 

são substantivos femininos, dessa maneira, a determinação desse sexo está 

baseada na língua portuguesa. A partir disso, foi dado início à construção de linhas 

gerais a respeito da personalidade da protagonista, com foco nas habilidades 

relacionadas à área de atuação do curso. Dessa maneira, a protagonista foi definida 

como uma pessoa comunicativa e cheia de amigos.   

A fim de estabelecer a melhor comunicação com o público-alvo, adolescentes 

do ensino médio, a protagonista é uma jovem estudante de publicidade e 

propaganda, pois assim há a oportunidade de mostrar o profissional da área durante 

a sua formação e preparar os futuros alunos para conhecerem melhor a instituição e 

o perfil de profissional que o mercado de trabalho espera. Outro aspecto escolhido 
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foi o nome da personagem principal. A partir de uma referência literária, a boneca de 

pano criada por Monteiro Lobato e eternizada no Sítio do PicaPau Amarelo, foi dado 

o nome Emília para a protagonista, que assim como a personagem da literatura 

brasileira, também é muito tagarela e enérgica.   

     

x Protagonista: Emília Flores Oliveira, 19 anos.  
  

Nascida em 21 de outubro de 1999, em Goiânia, Emília é filha única e mora 

com os seus pais em uma casa de classe média. Uma das suas características mais 

marcantes é gostar de relacionamentos interpessoais. Desde criança ela tem 

facilidade para fazer amigos e manter amizades, isso era evidente quando ela 

precisava mudar de escola, porque mesmo nessas ocasiões Emília não abandonava 

os seus antigos amigos. Por vezes o seu jeito tagarela, sociável e expansivo já foi 

motivo de reclamação entre os professores, que geralmente afirmavam que a aluna 

tinha boas notas, mas conversava muito durante as aulas e acabava atrapalhando 

os colegas.    

Ligada à família, Emília tem uma relação de amizade muito afetuosa com a 

mãe Karine, porque elas passam muito tempo juntas em casa. Desde pequena a 

garota gosta de desenhar e, quando não estava brincando com as outras crianças 

nas áreas comuns do apartamento, ela usava seu tempo para fazer desenhos com 

as canetinhas que ganhava dos pais, enquanto fazia companhia para Karine nos 

momentos em que a mãe estava escrevendo em seu escritório. Emília acabou 

escolhendo a mesma profissão que o pai, o que fortaleceu ainda mais relação dos 

dois, porque além de um ótimo pai, agora Vicente é um grande exemplo como 

publicitário e uma meta a ser alcançada pela filha.  

Emília adora ir a festas, mas consegue abrir mão da diversão quando tem um 

objetivo em mente, nesse caso ela foca todas as suas energias para alcançar as 

suas metas. Um exemplo disso foi quando estava cursando o terceiro ano do ensino 

médio e sabendo da concorrência para o Enem, se preparou muito e abdicou de 

muitas atividades sociais para ser aprovada no SISU. Quando esse dia finalmente 

chegou ela comemorou muito na presença de seus pais e amigos mais queridos. 

Outra característica muito marcante da protagonista é o seu pensamento diplomático 

e analítico, por vezes ela pode refletir muito antes de tomar alguma decisão 

importante e busca se aconselhar com outras pessoas.  
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A personalidade de Emília foi escolhida com base nas características que são 

comumente esperadas dos publicitários, por isso a protagonista foi pensada como 

uma personagem comunicativa e que gosta de estar cercada de companhia. Muito 

popular entre os amigos, Emília é o tipo de pessoa que está disposta a ajudar algum 

amigo, animar ou dar conselhos, principalmente quando o assunto é romance. 

Emília é uma romântica nata e por depositar muita energia em todo o tipo de 

relacionamento interpessoal, às vezes acaba se decepcionando com pessoas que 

não têm a mesma capacidade de dedicação que ela.   

As questões abaixo, com perguntas mais específicas a respeito da 

personagem, são essenciais para a sua construção, tanto físicas quanto emocional: 

 

a. Como foi sua infância? Emília teve uma infância confortável. Ela cresceu em 

uma família de classe média, com pais que são apaixonados por sua 

profissão. Quando pequena conviveu muito com sua mãe, porque Karine é 

escritora e administradora, logo, passava mais tempo em casa. Mas sua 

maior alegria era quando o pai chegava em casa e toda a família ficava 

reunida, para assistir um filme ou jogar jogos de tabuleiro.   

b. É introvertida ou extrovertida? Extrovertida.  

c. Como ela resolve os seus problemas? Com o pensamento lógico, ela 

pensa muito antes de tomar uma decisão.  

d. Descreva o lugar em que ela vive: seu quarto, sua casa. Emília mora em 

um apartamento com decoração em tons neutros. Seu quarto é predominante 

branco. Na parede oposta à cama, Emília há um quadro da plataforma 9 ¾, 

de um de seus filmes e livros favoritos, Harry Potter.  

e. Qual seu maior medo? Como ela agirá quando estiver com medo? Ela 

tem medo de decepcionar as pessoas que ama e de fracassar naquilo que 

tenta fazer.  

f. Qual sua memória mais feliz? Uma viagem de carro com os pais, eles 

colocaram música pra tocar e todos cantaram juntos.  

g. Como ela é com as pessoas que conhece? Emília é carinhosa e adora 

colocar apelidos em seus amigos mais próximos.  

h. Como ela é com as pessoas que não conhece? Ela é comunicativa, gosta 

de fazer novos amigos.  

i. Ela tem um melhor amigo ou amiga? Sim, João Henrique é seu amigo de 



20 
 

infância.  

j. Ela gosta de animais? Tem algum? Sim, ela ama animais. Tem um 

cachorro (Zeus) e uma gata (Marinês).  

k. Qual é a sua orientação sexual? Heterossexual.  

l. Ela namora? Ou já namorou? Não está namorando atualmente. Mas teve 

um namorado durante o ensino médio.  

m. Ela gosta de ser filha única? Já quis ter irmãos? Sim ela gosta de ser filha 

única, mas quando pequena pensava em como seria ter um irmão.  

n. Como ela era na escola? Emília era uma boa aluna, mas os professores 

sempre reclamavam que ela conversava demais durante as aulas e acabava 

atrapalhando os colegas de sala. Mas mesmo assim se mantinha como uma 

das alunas preferidas pelos professores.   

o. Qual é sua altura? 1,72.  

p. Como é seu cabelo? Cabelo curto, pouco abaixo dos ombros, cor castanho 

escuro.     

q. Sua cor? Branca. 

r. Cor do olho? Castanho Claro. 

s. Qual é o seu peso? 66 Kg.  

t. Como é seu corpo? Atlético.  

u. O que ela odeia? Emília odeia ficar sozinha. Ela também odeia falhar em 

algum projeto e ser comparada com outras pessoas, porque acha que esse 

tipo de atitude é um comportamento muito insensível. Poucas coisas a tiram 

do sério, mas maus tratos contra os animais estão no topo da sua lista.   

v. O que ela ama? Sair com os amigos, dormir até tarde, desenhar, assistir 

séries e ficar até mais tarde jogando com os pais.   

w. Qual a sua comida preferida? Sorvete de chocolate com menta e arroz com 

frango e pequi.   

x. Qual seu objeto de desejo na história? Ser capaz de provar para todos a 

sua volta que ela será uma grande diretora de arte e deixar algum tipo de 

legado no curso para as próximas gerações saberem quem ela é.   

 

Apesar de muito simples, essas perguntas servem para dar mais profundidade 

a Emília, tornando possível que ela seja percebida como uma personagem 

verossímil. Ao mesmo tempo a caracterização foi pautada em valores considerados 
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necessários para a relação que pretende ser estabelecida entre o curso e o seu 

público-alvo, assim como, o aprofundamento da personalidade da protagonista cria a 

possibilidade de existirem outros personagens pautados nas funções que irão 

desempenhar durante a narrativa.   

  

3.3 Entrelaçando a história  
  

Para garantir o prosseguimento de uma boa narrativa, onde se torne possível a 

existência de um arcabouço de personagens com características interessantes e 

conflitos capazes de gerar conteúdo de comunicação duradouro, é necessária a 

existência de detalhes que humanizem a história da protagonista e criem o universo 

que dará força para o desenvolvimento dos conflitos essenciais para a progressão 

da narrativa. Também se faz importante que sejam definidos aspectos diretamente 

ligados ao problema de comunicação definido e de igual modo estabelecer "como é 

a participação da marca e como se dá a sua presença nessa história” (PALACIOS; 

TERENZZO, 2016, p. 361).  

A fim de alcançar o objetivo de comunicação, foram criados os personagens 

coadjuvantes que são essenciais para o desenvolvimento de Emília na narrativa. 

Dentre eles, surge Vicente, o pai da protagonista, porque além de ter sua 

importância ligada à escolha de Emília, a relação dos dois pode ser considerada 

muito rica, porque Vicente tem como principal função auxiliar a protagonista a 

alcançar seu objetivo. Além disso, há menção da trajetória dos vinte anos do curso 

evocado pela figura do pai que fez parte do início do curso de Publicidade e 

Propaganda, por isso a caracterização de Vicente é feita de maneira tão minuciosa 

quanto a de Emília.     

  

x Vicente Martins de Oliveira, 41 anos.   
  

Nascido dia 19 de julho de 1977, em Goiânia, Vicente é um homem muito 

protetor e paternal. Casado com Karine e pai de Emília, ele é redator de uma 

importante agência de publicidade de Goiânia. Mesmo se casando jovem, aos 22 

anos, Vicente continua tendo uma relação muito próxima com seus pais, até mesmo 

com o irmão Matheus, que se mudou para Recife poucos anos depois de se 

graduar.  
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Vicente não mede esforços para ver a sua família bem, apesar de trabalhar 

muito e nem sempre ter horários tão fixos, ele se esforça para estar sempre presente 

em casa. Quando Emília ainda era uma criança, Vicente sempre que podia lia os 

livros de Harry Potter para a filha e esse seu lado família fica ainda mais evidente 

quando o assunto são as tradições. Vicente se esforça para conseguir jantar aos 

domingos com a família e no Natal é quem sempre marca a data para montar árvore 

e decorar a casa para as festividades de fim de ano.  

Ele sempre se mostrou muito determinado quando o assunto é a sua carreira. 

Inicialmente decidiu se especializar no trabalho que o Carlos Eduardo, seu pai, fazia 

na fazenda, mas o seu lado criativo levou-o a se interessar por publicidade e 

propaganda, quando aos 20 anos ingressou na primeira turma do curso, em 1997. 

Não foi muito simples convencer seu pai de que aquela era uma escolha certa, mas 

Carlos Eduardo viu o sonho de ter um filho trabalhando no campo quando Matheus, 

irmão mais novo de Vicente, resolveu seguir os mesmos caminhos do pai. Depois 

disso, Vicente precisou apenas mostrar que a carreira de publicitário era boa o 

bastante para a família, mas nessa fase Emília já havia nascido e acabou por 

amolecer o coração de Carlos Eduardo.  

Visto que Emília e Vicente exercem funções importantes na narrativa, tornou-se 

importante realizar a criação desse personagem com informações mais específicas, 

que, de acordo com XAVIER (2016) sejam capazes de estabelecer uma conexão de 

pólos emocionais e culturais. Com este objetivo foram feitas as mesmas questões:   

 

a. Como foi sua infância? Vicente cresceu na fazenda que o pai trabalhava. 

Seu pai se dedicava muito, mas sempre encontrava tempo para os dois filhos 

e a esposa. Vicente e Matheus brincavam juntos, Vicente sempre inventava 

histórias, o que divertia muito o caçula.    

b. É introvertido ou extrovertido? Extrovertido  

c. Como ela resolve os seus problemas? Vicente age pelo pensamento 

lógico, ele usa das suas experiências passadas para não cometer erros.  

d. Descreva o lugar em que ele vive: seu quarto, sua casa. Ele mora em uma 

casa simples, porém bastante moderna. O quarto dele e de Karine é todo 

branco, uma suíte e uma cama enorme no centro.   

e. Qual seu maior medo? Como ele agirá quando estiver com medo? Ele 

tem medo de abelha devido um ataque alérgico que sofreu na infância.    



23 
 

f. Qual sua memória mais feliz? O dia em que sua filha nasceu e ele a 

segurou pela primeira vez.   

g. Como ele é com as pessoas que conhece? Vicente gosta de dar conselho 

para as pessoas com quem se importa. Sempre tenta ser positivo e animar 

quem está a sua volta.  

h. Como ele é com as pessoas que não conhece? Vicente está sempre 

conversando com as pessoas perto dele, não importa se é conhecido.  

i. Ele tem um melhor amigo ou amiga? Sim, durante a infância Matheus seu 

irmão, era seu melhor amigo. Atualmente também é muito amigo de Thomás, 

colega de trabalho.   

j. Ele gosta de animais? Tem algum? Sim, ele ama animais. Ele gosta mais 

de cachorros, tem um chamado Zeus e uma gata, que é da esposa, chamada 

Marinês.   

k. Qual é a sua orientação sexual? Heterossexual.  

l. Ele namora? Ou já namorou? Atualmente ele é casado com Karine, mas 

antes dele teve alguns namoros rápidos.   

m. Ele é filho único? Se sim, já quis ter irmãos? Vicente tem um irmão mais 

novo e adora o irmão.  

n. Como ele era na escola? Na escola ele era um aluno exemplar, tinha 

sempre as melhores notas e nenhuma reclamação dos professores. Na 

faculdade Vicente manteve boas notas. No trabalho Vicente é um profissional 

muito respeitado.  

o. Qual é sua altura? 1,85 m  

p. Como é seu cabelo? Cabelo curto, preto e levemente grisalho. Barba cheia 

com alguns fios grisalhos.   

q. Sua cor? Branco   

r. Cor dos olhos? Castanho  

s. Seu peso? 91 kg  

t. Como é seu corpo? Esguio  

u. O que ele odeia? Vicente odeia se atrasar para seus compromissos e fazer 

algum trabalho pela metade.   

v. O que ele ama? Vicente ama a sua família, sair para jantar com Karine e 

brincar de jogos de tabuleiro com a filha.  

w. Qual seu objeto de desejo? Manter a harmonia em sua casa e continuar 
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com uma carreira bem-sucedida. Um dos seus maiores sonhos, desde que 

Emília escolheu a mesma profissão que a sua, é poder um dia trabalhar com 

a filha.   

 

Segundo Carlos Reis e Ana Cristina M. Lopes (1988), as personagens podem 

ser classificadas de acordo com o grau de profundidade dado à sua caracterização. 

No que se refere à personagem melhor detalhada, que possui elementos que 

constroem a coesão de suas atitudes dentro da narrativa, ela é classificada como 

personagem redonda, que:   
 

reveste-se da complexidade suficiente para construir uma personalidade 
bem vinculada. Trata-se, neste caso, de uma entidade que quase sempre 
se beneficia do relevo que a sua personalidade justifica: sendo normalmente 
uma figura de destaque o universo diegético, a personagem redonda é, ao 
mesmo tempo, submetida a uma caracterização relativamente elaborada e 
não-definitiva (REIS; LOPES, 1988, p. 219). 

 

Dessa maneira, pode-se compreender que apesar da caracterização mais 

minuciosa, a personagem redonda não pode ser mostrada de maneira óbvia, porque 

assim não causaria nenhuma expectativa em relação às suas atitudes, por outro 

lado, as mesmas precisam manter coerência embasada nos seus traços de 

personalidade. 

Dificilmente uma narrativa é composta por uma ou duas personagens, uma vez 

que essas figuras são fundamentais para deflagrar ou auxiliar na resolução de 

conflitos. Além disso, um Storytelling precisa da existência de outras referências, 

porque assim é possível evocar diversas características ligadas à marca. A partir do 

uso de outros tipos de personalidade, é possível também gerar identificação com 

públicos que vão além daquele para quem a mensagem inicialmente foi criada.  Por 

isso, foram caracterizadas outras personagens, a partir de um menor grau de 

aprofundamento. De acordo com Reis e Lopes:  
 
a personagem plana é acentuadamente estática: uma vez caracterizada, ela 
reincide (por vezes com efeitos cômicos) nos mesmos gestos e 
comportamento, enuncia discursos que pouco variam, repete "tiques" 
verbais, etc., de um modo geral suscetíveis de serem entendidos como 
marcas manifestativas (1988, p. 218).  
 

A diferenciação das personagens em redondas e planas visa dar continuidade 

aos acontecimentos propostos pela narrativa. Desse modo, enquanto as 

personagens com maior grau de caracterização têm posição central na história de 
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gerar identificação com o público, as personagens planas, como o próprio nome 

sugere, não podem ser vistas diante de uma profundidade e oferecem suporte para 

o crescimento da narrativa. Vale ressaltar que algumas vezes a complexidade 

oferecida a essas personagens possibilita o desdobramento de histórias onde elas 

podem ser as protagonistas.  
 

x Karine Flores Oliveira, 48 anos.  
  

Nascida em Goiânia, no dia 15 de janeiro de 1970, Karine é esposa de Vicente 

e mãe de Emília. Ela foi uma filha muito desejada por seus pais Roberto e Mariana, 

que a tiveram depois dos trinta anos. Por ser filha única, quando era criança nem 

sempre Karine tinha com quem brincar, ela então usava o tempo sozinha para poder 

inventar histórias que eram protagonizadas por suas bonecas. Quando se tornou 

adolescente, o seu gosto por histórias e literatura se tornou ainda maior e sempre 

que ia ajudar os pais no pequeno supermercado da família, ela levava algum livro 

consigo.   

Aos 18 anos, sem saber qual caminho seguir, optou por fazer direito. Mais 

tarde ela desistiu do curso para focar em sua escrita. Pouco tempo depois Karine 

começa a trabalhar em um jornal local, suas crônicas acabaram ficando populares, e 

aproveitando o crescimento da internet, ela começou a escrever um blog, depois de 

conseguir certa popularidade on-line ela alcançou seu objetivo de escrever um livro.  

Para quem não a conhece, Karine é interpretada como uma mulher muito 

reservada e séria, do tipo que não se abre para relacionamentos, mas essa 

característica logo acaba quando as pessoas conseguem se tornar mais próximas 

dela, quando isso acontece Karine se mostra muito dedicada e companheira. Seu 

senso de responsabilidade e persistência são suas características mais elogiadas 

por todos a sua volta.  

No âmbito familiar, Karine sempre foi mais ligada às regras, principalmente as 

de organização. Por trabalhar meio período e ficar muito tempo em casa, ela passa 

mais tempo com Emília, e mesmo com as diferenças de visão de mundo, as duas 

são muito amigas. O casamento e o nascimento da filha causaram mudanças 

perceptíveis em Karine, que passou a expressar muito melhor os seus sentimentos e 

a cobrar menos de si.  
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x Michelle de Souza Braga, 19 anos.  
  

Nascida em 11 de novembro de 1999, Michelle é a melhor amiga de Emília. Ela 

é a filha mais nova dentre três irmãs e mora apenas com o pai Sérgio e a mãe 

Dalva, em uma casa de classe média. A personalidade de Michelle pode ser vista 

pelos outros como excêntrica, uma vez que ela é muito fã da cultura pop coreana, e 

esse gosto acaba fazendo parte do seu estilo.  

Michelle tem duas irmãs Juliana e Daniela, ambas já são casadas e não moram 

mais com eles, mas mesmo assim, as três são muito próximas e a família se reúne 

sempre que pode. A garota não costumava ser a melhor aluna na escola, mas 

conseguia boas notas para a aprovação no final do ano. Seu gosto por fazer 

amizade e seu jeito alegre cativa a atenção das pessoas, permitindo que ela faça 

amigos com facilidade.    

  

x Maria Eduarda Arantes, 40 anos    
  

Nascida em 19 de setembro de 1978, Maria Eduarda é professora universitária 

de criação publicitária pela Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. 

Casada com Daniel e mãe de Luiz Henrique, um pré-adolescente de 13 anos, Maria 

Eduarda é uma pessoa muito meticulosa, reservada com sua vida pessoal e prática 

em relação os seus compromissos e afazeres.  

Formada em publicidade e propaganda na primeira turma do curso ela logo se 

interessou pela carreira acadêmica e quando terminou a graduação decidiu fazer 

mestrado. Poucos anos depois passou em um concurso público e efetivou-se 

professora na mesma faculdade que estudou. Na profissão ela é conhecida por ser 

muito rígida com seus alunos, principalmente quando o assunto são os prazos de 

entrega para os trabalhos ou critérios de avaliação, mas a sua dedicação e seu 

gosto por ajudar as pessoas fazem com que ela seja popular entre os estudantes, 

principalmente os mais aplicados.  

  

x João Henrique Rodrigues, 18 anos   
  

Nascido em 22 de abril de 2000, João Henrique é amigo de infância de Emília. 

Mora em um apartamento com a mãe e mais um irmão. Seus pais são divorciados, 
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então de vez em quando João e Gustavo vão para a casa do pai passar alguns dias 

com ele na fazenda no interior do estado. Aluno de relações públicas, João costuma 

ter aulas de manhã e ficar em casa à tarde com o irmão mais novo e a babá.   

Todos dizem que ele puxou a personalidade da mãe Sílvia que é corretora de 

imóveis e precisa ser muito comunicativa para lidar com os clientes. Outra 

característica muito marcante de João é a sua tranquilidade para lidar com 

momentos de crise, ele também é um ótimo conselheiro e pode parecer um pouco 

pacato demais. Mas isso muda quando assume alguma responsabilidade muito 

grande, nesses momentos ele deixa a preguiça de lado e trabalha duro para mostrar 

do que é capaz.  

  

x Tiago Moura, 19 anos  
  

Nascido em 19 de março de 1999, Tiago é amigo de Emília. Nascido em 

Mineiros, é o filho mais novo de dois irmãos. Tiago mudou-se para Goiânia para 

cursar publicidade e propaganda e mora sozinho em uma quitinete próxima ao 

campus, mas frequentemente a mãe dele vem passar alguns dias com o filho para 

ajudá-lo com questões da casa, já que ele é muito desatento e acaba esquecendo-

se de pagar as contas ou até mesmo de levar as roupas.   

A bondade de Tiago é sua característica mais marcante, ele gosta de agradar 

os amigos e evita conflitos o máximo que puder, principalmente porque é muito 

ligado a questões que envolvem a energia do universo e acredita que situações de 

hostilidade causam desequilíbrio. Frequentemente as pessoas reclamam que Tiago 

chega atrasado a compromissos. Na faculdade ele é visto como uma pessoa 

distraída, porque sua mente imaginativa não consegue ficar presa a apenas um 

assunto durante muito tempo, graças a isso ele também é muito criativo, o que faz 

ele se sair bem nas avaliações do curso.  

  

3.4 Os arquétipos   
  

Um importante estudioso que se dedicou aos arquétipos foi o psicólogo suíço 

Carl. C. Jung. A partir dos conceitos definidos Jung, Vogler definiu o termo como 

"personagens ou energias que se repetem constantemente e surgem nos sonhos de 

todas as pessoas e em mitos de todas as culturas” (VOGLER, 2015, p. 42). Segundo 
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JUNG (2014) os arquétipos fazem parte do que é chamado de inconsciente coletivo,  

 
enquanto o inconsciente pessoal é constituído essencialmente de 
conteúdos que já foram conscientes e, no entanto desapareceram da 
consciência por terem sido esquecidos ou reprimidos, os conteúdos do 
inconsciente coletivo nunca estiveram na consciência e, portanto, não foram 
adquiridos individualmente, mas devem sua existência apenas à 
hereditariedade. Enquanto o inconsciente pessoal consiste em sua maior 
parte de complexos, o conteúdo do inconsciente coletivo é constituído 
essencialmente de arquétipos (JUNG, 2014 p. 51). 

 
Quando se trata de campanhas de comunicação, os arquétipos se tornam 

relevantes e podem evidenciar significados, que associados às marcas, são capazes 

de retratar seu posicionamento e diferenciá-las das demais mesmo diante da 

prestação de serviços ou venda de produtos iguais. Segundo Margaret Mark e S. 

Carol Pearson (2003), os arquétipos podem estar ligados às marcas e se baseiam 

em características táteis dos bens vendidos, encontrados a partir da história de 

fundação da empresa, ligados a alguma verdade sobre ela e associados à sua 

categoria de pertencimento.  

A relação entre funções arquetípicas e marcas oferece recursos muito ricos 

para a definição de um Storytelling, porque a identificação do arquétipo que melhor 

representa a marca evoca sentidos humanos ao produto anunciado e, a partir disso, 

é possível definir como os personagens da história devem agir, a fim de alcançar o 

objetivo de comunicação. A partir disso, foi possível que emergisse o arquétipo de 

marca ligado ao curso de Publicidade e Propaganda, o herói. Comum à Jornada do 

Escritor, essa figura está ligada à inquietude e representa desejo de mudança e 

disposição ao enfrentamento de desafios, seu diferencial é “sua crença no poder da 

vontade. Se quer algo, vai em frente até conseguir. É o arquétipo de quem sai na 

frente e busca se manter na liderança” (XAVIER, 2015, p. 58).  

Os arquétipos não são estáveis, nem mesmo para a definição de 

posicionamento das marcas, onde eles estão ligados ao momento vivido pela 

empresa e seu cenário mercadológico. As funções arquetípicas das narrativas e 

mitos também não devem ser compreendidas como personalidades estáticas, mas 

sim como funções psicológicas que “podem ser pensados como máscaras, usadas 

pelos personagens temporariamente quando a história precisa avançar” (VOGLER, 

2015, p. 63).   

Emília é a heroína, porque ela exerce a função central na narrativa, é quem 

mais se transforma durante a jornada e sua função é ser um espelho para o público-
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alvo que poderá se identificar com a personagem por meio de suas experiências, 

frustrações e desejos. Vogler (2015) explica que os heróis podem iniciar suas 

jornadas a partir de dois pontos: de maneira voluntária ou a contragosto, a segunda 

diz respeito aos heróis que ao serem chamados para vivenciar a sua trajetória de 

transformação se recusam e passam por um momento de dúvida e medo. Emília se 

encaixa nesse tipo de heroína, pois em dado momento ela reluta antes de tomar sua 

decisão.   

A heroína é marcada pela busca de sua identidade, item que se relaciona ao 

mesmo tempo com o público-alvo, que está vivenciando o momento de decisão 

profissional e como Emília, que precisa colocar suas escolhas à prova e vencer os 

desafios da narrativa. Nesse sentido, a protagonista tem função importante como 

referência para o público-alvo, que está prestes a iniciar a sua trajetória na 

graduação. Ao mesmo tempo também é um momento de autoconhecimento, 

aprendizado e amadurecimento, onde faz sentido compreender o herói como 

"aquele que aprende ao cresce mais no decorrer da história” (VOGLER, 2015, p. 

69).  

Tendo como característica simbólica e essencial do arquétipo do herói a sua 

capacidade de agir diante dos acontecimentos, é o desejo de Emília que move toda 

a narrativa. É a partir da sua vontade de servir e de realizar um trabalho que possa 

ajudar outras pessoas a alcançarem o conhecimento que ela adquiriu acerca do 

universo publicitário. Nesse sentido, Emília também pode ser vista como uma 

heroína catalisadora, que tem como função iniciar o processo de mudança em 

outras pessoas (VOGLER, 2015), porque apesar da sua jornada possuir desafios 

que precisam ser transpostos, ela também é responsável por deflagrar mudanças 

em outros estudantes por meio da sua cartilha e da ação desenvolvida no espaço 

das profissões com informações sobre o curso de Publicidade e Propaganda. 

Em geral, os heróis precisam de companheiros que aparecerão durante toda a 

sua jornada, seja para auxiliá-los por meio de conselhos ou para submetê-los a 

desafios. Mesmo os heróis mais solitários passam por alguma transformação vinda 

da experiência em grupo, afinal essa é uma característica humana. Uma das figuras 

mais expressivas da relação de amadurecimento do herói e da sua progressão na 

narrativa é o mentor. Segundo Campbell,   
 

para aqueles que não recusaram o chamado, o primeiro encontro da 
jornada se dá com uma figura protetora (que, com frequência, é uma anciã 
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ou um ancião), que fornece ao aventureiro amuletos que o protejam contra 
as forças titânicas com que ele está prestes a deparar-se (2017, p. 74). 

  

O mentor é o arquétipo que faz emanar uma das relações mais completas de 

aprendizado. De acordo com Vogler (2015), ele está presente no nosso imaginário 

eternizado pela figura do professor, pai ou pessoa mais experiente que de alguma 

forma já conhece o caminho que o herói irá percorrer, muitas vezes porque ele já 

passou pela mesma experiência e agora poderá auxiliar quem está iniciando a 

jornada. Assim o mentor de Emília é o seu pai Vicente, que como ex-aluno do curso 

de Publicidade e Propaganda na mesma universidade que a filha, conhece a 

realidade por ela vivenciada.   

Em outras palavras, Vicente também já foi o herói de sua própria jornada como 

aluno e agora, por compreender a experiência vivenciada pela filha, exerce o papel 

de mentor, enquanto Emília, atual heroína, está reunindo aprendizado e experiência 

para compartilhar com os futuros heróis que entrarão no curso, o público-alvo da 

campanha.  Os mentores 
dão aos heróis motivação, inspiração, orientação, treinamento e presente 
para a jornada. Todo herói é guiado por alguma coisa, e uma história sem o 
reconhecimento dessa energia fica incompleta. Seja expresso por um 
personagem ou como um código de conduta internalizado, o arquétipo do 
Mentor é uma ferramenta poderosa nas mãos do escritor (VOGLER, 2015, 
p. 89).  

  

Dessa maneira, Vicente é responsável por aconselhar a filha e oferecer 

informações que possam ajudá-la na compreensão do que é ser um publicitário, 

conhecimento que será compartilhado com os estudantes do ensino médio, por meio 

do trabalho desenvolvido por Emília. Como já mencionado, os arquétipos e as fases 

da Jornada do Escritor podem ser diretamente associados, e a relação dos dois é 

capaz de auxiliar a progressão dos acontecimentos.  

O arquétipo conhecido como arauto é uma das funções marcadas por 

momentos específicos da história, ele pode aparecer em qualquer fase da narrativa, 

mas frequentemente é mais atuante no primeiro ato, onde sua função está ligada ao 

chamado à aventura, quando o herói é apresentado ao desafio, problema ou missão 

que percorrerá. Dessa maneira, o arquétipo está ligado à anunciação de uma 

mudança importante na vida do herói, responsável por fazê-lo entrar no mundo 

especial da história.  

Com isso, Maria Eduarda, a professora de Emília, é o arauto da narrativa, uma 
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vez que é ela quem conta aos alunos sobre a realização do concurso promovido 

pelo curso de Publicidade e Propaganda com a finalidade de responder à pergunta 

"O que é ser publicitário?". Nem sempre o chamado do arauto é atendido 

prontamente pelo herói, como acontece com Emília, mas com a motivação certa a 

heroína segue seu destino rumo ao seu crescimento e à progressão da narrativa, 

onde independentemente do modo "seja um chamado íntimo, um acontecimento 

externo ou um personagem trazendo notícias de mudança, a energia do Arauto é 

necessária em quase toda a história” (VOGLER, 2015, p. 100)  

Dentro desse contexto também existe outra figura simbólica com a qual a 

heroína Emília interage, o aliado, representado por Michelle. Essa figura é exercida 

por algumas personagens durante a jornada, mas Michelle tem essa energia 

dominante como amiga da heroína. Por se tratar de uma pessoa que está presente 

na vida acadêmica de Emília, ela é o principal elo entre a protagonista e o curso, 

assim como a responsável por trazer à tona a personalidade fiel e dedicada da 

amiga. Essa relação é importante para a narrativa como forma de entretenimento, 

porque, segundo Vogler (2015) abre possibilidades para a protagonista expressar 

outras facetas da sua personalidade, pois a relação permite a troca de confidências, 

momentos felizes e uma cumplicidade na qual a heroína pode expressar seus 

medos, frustrações e desejos, que talvez não surgisse durante a interação com 

outros arquétipos.   

A amizade entre Emília e Michelle, reflete o companheirismo, muito comum aos 

estudantes do ensino médio, fase geralmente marcada pela criação de grupos de 

amigos muito próximos e queridos, com os quais os indivíduos podem buscar 

conselhos em momentos de crise. Devido ao fato de o público-alvo ainda estar 

dentro do espectro da adolescência, pode-se mencionar a ocorrência da tendência 

grupal, conforme definido pelo psicólogo argentino Knobel: 
 

o fenômeno grupal adquire uma importância transcendental, já que se 
transfere ao grupo grande parte da dependência que anteriormente se 
mantinha com a estrutura familiar e com os pais especialmente. O grupo 
constitui assim a transição necessária para o mundo externo para alcançar 
a individualização adulta (1985, p. 37).  

  

Desse modo, a continuidade de uma relação conectada ao mundo exterior 

ainda está presente no comportamento de Emília, uma vez que ela se trata de uma 

jovem adulta. Entretanto, esse desprendimento familiar na narrativa acontece de 
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maneira mais branda, a fim de não serem desencadeados conflitos de ordem muito 

intensa entre Emília e seus pais, pois, acima de tudo, a narrativa deve preocupar-se 

com os valores associados ao curso de Publicidade e Propaganda. Portanto, 

relações ligadas aos amigos fazem parte do elo de conexão entre a fase 

adolescente que caracteriza e do início da fase adulta onde a protagonista se 

encontra.    

Da mesma maneira que Michelle é uma aliada, João também exerce essa 

função, ele oferece ajuda à protagonista de maneira menos intensa, mas ainda 

assim exerce papel importante para a narrativa, principalmente no que diz respeito 

ao aumento de confiança da personagem. Emília tem outro amigo mais próximo, 

Tiago, que traz um arquétipo diferente, graças à sua personalidade menos séria e 

mais confusa, ele é o responsável por trazer alívio cômico em momentos 

pertinentes, caracterizando o arquétipo de pícaro na história e oferecendo o 

equilíbrio necessário.   

Por outro lado, nem todos os arquétipos serão apresentados por personagens 

humanos, segundo Vogler (2015) a sombra é geralmente expressa por energias 

negativas, principalmente na figura dos vilões ou antagonistas, no entanto a sua 

função dramática está liga aos desafios que o herói precisa combater para se tornar 

vitorioso. Dessa maneira, na campanha, a sombra está presente nos 

acontecimentos cotidianos que agem contra os esforços de Emília na realização de 

seu trabalho, ou seja, ela precisa vencer os desafios com determinação e mostrar 

que é merecedora da recompensa. Mais uma vez vale ressaltar que essas funções 

arquetípicas são energias voláteis que podem ser modificadas, assim as 

personagens podem exercer mais de uma função na narrativa.  

  

3.5 O Plano Transmídia  
   

Para o desenvolvimento da campanha, é extremamente importante que seja 

levado em consideração o modo de contar uma história, porque uma narrativa 

transmidiática "desenrola-se através de múltiplas plataformas de mídia, com cada 

novo texto contribuindo de maneira distinta e valiosa para o todo” (JENKINS, 2009, 

p. 138). Portanto, a progressão da narrativa atrás dos meios depende da 

contribuição e disposição do público à mensagem, ou seja, a criação deve despertar 

a curiosidade para que seja buscada a expansão do conteúdo em outros meios de 
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comunicação. Dessa maneira, cada parte deste universo expandido deve ser 

utilizada de forma independente, complementando a narrativa, sem que haja 

redundância de conteúdo.  

O cenário no qual a narrativa se estabelece, de acordo com Henry Jenkins é 

conhecido como Cultura da Convergência, este conceito manifesta as alterações 

ligadas ao consumo de mídia e pode ser observado a partir da interação dos 

indivíduos com a tecnologia. De acordo com Jenkins (2009), o fenômeno modifica a 

relação entre as mídias mais tradicionais e as mais recentes e inovadoras, tornando 

possível o entrelaçamento de mercados e públicos cada vez mais distintos, "a 

convergência envolve uma transformação tanto na forma de produzir quanto na 

forma de consumir os meios de comunicação” (2009, p. 44). É a convergência, 

portanto que possibilita o estabelecimento de contato entre marcas e consumidores, 

porque instaura a oportunidade de uma atuação mais ativa e oportuna na vida do 

seu público:  
  

a força de uma conexão é medida em termos de seu impacto emocional. A 
experiência não deve ser contida em uma única plataforma de mídia, mas 
deve estender-se pelo maior número possível delas. A extensão de marca 
baseia-se no interesse do público em determinado conteúdo, para associá-
lo repetidamente a uma marca (JENKINS, 2009, p. 106).  

  

Com base na relação de complementaridade das mídias, onde a mensagem 

cria pontos de acesso para diversas fases da campanha, a transmídia reúne em sua 

totalidade a visão completa da narrativa. Como consequência, "a compreensão 

obtida por meio de diversas mídias sustenta uma profundidade de experiência que 

motiva mais consumo” (JENKINS, 2009, p. 138) e permite a permanência do 

destinatário em outros desdobramentos. Por isso, de acordo com Palacios e 

Terenzzo (2016), além dos formatos escolhidos agirem como pontos de contato, 

eles devem ser capazes de chamar a atenção e dialogar com diferentes públicos, 

assim como manter interessado aquele que já foi conquistado na mídia anterior.  

Tendo em vista que é indispensável manter a atenção e que o público-alvo se 

trata de adolescentes do ensino médio, definiu-se como o primeiro ponto de contato 

uma cartilha. Acredita-se ser mais interessante fazer contato com o público por meio 

da entrega da cartilha nas escolas, por se tratar de um ambiente propício às 

discussões acerca da escolha de uma profissão, onde é muito comum os 

professores orientarem os alunos. A aproximação entre a campanha e o público foi 
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realizada trazendo elementos semelhantes ao universo de super-heróis.    

A cartilha apresenta uma história criada por Emília, na qual as diferentes 

funções exercidas dentro de uma agência de publicidade são personificadas em 

heróis. A narrativa trata-se da busca de Lana, uma publicitária que está em 

buscados dos profissionais mais habilidosos para ajudá-la a derrotar monstros que 

estão ameaçando o futuro da profissão. A fim de encontrá-los, ela entra em contato 

com o agente Camargo, um homem muito influente no mundo dos negócios. 

Durante a breve narrativa, o público é apresentado aos heróis publicitários, um 

grupo com os melhores profissionais de atendimento, redação, direção de arte, 

mídia e planejamento. O responsável por conduzir a apresentação é Camargo, que 

ao mostrar as habilidades dos heróis inicia a tarefa de informar aos alunos de ensino 

médio das escolas públicas algumas características reais dos publicitários, em meio 

a características lúdicas e exageradas responsáveis por intitular as personagens da 

narrativa como super-heróis.    

A narrativa da cartilha permite que o público compreenda que existem outras 

áreas de atuação nas quais os publicitários podem exercer sua profissão. Isso está 

presente no último quadrinho da história, quando o narrador afirma haver mais 

heróis publicitários com outras especialidades espalhados pelo mundo. Ao final é 

reforçada a continuidade da narrativa através de um convite para o Espaço das 

Profissões, onde é realizada uma ação publicitária focada na experiência dos 

estudantes de ensino médio.   

Dentre as principais escolhas realizadas para a composição da cartilha, podem 

ser destacadas às relacionadas à linguagem verbal e visual. Quanto à linguagem 

verbal, foi definida em consonância com a faixa etária do público da campanha, 

composta por textos breves que respondem à norma padrão da língua, mas sem 

formalidades, chegando a ter caráter mais jovem e descontraído. Quanto à 

linguagem visual, as principais escolhas referem-se às cores utilizadas e seus 

significados.  

Primeiramente é preciso compreender que o vínculo estabelecido entre a 

humanidade e as cores é uma relação existente desde os tempos remotos, pois "é 

uma preocupação antiga do homem desejar sempre reproduzir o colorido da 

natureza em tudo que o rodeia” (FARINA, 1982, p. 22). Dentre a percepção das 

cores como elementos carregados de significados, pode-se dizer que muito dessa 

leitura é feita a partir de fatores culturais, advindos de determinadas civilizações e 
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épocas. Segundo Farina:  

 
as cores faziam parte, assim, mais das necessidades psicológicas do que 
das estéticas, e as que mais surpreendiam aos olhos humanos seriam para 
enriquecer a presença de príncipes e reis, sacerdotes e imperadores, 
através dos deslumbrantes vestuários e ornamentos que lhes eram 
atribuídos (1982, p. 22).  

  

Outro modo de leitura do universo por meio das cores está ligado às 

percepções individuais oferecidas pelo aparato visual do corpo humano. Algumas 

pessoas, por exemplo, apresentam daltonismo e não distinguem todas as 

colorações, assim, mesmo que todas as pessoas estejam inseridas em um contexto 

cultural, a preferência por determinadas cores está relacionada a aspectos orgânicos 

muito particulares. De acordo com Farina:  
 

cada pessoa capta os detalhes do mundo exterior conforme a estrutura de 
seus sentidos, que, apesar de serem os mesmos em todos os seres 
humanos, existe sempre uma diferenciação biológica entre todos, que leva 
a certos graus de sensibilidade bastante desiguais (1982, p. 37).  

  

Desse modo, o uso de teorias relacionadas às cores pode ser aplicado a 

diferentes áreas de atuação, como a medicina, a comunicação, moda e até mesmo 

na segurança do trabalho, assim, para cada especialidade há aplicações diversas 

que interpretam os elementos de acordo com o seu contexto. Um exemplo dessas 

aplicações está nas normas de trânsito, onde a cor vermelha sinaliza sempre a 

parada de veículos. Portanto, a sistematização do uso das cores se faz necessária, 

e no que se refere à comunicação visual, desencadeia um processo de concepção, 

no qual:   
 

a cor é vista: impressiona a retina. É sentida: provoca uma emoção. E é 
construtiva, pois, tendo um significado próprio, tem valor de símbolo e 
capacidade, portanto, de construir uma linguagem que comunique uma ideia 
(FARINA, 1982, p.27).  

  

Uma vez compreendida a necessidade de estabelecer uma conexão acertada 

entre os elementos da cartilha e o público, foi definido em um conjunto de cores que 

pudesse estar ligado ao curso de Publicidade e Propaganda. Para isso, foi tomada a 

distinção de cores baseada no conjunto de heróis como um grupo de pertencimento 

que enfrenta outro grupo antagonista, dessa maneira, as cores foram determinadas 

a partir de dois extremos.  

De acordo com Guimarães "na análise da polaridade da temperatura aplicada 
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às cores, podemos inicialmente fazer a correspondência entre o quente e os matizes 

da faixa amarelo-laranja-vermelho e entre o frio e os matizes da faixa verde-azul" 

(2001, p. 80). Diante disso, optou-se por utilizar, na estética dos heróis, as cores de 

matizes quentes, uma vez que as sensações cromáticas explicitadas por elas advêm 

de elementos mais alegres e relacionadas à luz. Dentre as sensações cromáticas 

emanadas da categoria de cores quentes, de acordo com Farina (1982), o vermelho 

está ligado ao dinamismo, energia, coragem, intensidade, paixão, alegria 

comunicativa e extroversão. O autor também classifica o laranja como força, 

luminosidade, euforia e senso de humor. E o amarelo, por sua vez, tem sensação 

afetiva ligada à iluminação, conforto, alerta, esperança, adolescência, 

espontaneidade e euforia.  

Dando continuidade à narrativa transmidiática, o convite contido na cartilha leva 

os estudantes para o ambiente interativo do Espaço das Profissões, montado pelo 

curso de Publicidade e Propaganda para receber os alunos de ensino médio. A fim 

de gerar conexão com o meio anterior, a sala contém decoração temática baseada 

na identidade visual da cartilha e visa proporcionar uma aproximação ainda maior 

entre os estudantes e a realidade que eles vão encontrar na Universidade Federal 

de Goiás. Além disso, é importante promover um ambiente onde seja possível o 

diálogo entre os alunos das escolas e os atuais alunos de publicidade e propaganda, 

assim como gerar o primeiro contato entre o público e Emília, a criadora da cartilha e 

protagonista da história, uma vez que ela está presente no evento.   

A sala interativa está decorada com os heróis apresentados na cartilha, quanto 

à interação, os alunos irão participar de um jogo baseado no “quem sou eu?”. A 

dinâmica consiste em reunir um grupo de estudantes em um círculo, cada pessoa 

tem um papel colado à testa, em cada um deles há o nome de diferentes áreas de 

atuação dos profissionais de publicidade e propaganda. Os estudantes deverão 

fazer perguntas sobre o conteúdo do seu papel, portanto o desafio é, a partir das 

dicas dos colegas, adivinhá-los.   

Os monitores da sala, dentre eles Emília, ajudarão os estudantes com as 

dicas e todos competem até a última pessoa conseguir acertar. Além de permitir 

interação com o curso, e gerar experiência, o objetivo do jogo é mostrar aos alunos 

que existem muitos outros papéis e funções que podem ser desempenhadas por um 

publicitário, aumentando, portanto, o conhecimento sobre a variedade de 

possibilidades que o curso pode oferecer. A partir do contato direto entre Emília e o 



37 
 

público, a personagem irá interagir livremente com os estudantes, momento em que 

ela irá apresentar a sua página no Facebook, podendo adicioná-los como amigos e 

publicar fotos, marcando-os. Dessa maneira será estabelecida uma relação com o 

público que é iniciada no universo digital, através de uma rede social. Assim, o 

público é encaminhado ao terceiro ponto de contato, o perfil de Emília no Facebook, 

onde terão a oportunidade de saber um pouco mais sobre a protagonista e conhecer 

a sua rotina como estudante.   

O Facebook direciona o público para o novo meio, a websérie. Esse espaço é o 

maior em tempo de história e por isso foi reservado para ser o local do último ponto 

de contato. Onde é narrada a trajetória da protagonista a partir do momento em que 

ela decide aceitar o desafio de fazer parte do projeto da Faculdade de Informação e 

Comunicação e criar uma narrativa para a divulgação da sua futura profissão. Nesse 

meio, o público terá contato com a história de Emília e complementar as informações 

sobre o que é ser um estudante de graduação de publicidade e propaganda. Além 

disso, a websérie guarda conflitos diretamente ligados à Emília, essa humanização 

da personagem mostrará as suas dificuldades com o projeto e com o universo ao 

seu redor, elementos essenciais para a garantia de identificação do público com a 

história contada.   

No que se refere ao desenvolvimento da websérie, as teorias ligadas à criação 

de roteiro também exercem papel central para a progressão dessa mídia e, 

consequentemente, de toda a campanha. As histórias são contadas a partir de 

acontecimentos que estejam fora do espectro daquilo é considerado como uma vida 

cotidiana, ou seja, da rotina da protagonista. Segundo McKee, isso se deve ao 

elemento responsável por iniciar uma narrativa, "o Incidente Incitante desarranja 

radicalmente o equilíbrio de forças na vida do protagonista” (2006, p. 183) e esse 

desequilíbrio está diretamente associado à vida da personagem central:  
 

o Incidente Incitante primeiro deixa a vida do protagonista fora de equilíbrio, 
e então incita nele o desejo de restaurar esse equilíbrio. Dessa necessidade 
– muitas vezes rapidamente, às vezes com deliberação – o protagonista tira 
um Objeto de Desejo: algo físico, ou situacional, ou relativo à atitude que ele 
sente que falta ou precisa para colocar o navio da vida em uma quilha 
equilibrada. E para muitas estórias e gêneros, isso é o suficiente: um evento 
altera a condição do protagonista, despertando um desejo consciente por 
algo que ele sente que vai acertar as coisas, e então ele vai atrás disso 
(MCKEE, 2006, p. 186).   

  

 A partir disso, a ocorrência de um evento que seja capaz de movimentar a 
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tória de Emília e para a 

continuidade da campanha. Desse modo, o incidente incitante ocorrido na narrativa 

apresentada na websérie se trata do momento em que Maria Eduarda, professora 

de Emília, divulga para a turma de estudantes de publicidade e propaganda que será 

realizado um concurso entre os alunos que tem como tema "O que é ser 

publicitário?". A partir desse momento, Emília reluta, mas cede ao seu desejo 

consciente de participar do concurso e mostrar suas habilidades, para isso ela 

r desafios que vão testar o seu conhecimento como diretora de 

Portanto, vale ressaltar que o incidente incitante explicitado se encontra 

adaptado à complexidade da narrativa, uma vez que é necessário constituir uma 

alvo, dessa maneira os resultados 

gerados por esse elemento encontram finalidade em proporcionar o avanço da 

narrativa por meio da resolução de pequenos conflitos cotidianos. Esse cuidado com 

ue os mesmos estão 

e, portanto, não devem produzir 

A websérie também contém a relação familiar de Emília e, consequentemente 

o seu pai, Vicente, personagem criado com a intenção de fazer uma referência ao 

curso de Publicidade e Propaganda. Para facilitar a 

a relação entre todos os meios citados, foi 

organizada a sequência de pontos de contato relacionados com as fases da 

 

definição dos meios como pontos de contato de diferentes fragmentos da 

história se deu baseada na chamada Jornada do Escritor, organizada e 

sistematizada por Christopher Vogler. Entretanto, primeiramente, é necessário 

s estudos de Joseph Campbell 
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há, sem dúvida, diferenças entre as inúmeras religiões e mitologias da 
humanidade, mas este livro trata das semelhanças; uma vez 
compreendidas as semelhanças, descobriremos que as diferenças são 
muito menos amplas do que se supõe popularmente (bem como 
politicamente) (2007, p.12).  

 

Dessa maneira, Campbell apoiou-se nos estudos da mitologia para a busca de 

seu objetivo de "promover a mútua compreensão entre os seres humanos" (2007, 

p.12) e, a partir de histórias que fazem parte da cultura de diversos povos, foi 

desvendando a passagem dos indivíduos por suas jornadas pessoais que são, ao 

mesmo tempo, universais. Assim, as etapas da jornada que foram estabelecidas em 

O Herói de Mil Faces partem da associação a contos e lendas antigas, os quais 

possuem etapas semelhantes aos desafios encontrados por todas as pessoas em 

suas vidas cotidianas. Portanto os padrões definidos por Campbell servem como 

auxílio para os heróis, servindo como uma ferramenta que pode ajudar os indivíduos 

na compreensão de si mesmos e do universo que os rodeia.   

Sendo as histórias um retrato das relações humanas, o reconhecimento dos 

padrões mitológicos identificados por Campbell foi aplicado de maneira 

sistematizada, voltada para a prática da criação de narrativas. O estudo deu origem 

ao que Vogler definiu como a Jornada do Escritor, a qual foi pensada "como um guia 

prático para escritores, embora também possa ser lido como um guia de lições para 

a vida que foram cuidadosamente incorporadas às histórias de todos os tempos” 

(VOGLER, 2015, p. 16). Assim, a campanha se utiliza dessa ferramenta que tanto 

evidencia a proximidade dos acontecimentos reais com as histórias que compõem o 

imaginário dos indivíduos. A narrativa apresentada trata-se da história de Emília, 

uma estudante de publicidade e propaganda da Universidade Federal de Goiás 

muito ansiosa para poder mostrar suas habilidades como diretora de arte. Certo dia, 

durante uma aula da faculdade, Emília fica sabendo de um concurso onde poderá 

criar uma peça sobre o que é ser publicitário. A partir do momento em que Emília 

decide participar da competição, ela enfrenta dificuldades e encara desafios para 

conseguir terminar o seu projeto.  

A Jornada do Escritor concerne todas as etapas de uma história, de maneira 

progressiva, desde o começo até o momento em que o herói consegue completar a 

sua trajetória. Portanto, deve ser utilizada como uma referência para escritores e 

não como uma teoria a ser seguida com rigidez, uma vez que a alteração da ordem 



40 
 

de aparecimento de suas etapas confere certa dinamicidade à história. Por isso, 

essas fases podem ser vistas separadamente e associadas aos meios de 

comunicação que fazem parte da campanha. Desse modo, a narrativa recebe 

ancoragem para ser apresentada de maneira transmidiática, onde cada meio 

apresentará a fase da jornada mais adequada para servir como ponto de contato 

com o público-alvo. Assim, a narrativa tem início na última etapa da Jornada do 

Escritor, o retorno com o elixir. De acordo com Vogler: 

 
depois de terem sobrevivido a todas as provações e à morte, os heróis 
voltam ao ponto de partida, vão para casa ou continuam a jornada. [...] Se 
são heróis verdadeiros, retornam com o elixir do Mundo Especial, trazem 
algo para dividir com os outros ou algo com o poder de curar a terra ferida 
(2015, p. 283). 

  

 Portanto, o primeiro ponto de contato trata-se do resultado da jornada, o lugar 

onde Emília poderá, através da cartilha, partilhar com o público-alvo o conhecimento 

adquirido durante a sua trajetória. Por outro lado, Emília não exerce o papel ativo de 

uma personagem nesse meio de comunicação, uma vez que o material contém uma 

breve narrativa criada por ela durante o concurso da faculdade. Assim, a ligação 

existente entre o primeiro ponto de contato e toda a campanha se dá principalmente 

pela presença do nome de Emília como criadora da cartilha. Dessa maneira, o elixir 

que a heroína compartilha é o esclarecimento acerca das funções exercidas pelos 

publicitários que atuam em agências. Portanto, Emília leva para o ensino médio, do 

qual ela já fez parte, as informações que atualmente possui a respeito das áreas de 

atuação do publicitário.  

O retorno com o elixir ainda está presente no segundo meio, uma ação 

realizada durante o Espaço das Profissões. Essa fase é marcada pela interação 

direta entre Emília e o público-alvo, pois a heroína estará presente na sala interativa 

do evento, dando continuidade ao compartilhamento das experiências adquiridas 

durante a fase de criação da cartilha. O diferencial desse meio é que ele possibilita o 

aprofundamento da relação entre a heroína e seu público-alvo, uma vez que Emília 

poderá entrar em contato com os leitores da sua história e perceber os efeitos do 

seu trabalho ao ver o ambiente interativo decorado com as suas criações. Além 

disso, poderá complementar as informações sobre as primeiras áreas de atuação 

dos publicitários apresentadas na cartilha.  

Durante a ação, Emília se torna essencial para o próximo ponto de contato, 
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visto que sua interação com o público-alvo resulta na apresentação do perfil no 

Facebook da heroína. Esse terceiro meio reserva o mundo comum como estágio da 

jornada, que tem como papel mostrar como é a vida da personagem sem os 

conflitos responsáveis por fazê-la embarcar no mundo especial, lugar de desafios e 

aprendizado. De acordo com Vogler:  
 

como muitas histórias são jornadas que levam os heróis e o público a 
Mundos Especiais, elas têm início com o estabelecimento do Mundo 
Comum como uma base de comparação. O Mundo Especial da história 
apenas será especial se pudermos vê-lo em contraste com o mundo normal 
de assuntos cotidianos do qual o herói é enviado. O Mundo Comum é o 
contexto, a base e o histórico do herói (2015, p. 138). 

 

Esse momento foi reservado para o Facebook de Emília, onde, através das 

publicações feitas pela heroína, pode ser acompanhado o histórico da sua vida. O 

meio também é responsável por direcionar o espectador para o próximo e último 

ponto de contato da narrativa, a websérie e, ao mesmo tempo, "estabelece um forte 

laço de afinidade ou interesse comum entre o herói e o público" (VOGLER, 2015, p. 

142), uma vez que as postagens do Facebook contêm o cotidiano de Emília, por 

meio dela pode haver curiosidade sobre a rotina de uma estudante universitária.   

A websérie é o espaço que permite maior aprofundamento da história e das 

personagens, por isso ela agrupa várias fases da jornada. É nela que Emília recebe 

o chamado à aventura quando fica sabendo de um concurso do qual pode participar 

como diretora de arte. Essa etapa da Jornada do Escritor pode ser analogamente 

relacionada ao incidente incitante, que de acordo com Robert McKee (2006) é um 

evento que modifica a vida normal da protagonista. Vogler reconhece essa 

equivalência teórica ao afirmar que  
 

várias teorias de roteiro nomeiam o Chamado à Aventura com outros 
termos, como incidente provocador ou iniciático, catalisador ou gatilho. 
Todas concordam que é necessário um acontecimento para colocar a 
história em movimento assim que o trabalho de apresentação do 
protagonista for realizado (2015, p. 154).  

  

O chamado à aventura ou incidente incitante responsável por colocar a 

websérie em movimento está no momento em que Maria Eduarda, a professora de 

Emília conta à turma sobre a realização do concurso na faculdade. É esse evento 

que vai fazer a heroína ficar relutante e passar pela etapa da recusa ao chamado, 

etapa em que Emília não se sente muito preparada para participar do concurso e 



42 
 

começa a criar pretextos para não participar. Vogler destaca a ocorrência desse tipo 

de personagem, em que “os heróis em geral recusam ao Chamado ao apresentar 

uma longa lista de desculpas esfarrapadas” (2015, p. 165), apesar de Emília se 

encaixar nesse tipo de heroína, ela é levada a aceitar o chamado.   

Na narrativa, o encontro com o mentor é iniciado ainda no momento da recusa, 

de acordo com Vogler, “o Encontro com o Mentor é o estágio da Jornada em que o 

herói recebe os suprimentos, o conhecimento e a confiança indispensáveis para 

superar o medo e dar início à aventura” (2015, p. 174). Portanto, Emília é exposta a 

essa fase quando está em casa, conversando com seus pais. Vicente é o seu 

mentor, e consegue oferecer à filha a confiança necessária para encarar o desafio 

do concurso, dessa maneira, o diálogo entre pai e filha marca o encontro entre 

mentor e heroína.   

Outro aspecto importante dessa relação é a troca de experiências entre os 

personagens arquétipos, pois para o mentor ocupar esse papel, é necessário que 

ele tenha passado pelos mesmos desafios que o seu discípulo, como afirmado por 

Vogler “mentores quase sempre são ex-heróis que sobreviveram às provações da 

vida e agora repassam seu conhecimento e sabedoria” (2015, p. 80). Nesse caso, 

Vicente é capaz de auxiliar Emília, porque também já foi estudante de publicidade e 

propaganda na mesma universidade que a filha. 

Logo após essa etapa, é chegada a hora de fazer a travessia do primeiro limiar, 

esta fase é marcada pelo afastamento do mundo comum em direção ao mundo 

especial. Para Vogler,  
 

agora o herói está no limiar do mundo da aventura, o Mundo Especial do 
Segundo Ato. O chamado foi ouvido, dúvidas e medos foram expressados e 
atenuados e todas as preparações obrigatórias foram feitas. Porém, o 
movimento real, a ação mais crucial do Primeiro Ato, ainda está pendente. A 
Travessia do Primeiro Limiar é um ato voluntário no qual o herói se 
compromete de todo o coração com a aventura (2015, p. 185). 

  

O momento em que a heroína decide sobre qual tema fará o seu projeto, marca 

o seu compromisso com o concurso e a importância que o evento passou a ter para 

ela. Depois de firmado esse compromisso, Emília precisa trabalhar na criação da 

cartilha com a qual participará no concurso, mas esse processo não será muito 

simples, neste momento a heroína se depara com provas, aliados e inimigos. Essa 

etapa da jornada apresenta testes que demonstrarão se Emília realmente é capaz 

de seguir sua empreitada na criação de sua peça publicitária, além disso, é um 
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período em que a protagonista irá estabelecer aliança com outros personagens para 

além do mentor, que contribuirão a sua continuidade na jornada e “podem oferecer 

alívio cômico ou ajuda” (VOGLER, 2015, p. 196). 

Vencidos os testes que dificultaram o caminho da heroína para completar sua 

cartilha, Emília se encontra no grande dia em que apresentará a sua criação para 

toda a faculdade. O início do último episódio da websérie trata da etapa nomeada de 

aproximação da caverna secreta. Para Vogler, a função dessa etapa está ligada ao 

momento em que 
os heróis aproximam-se dos portais de uma cidadela dentro do Mundo 
Especial, podem parar para planejar, fazer o reconhecimento do inimigo, 
reorganizar ou refinar o grupo, fortificar-se e se armar, até dar a última 
gargalhada e fumar o último cigarro antes de adentrar a terra de ninguém. O 
aluno estuda para as provas semestrais. O caçador persegue a presa até 
seu esconderijo (2015, p. 204).  

 
No caso de Emília, a aproximação da caverna secreta se dá quando a heroína 

chega à faculdade, conversa com Maria Eduarda sobre os preparativos da 

apresentação e conta com aliados para testar a qualidade do material que produziu, 

dessa maneira, esse estágio na narrativa exerce o papel de preparar a heroína para 

a próxima etapa.   

O último estágio da jornada apresentado na websérie é a provação, que “pode 

ser definida como o momento em que o herói encara seu maior medo” (VOGLER, 

2015, p. 234). Assim, essa fase guarda o momento em que a heroína precisa 

apresentar o seu projeto para toda a faculdade e atestar a sua capacidade como 

diretora de arte. Ao mesmo tempo, ela encara o seu maior medo, porque no evento 

estão muitas pessoas que ela admira principalmente seu pai Vicente, por isso é 

muito importante para Emília sair vitoriosa desse concurso e deixar todos orgulhosos 

com o seu trabalho.   

Com base no objetivo de comunicação da campanha, que tem como foco 

mostrar as áreas de atuação dos publicitários para os estudantes do ensino médio 

das escolas públicas, a narrativa é iniciada a partir das funções mais conhecidas da 

profissão, contemplando em especial as que são realizadas dentro das agências de 

publicidade.   



 

A figura acima mostra que a narrativa apresentad

meio da sua ferramenta principal, a Jornada do Escritor, como uma experiência 

transmidiática cíclica. Esse encerramento circular é previsto por Vogler na última 

etapa da jornada, o retorno com o elixir

o desenho mais popular parece ser a circular, ou forma fechada, em que a 
narrativa retorna ao seu ponto de partida. Nessa estrutura é possível levar o 
herói literalmente de volta ao início do círculo, para o local ou um mundo no 
qual ele começou a jornada.
visual ou metafórico, com a repetição da imagem inicial ou a repetição de 
um diálogo ou situação do Primeiro Ato (2015, p. 285). 

  

Na campanha essa retomada cíclica 

narrativa é encerrada na websérie e o próximo passo seria apresentar a cartilha 

criada pela vitoriosa Emília. Entretanto, o resultado do trabalho da heroína é o 

primeiro ponto de contato de toda a campanha, apresentado como uma digressão

Assim, do ponto de vista da 

público-alvo ao ponto de partida: o 

Enquanto que para Emília

como publicitária, no momento 

 

 

 

 

A figura acima mostra que a narrativa apresentada pode ser entendida por 

meio da sua ferramenta principal, a Jornada do Escritor, como uma experiência 

transmidiática cíclica. Esse encerramento circular é previsto por Vogler na última 

o retorno com o elixir:  
 

o desenho mais popular parece ser a circular, ou forma fechada, em que a 
narrativa retorna ao seu ponto de partida. Nessa estrutura é possível levar o 
herói literalmente de volta ao início do círculo, para o local ou um mundo no 
qual ele começou a jornada. Talvez o Retorno seja circular de um modo 
visual ou metafórico, com a repetição da imagem inicial ou a repetição de 
um diálogo ou situação do Primeiro Ato (2015, p. 285). 

mpanha essa retomada cíclica está ligada ao meio, uma vez que a 

encerrada na websérie e o próximo passo seria apresentar a cartilha 

criada pela vitoriosa Emília. Entretanto, o resultado do trabalho da heroína é o 

primeiro ponto de contato de toda a campanha, apresentado como uma digressão

Assim, do ponto de vista da narrativa o encerramento cíclico trata

ponto de partida: o início da sua experiência com a campanha. 

para Emília, seria o retorno ao lugar onde foi iniciada sua

como publicitária, no momento da escolha do curso.  

44 

 
a pode ser entendida por 

meio da sua ferramenta principal, a Jornada do Escritor, como uma experiência 

transmidiática cíclica. Esse encerramento circular é previsto por Vogler na última 

o desenho mais popular parece ser a circular, ou forma fechada, em que a 
narrativa retorna ao seu ponto de partida. Nessa estrutura é possível levar o 
herói literalmente de volta ao início do círculo, para o local ou um mundo no 

Talvez o Retorno seja circular de um modo 
visual ou metafórico, com a repetição da imagem inicial ou a repetição de 
um diálogo ou situação do Primeiro Ato (2015, p. 285).  

está ligada ao meio, uma vez que a 

encerrada na websérie e o próximo passo seria apresentar a cartilha 

criada pela vitoriosa Emília. Entretanto, o resultado do trabalho da heroína é o 

primeiro ponto de contato de toda a campanha, apresentado como uma digressão. 

o encerramento cíclico trata-se do retorno do 

sua experiência com a campanha. 

rno ao lugar onde foi iniciada sua jornada 
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4 CAMPANHA “O QUE É SER PUBLICITÁRIO?” 
 

x Cartilha: 
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x Espaço das Profissões: 
 

 
Imagem geral da sala. Lê-se no quadro: “O futuro da publicidade está em suas mãos! Descubra suas 

habilidades e derrote os monstros.” 

 

 
Detalhe do quadro que apresenta os monstros. 

 
 O Espaço das Profissões é um evento que acontece todos os anos na 

Universidade Federal de Goiás e tem como objetivo abrir as portas da universidade 

para as escolas levarem seus alunos para conhecer os cursos oferecidos, auxiliando 

a tomada de decisão dos estudantes acerca de suas carreiras. Aproveitando-se 



 

dessa possibilidade de estabelecer uma rela

criada a sala interativa temática dos heróis criados por Emília.

 
x Facebook:  

 

    

Essa postagem faz parte da etapa da 

dessa possibilidade de estabelecer uma relação mais próxima com o público, foi 

criada a sala interativa temática dos heróis criados por Emília.  

 

Essa postagem faz parte da etapa da Jornada do Escritor
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ção mais próxima com o público, foi 

 

Jornada do Escritor de Christopher 



 

Vogler chamada como 

personagem. Nesse caso o

Comunicação.  

A imagem de perfil da protagonista é um desenho criado por ela como teste 

das suas habilidades em direção de arte, de tão satisfei

como foto nas suas redes sociais. 

 

 

chamada como mundo comum, seu objetivo é mostrar 

personagem. Nesse caso o foco é a vida de Emília na Faculdade de Informação e 

A imagem de perfil da protagonista é um desenho criado por ela como teste 

das suas habilidades em direção de arte, de tão satisfeita Emília decidiu colocar 

como foto nas suas redes sociais.  
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mostrar o cotidiano da 

Faculdade de Informação e 

A imagem de perfil da protagonista é um desenho criado por ela como teste 

ta Emília decidiu colocar 
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Essa publicação é responsável por dar continuidade ao plano transmídia, 

porque direciona o público-alvo para a websérie onde está contida toda a trajetória 

da heroína. O primeiro episódio foi lançado no dia de realização do Espaço das 

Profissões, a fim de aproveitar a interação entre Emília e os estudantes do ensino 

médio participantes. 

 

x Websérie: 
Com quatro episódios, a websérie contempla a jornada de Emília do momento 

em que ela decide participar do concurso até sair vitoriosa. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  

A criação da campanha com o intuito de informar jovens estudantes do ensino 

médio das escolas públicas sobre as áreas atuações do curso de Publicidade e 

Propaganda da Universidade Federal de Goiás se deu a partir do uso do Storytelling, 

uma metodologia difundida nos tempos atuais e vista como uma alternativa para a 

publicidade interruptiva, aquela praticada nos meios de comunicação mais 

tradicionais, a qual muitos consideram estar em fase de declínio em relação às 

novas mídias.  

Por outro lado, o surgimento de novos modos de consumo, baseado no papel 

ativo dos indivíduos, possibilita o surgimento de narrativas transmidiáticas, que 

continuam fazendo uso dos meios de comunicação tradicionais em conjunto com as 

novas tecnologias. Dessa maneira, o entrelaçamento do Storytelling e das narrativas 

transmidiáticas abre novas possibilidades para o modo de consumo das mensagens 

publicitárias, que podem passar a serem desejadas pelos consumidores 

interessados nas histórias contadas. Assim, a criação deste tipo de campanha torna-

se um desafio no que concerne o estabelecimento de pontos de contato e a 

utilização do entretenimento como facilitador da continuidade de informações.   

Mesmo que a criação da campanha aconteça a partir de uma grande narrativa 

desdobrada em diferentes meios, é importante que em cada ponto de contato seja 

possível compreender uma história geradora de sentido de forma independente, e, 

além disso, seja possível extrair características da marca compreendidas pelo 

público. Nesse sentido, precisam estar contidos na narrativa os personagens, 

espaços, lugares e ações criadores de um arcabouço significativo que poderá 

proporcionar desdobramentos em outras campanhas.   

 Os quatro meios escolhidos para contar a trajetória de Emília, protagonista da 

campanha são: cartilha, ação, redes sociais e websérie. O contato que começa na 

cartilha de maneira mais lúdica, aos poucos evolui conforme a narrativa 

transmidiática é desenvolvida. Assim, o público chega até o Espaço das Profissões 

onde são abertas outras possibilidades e mostradas vertentes menos conhecidas da 

atuação profissional do publicitário, por meio de uma experiência que envolve o 

público no espaço físico da instituição.   

Depois disso, são relevadas mais habilidades do publicitário, principalmente 

com a websérie, que marca o estabelecimento de uma relação mais emocional com 
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a protagonista, a partir do contato com as características e traços de personalidade 

de Emília. Além disso, a habilidade da protagonista como ilustradora contempla o 

esclarecimento sobre as técnicas dominadas pelos profissionais de direção de arte.   

Dentre as decisões tomadas para a criação de todo o universo ficcional, muitas 

delas foram pautadas na Jornada do Escritor de Christopher Vogler, que juntamente 

com o conceito de transmídia auxiliou a determinação das fases da jornada da 

protagonista a serem contadas em cada meio. Também podem ser ressaltadas as 

funções arquetípicas, essenciais para a criação dos personagens, os quais exercem 

papel essencial para a progressão da narrativa. Dessa maneira, procurou-se criar 

conexões que, iniciadas de maneira lúdica, fosse capaz de evoluir para outros níveis 

de experiência. A finalização da campanha, por sua vez, acontece em um campo 

mais emocional, por meio do qual o público se identifica com a narrativa, 

personagens e dificuldades mostradas. Essa estratégia de envolvimento sendo 

elevada a um novo patamar a cada mídia pode fazer com que a campanha seja 

entendida, de fato, como um Storytelling transmidiático.   
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