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1. RESUMO 

O presente projeto visa à análise de duas peças publicitárias, a saber, "Origem", de O 

Boticário, e "Adoção", da Coca-Cola, ambas de 2015, estudando as narrativas 

audiovisuais e a construção discursiva nas peças publicitárias, com base em Bakhtin 

(1979), Citelli (2015) e Leite (2005), que destacam o tema da adoção dentro do 

contexto da sociedade contemporânea e da promoção de produtos, valendo-se da 

função contativa de Jakobson (2010). 

2. INTRODUÇÃO 

A adoção no Brasil é um assunto burocrático, que requer meses até que uma criança 

chegue a seu novo lar. Para melhoria do processo adotivo, o CNJ (Conselho Nacional 

da Justiça), disponibilizou o CNA (Cadastro Nacional de Adoção), um sistema onde 

são consolidados dados das Varas da Infância e da juventude referente à crianças e 

adolescentes disponíveis para adoção e dos pretendentes habilitados, possibilitando 

a aproximação e permitindo que uma pessoa apta à adoção, fique habilitada para 

adotar crianças de qualquer outra localidade do país. 

3. OBJETIVOS 

Analisar as narrativas audiovisuais e a construção discursiva nas peças publicitárias 

"Origem", de O Boticário, e "Adoção", da Coca-Cola, evidenciando sua função na 

linguagem publicitária, com base no tema da adoção. Analisar o discurso constituído 

nas peças publicitárias "Origem" e "Adoção", com base na tipologia do narrador de 

Norman Friedman, com base em Ligia Chiappini Moraes Leite (2005) e na análise do 

discurso de Mikhail Bakhtin (1979). Estudar o uso de metáforas e símbolos presentes 

na narrativa audiovisual e que advém da construção fílmica, com base em Harris 

Watts, Chavalier e Gheerbrandt.  

4. METODOLOGIA 

A partir da assistência das peças publicitárias da Coca-Cola, "Adoção", 2015,  e de O 

Boticário, "Adoção" (2015), serão inicialmente pesquisadas as propostas da criação 

por parte da WMcCann e da AlmapABBDO sobre as respectivas produções. 

A seguir, serão estudadas as opções criativas adotadas para a realização das 

produções audiovisuais, tanto imagem como no tecido sonoro, de acordo com Harris 

Watts (2012). Para analisar a simbologia presente no discurso e na direção de arte, 

usaremos Chevalier e Gheerbrandt (2007).  Para investigar a análise do discurso, 

depois da decupagem das falas dos personagens e narradores, estudaresmo a 

questão da linguagem e da ideologia através de Bakhtin (1979), a redação publicitária 



com base em Negri (2011), a questão da persuasão em Citelli (2015) e o foco narrativo 

em Leite (2005). 

5. DESENVOLVIMENTO 

Em 2015, para fazer parte da campanha “Comer juntos alimenta a felicidade”, a 

agência WMcCann, produziu para o cliente Coca-Cola, a campanha “Adoção”, onde 

há uma garotinha negra, explicando aos pais brancos, que o que importava era o que 

sentiam um pelo outro, não as diferenças físicas. Apesar dos comentários positivos 

na página do Facebook da marca, a peça recebeu duras críticas que terminaram por 

retirá-la do ar. A Coca-Cola e a agência responderam à um processo no CONAR 

(Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária), devido a reclamações de 

consumidores sobre o conteúdo do filme. Em sua defesa, anunciante e agência 

negam as acusações, trazem ao processo informações estatísticas sobre adoção e 

pesquisa sobre aceitação do filme. O relator propôs o arquivamento, por não ver nele 

nenhum desrespeito às cláusulas do Código, ainda que tenha feito questão de 

reconhecer em seu voto a validade da preocupação manifestada pelos consumidores. 

Seu voto foi aceito por unanimidade (CONAR, 2015). 

Outra peça sobre a temática da adoção também foi criada em 2015 pela agência 

AlmapBBDO: foi o comercial “Origem”, para o grupo O Boticário, em comemoração 

ao dia dos pais, marcando também o lançamento do perfume “Uomini Origem”, 

especial para a data. A peça foi ao ar em 17 de julho de 2015, em horário nobre, com 

veiculação nacional pela Rede Globo.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O filme é narrado em primeira pessoa (narrador onisciente) por um menino, que inicia 

dizendo “Eu nasci que nem todo mundo, chorando”, frase que remete uma história do 

passado, porém, no decorrer do comercial, o nascimento é uma metáfora para a 

adoção. Para a criança, o dia em que o casal o leva do orfanato para casa é constitui 

o dia do nascimento. Na imagem, os pais aguardam o menino do lado de fora do 

orfanato, e quando ele sai, o garoto o abraça e encerra a narração com a frase “Eu 

tenho muita sorte, sabe, porque eu sou uma das poucas pessoas que conseguem 

lembrar tudo o que aconteceu no dia do próprio nascimento” (Origem, 2015). 
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