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RESUMO  
  

Este trabalho é o resultado de um projeto audiovisual experimental que produziu uma vinheta 
para a TV UFG. Ele foi construído a partir das etapas da produção audiovisual básicas:  roteiro 
literário, roteiro técnico, storyboard, concept board, captação e edição de imagens. O tema 
escolhido foi o compromisso com a natureza, mais especificamente com o cerrado. A 
metodologia utilizada foi a intertextualidade. Os resultados alcançados foram a construção de 
uma vinheta de um minuto e a exploração do conceito de intertextualidade. Conseguimos 
ainda divulgar o assunto “belezas do cerrado” e contribuir com a discussão sobre a 
necessidade valorizar as riquezas naturais goianas. 

 
PALAVRAS-CHAVE: vinheta; intertextualidade; cinema 
  
  
1 INTRODUÇÃO  

 
Na disciplina “Produção Audiovisual 2”, tivemos como avaliação final a proposta de 

realizar uma vinheta de trinta segundos a um minuto para a TV UFG. A orientação foi que 
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tratássemos de temas que são os compromissos com os quais a emissora compactua, como: 

natureza, cultura, responsabilidade social, dentre outros. Nós, enquanto grupo, nos reunimos e 

escolhemos o tema ‘natureza’ como temática da vinheta. Como estávamos no período de seca 

do ano - setembro/outubro - e havia muitas reclamações sobre o clima e as consequências que 

ele traz ao meio ambiente, optamos então por produzir um conteúdo relacionado ao cerrado, 

que é o bioma característico da região centro-oeste do país, onde vivemos. Mesmo possuindo 

um visual seco e quente, o cerrado é rico em belezas que merecem ser valorizadas. Dessa 

forma, após um longo brainstorming, escolhemos o filme ‘‘Cantando na chuva’’, de Gene 

Kelly (1952), como referência para a elaboração da vinheta.  

A partir da intertextualidade, adaptamos uma cena original, associando a chuva ao 

cenário seco e quente do cerrado, através de uma associação explícita. O intuito foi transmitir a 

ideia de que a beleza do cerrado é digna de ser contemplada. Já que estamos rodeados por esse 

bioma, devemos nos atentar às suas possibilidades, realçando os aspectos mais belos. O 

compromisso da TV UFG com a natureza, mais especificamente com o cerrado, foi 

apresentado de modo bem humorado a partir desta estratégia narrativa, a “intertextualidade”, 

por isso, nossa vinheta tem o título ‘‘Cantando no cerrado’’. 

 
2 OBJETIVO  

 
Criar e produzir uma vinheta de um minuto para televisão, associada a um dos 

compromissos propostos pela TV UFG.  

  

3 JUSTIFICATIVA  
 

Este trabalho se justifica, em primeiro lugar, por se caracterizar como uma oportunidade 

de construção de portfólio para o grupo, com a possibilidade de levar à TV UFG a produção 

dos alunos de Comunicação Social - Publicidade e Propaganda da Universidade Federal de 

Goiás. Além disso, foi uma maneira de colocarmos em prática os aspectos teóricos e técnicos 

com os quais temos tido contato desde a disciplina “Produção Audiovisual 1”.  

Escolhemos atualizar uma cena clássica da história do cinema porque queríamos 

incrementar a produção e trabalhar com a intertextualidade. Gostaríamos de trabalhar com uma 

referência do cinema clássico, por meio de uma cena consagrada e que tivesse uma perspectiva 

leve e bem humorada (adequada ao formato vinheta, que seria exibida entre as programações 

da TV. Sendo assim, uma cena de alívio cômico seria apropriada.) Dessa forma, relemos a 
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cena de acordo com a nossa realidade, que não é chuvosa, nem fria, mas seca e quente, 

destacando a beleza do cerrado. 

 Quanto ao formato, o produto “vinheta” foi produzido como sugestão da professora 

orientadora, para possível exibição na TV UFG. Em uma vinheta, poderíamos escolher uma 

variedade de estratégias audiovisuais, como o videoclipe, a narratividade, o documentário, a 

edição com imagens de arquivo, a intertextualidade com outras obras, etc.  

A escolha do tema se justifica pela época de seca no cerrado que nos rodeava por 

paisagens secas. As milhares de reclamações sobre o clima que ouvíamos e fazíamos nos 

despertou para a necessidade de propor um debate sobre a valorização do nosso bioma. Essa 

necessidade de valorizar o que é próprio da região, com todas as suas características peculiares 

nos fez decidir por esse tema.  

Um minuto foi elegido como o tempo de duração ideal da vinheta porque seria o bastante 

para incorporar elementos significativos da cena original, com outra roupagem, e despertar no 

imaginário do receptor a memória do filme de Genne Kelly. Originalmente, a cena é mais 

longa (4’36’’), porém como o objetivo não era refazer a cena mas nos aludir a ela, 

ressignificando seus elementos originais, e como o formato vinheta exige uma duração menor, 

conseguimos resumir um arcabouço imagético forte que, em um minuto, pretendendo 

transmitir as ideias: tanto o aspecto de admiração e valorização da natureza goiana, quanto a 

referência cinematográfica. 

Por fim, o compromisso elegido para ser desenvolvido com maior afinco foi o 

compromisso com o cerrado. Ele foi abordado na perspectiva da valorização da natureza local, 

com nuances bem humoradas. Para isso, nos propusemos a elaborar uma intertextualidade com 

uma cena clássica do cinema do filme “Singing in the rain”, de 1952, a qual também valoriza 

um elemento natural - a chuva - associando-a a um momento de contemplação do personagem 

principal.  

  
4 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS  

 
A intertextualidade foi o principal método de criação utilizado em nossa vinheta. De 

acordo com Gonçalves e Renó (2009) “entende-se a intertextualidade como o diálogo entre 

textos elaborados com diferentes linguagens, diferentes semióticas, em um mesmo contexto, 

neste caso, no contexto cinematográfico” (GONÇALVES, 2009, p. 1). Amplamente utilizado 

na TV, no cinema, nas séries, esse modo de criar novas produções referenciando outras obras 

foi proveitoso para o grupo. Pudemos entender melhor quais são as possibilidades de diálogo 

com outros textos, que vão desde a sua exata reprodução, com a refacção de todos os 
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elementos da cena, até uma sutil alusão a elementos do texto original. Decidimos fazer uma 

adaptação da cena original, de modo que ficasse evidente a fonte inspiradora, mas 

apresentando uma outra realidade. Buscamos, para tanto, ressignificar os signos mais evidentes 

registrados no imaginário do receptor.  

A iluminação foi de extrema importância na produção da vinheta. Precisávamos 

transmitir com a imagem a atmosfera seca, quente e ensolarada do cerrado goiano. Por isso, o 

horário da gravação teve de ser testado, na pré-produção. Conseguimos o melhor resultado no 

início da tarde. No dia da gravação final, a luz não estava tão dura. Então, pudemos explorar a 

luz natural como pretendíamos. O guarda sol utilizado pelo personagem é vermelho. A escolha 

da cor está relacionada à construção sensorial de calor: o vermelho sob a luz do sol refletiu 

uma cor forte no rosto do personagem.  

As técnicas utilizadas foram o brainstorm, para a definição de ideias criativas; a 

construção de storylines para encontrar a melhor proposta narrativa da produção; a elaboração 

de um roteiro literário (RODRIGUES, 2007), para sistematizar a história que seria contada; o 

desenvolvimento de um roteiro técnico (IDEM, Ibidem), para decupar as cenas e facilitar a 

captação das imagens. Como o enquadramento da cena é fator essencial para evidenciar 

aspectos da cena original, optamos por manter a concepção do filme: começando com um 

close e continuando com um plano sequência, em plano geral.  

Fizemos ainda um storyboard para representar imageticamente o que seria filmado para 

a vinheta; desenvolvemos um concept board, com elementos da direção de arte que devem ser 

concebidos previamente, como paleta de cores, figurino e adereços. Para a construção do 

personagem, fizemos um trabalho de preparação corporal para uma atualização da 

performance da cena original. Mantivemos movimentos típicos da coreografia inspiradora e 

acrescentamos outros que compuseram nossa releitura.  

Na captação de imagens utilizamos o movimento de câmera (travelling) de forma a 

manter sempre o mesmo enquadramento do cenário e do ator de forma dinâmica (em 

movimento). A edição das imagens foi feita no Adobe Premiere. 

  

5 DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO   
 

A vinheta ‘‘Cantando no cerrado’’ foi uma produção feita para a TV UFG, com o intuito 

mostrar o compromisso que a Universidade tem com a natureza, valorizando o bioma 

característico de Goiás, que é o cerrado. Para isso, utilizamos da intertextualidade com o filme 

Singing in the rain, de 1952, por tratar-se de um clássico do cinema e que tem a cena da dança 

na chuva como um marco na história do audiovisual. Nesse sentido, foi feita uma releitura da 
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cena mais conhecida do filme, na qual o personagem de Donald O’Connor dança na chuva, 

apreciando-a e desfrutando daquele momento de felicidade.  

No caso da vinheta, fizemos a adaptação de trocar o cenário chuvoso do filme pela 

beleza do nosso cerrado, em um ambiente aberto, e que houvesse predominante presença da 

natureza, sob sol forte. Utilizamos como referência principal a dança que o personagem 

performa na cena - tivemos a intenção de refazê-la sem, necessariamente, estar idêntica à 

original. A vinheta possui um minuto de duração e é composta de um close inicial do 

personagem, no qual é evidenciada a forma pela qual o tempo lhe afeta (olhos cerrados, 

sensação de calor) e de um plano sequência, quando de fato acontece o desenrolar do vídeo. O 

personagem começa a dançar alegremente ao perceber que está rodeado pela natureza, 

valorizando- a com sua dança.   

Tivemos desafios na produção. Um deles foi conciliar o dia da gravação com as 

condições do tempo, já que estávamos em período chuvoso na época das captações de imagens 

e enfrentamos alguns imprevistos quanto a isso, o que dificultou o processo. Outro desafio foi 

no momento da filmagem, pois não estávamos equipados adequadamente para conseguir a 

estabilidade ideal de gravação do plano sequência com movimento de câmera (travelling). 

Tentamos gravar nós mesmos com a câmera na mão acompanhando o personagem, não deu 

certo - a imagem ficou extremamente instável. Tentamos com o protótipo de steadicam cedido 

pela professora, mas não havia peso suficiente para equilibrar o equipamento com o peso da 

câmera. Por fim, a solução foi gravar dentro de um carro, em baixa velocidade, para que 

alcançássemos uma estabilidade minimamente satisfatória diante da disponibilidade técnica.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A produção desta vinheta foi positiva para todo o grupo, pois nele tivemos contato 

efetivo com a realização de uma produção audiovisual. Pudemos perceber e entender todas as 

dificuldades envolvidas, bem como, sentir a satisfação ao ver o produto pronto. Com certeza, 

saímos da matéria de “Produção Audiovisual 2” valorizando ainda mais os profissionais desta 

área, compreendendo melhor sobre o funcionamento desse meio e sobre os problemas 

enfrentados. Com isso, auxiliando também na decisão de cada integrante do grupo em decidir 

se pretende seguir carreira nessa área ou não. É claro que precisamos melhorar em vários 

aspectos, principalmente na prática das técnicas. No entanto, devemos dizer que a falta de 

equipamentos disponibilizados pela universidade nos limitou, em parte, para a efetivação de 

um trabalho com excelência - o aspecto de ‘‘vídeo amador’’ ainda nos incomoda um pouco 

para um produto digno de ser transmitido na TV.   
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O resultado final foi razoavelmente satisfatório e correspondente com o que já 

prevíamos, devido ao que nos estava disponível para a execução da vinheta. Esperamos que a 

equipe da TV UFG também tenha uma avaliação favorável de nosso trabalho e que possam tê-

la em seu acervo ou mesmo refazê-la para a transmissão na programação.  
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