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1 INTRODUÇÃO 
 
 Produção Audiovisual I do curso de Comunicação Social com habilitação em 

Publicidade e Propaganda da Universidade Federal de Goiás foi ministrada, no primeiro 

semestre de 2018, pelo professor Dr. Alexandre Tadeu dos Santos que, já há cinco anos 

consecutivos, propõe a seus alunos um projeto final para a disciplina: a construção de um 

filme publicitário de 30 segundos, cujo produto e marca são de livre escolha. O único 

requisito que deve ser atendido é o da intertextualidade com o cinema: os alunos devem, a 

partir de seu repertório cinematográfico, optar por uma das formas de intertextualidade para 

promover o produto.  

 Nesse sentido, logo nas primeiras aulas expositivas fomos apresentados a tal conceito; 

o que é, como e para quê a intertextualidade serve como fonte de inspiração no processo 

criativo de inúmeros filmes publicitários, propondo a compreensão e o diálogo entre ambas as 

áreas ao permitir o vislumbramento dos objetivos e alcances de tal método. “Há de haver três 

processos de intertextualidade: a citação, a alusão e a estilização” (BARROS; FIORIN, 1999, 

p.30).  
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 A partir de tais estudos, do contato com o básico da linguagem cinematográfica 

(planificação e movimentos de câmera) e com filmes publicitários apresentados pelo 

professor, o grupo em questão foi formado e iniciou seu processo de brainstorming para a 

escolha do filme e do produto a ser anunciado. Levando em conta a livre seleção de ambos, 

chegou-se à escolha do longa Beleza Americana (1999), dirigido por Sam Mendes, e a do 

aplicativo de compras Wish como cliente.  

 O roteiro foi desenvolvido e o nível intertextual entre o filme original e o publicitário 

foi o de alusão, visto que “remete a uma obra anterior, mas sem fazer uso de fragmentos dela. 

Utiliza somente uma construção equivalente, substituindo determinadas figuras por outras" 

(COVALESKI, 2009, p.43). A produção do comercial se deu nas dependências da própria 

Universidade Federal de Goiás, mais especificamente em espaços dos prédios da Faculdade 

de Informação e Comunicação e também do Centro de Esportes Campus Samambaia – 

CECAS. 

 
2 CONCEITO DA NARRATIVA VISUAL 
  
 A construção do filme publicitário em questão teve como pilar obedecer à proposta 

avaliativa requisitada pelo professor Dr. Alexandre Tadeu dos Santos. Dessa forma, usufruir 

dos conhecimentos apreendidos em Produção Audiovisual I foi de extrema importância para 

que o produto final fosse executado com qualidade. Entender os enquadramentos, 

movimentos de câmera, jogo de luz e afins possibilitam transmitir a mensagem almejada. 

 Além disso, para o desenvolvimento do roteiro, utilizamos dos conceitos de plot, “[...] 

núcleo central da ação dramática e seu gerador” (ANCINE, 2008, p.53) e plot-twist, “um 

termo técnico utilizado no cinema para indicar mudanças radicais na condução de uma trama” 

(SANTOS, 2018, p.35). Além do conteúdo ministrado na disciplina de Cinema e Narrativas 

Transmidiáticas, validando o processo de interdisciplinaridade do curso.  

 O roteiro foi fundamentado na alusão para que a narrativa pudesse ser construída com 

total fidelidade a cena de inspiração, mas sem utilizá-la de fato, evitando questões de direito 

autorais. Escolhemos alguns elementos para agregar carga dramática a narrativa, como o uso 

do jogo de luz e de câmera para captar a atenção do telespectador até o momento mais 

importante da narrativa: o plot twist, criado e orquestrado pelo grupo. Além disso, houve a 

preocupação eminente de cumprir o tempo estipulado dos trinta segundos mantendo e, ao 

mesmo tempo, as informações necessárias para dar sentido à narrativa.  

 Tais elementos foram pensados com base na cena escolhida, que foi selecionada por 

demonstrar o processo do desejo carnal, carregando uma forte tensão, tanto sexual, como 

social - já que o protagonista é casado e mais velho do que a outra personagem. Essa cena 
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também foi escolhida por ser a que dá início à narrativa do segundo ato do filme, e conseguir 

ilustrar com clareza o processo do personagem de querer algo que não poderia ter, ou seja, um 

desejo proibido. Um dos sentimentos que a publicidade busca despertar no consumidor com a 

contrapartida de ser capaz de realizá-lo.  

 Assim, a partir desses preceitos, visamos escolher um produto que pudesse representar 

essas características sem esforço, ou seja, que também possuísse esse mesmo teor de desejo. 

Após algumas propostas, como perfumes e roupas, chegamos ao Wish - aplicativo para 

Android ou Iphone que funciona como um shopping online, conhecido por sua variedade de 

produtos e preços acessíveis - e, assim, o plot twist foi encaixado facilmente na narrativa 

construída. 

 
3 SEQUENCIA DAS IMAGENS COM LEGENDAS  
 

Imagem 1- Print do Comercial O Desejo (2018). Frame: 2'' 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 2 - Print do Comercial O Desejo (2018). Frame: 3'' 

 
 

Imagem 3 - Print do Comercial O Desejo (2018). Frame: 4'' 
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Imagem 4 - Print do Comercial O Desejo (2018). Frame: 10'' 

 
 

Imagem 3 - Print do Comercial O Desejo (2018). Frame: 12'' 

 
 
 
 

Imagem 4 - Print do Comercial O Desejo (2018). Frame: 13'' 

 
 

Imagem 5 - Print do Comercial O Desejo (2018). Frame: 17'' 
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Imagem 6 - Print do Comercial O Desejo (2018). Frame: 21'' 

 
 

Imagem 7 - Print do Comercial O Desejo (2018). Frame: 24'' 

 
 

Imagem 8 - Print do Comercial O Desejo (2018). Frame: 27'' 
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Imagem 9 - Print do Comercial O Desejo (2018). Frame: 29'' 

 
 
4 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 
 
4.1 EQUIPAMENTOS 
 
 Os equipamentos utilizados para gravação foram: câmera filmadora Sony HXRNX5N 

e tripé, dois painéis de LED 500 para cena da quadra e um flash. A edição do filme 

publicitário ficou por conta do software Sony Vegas. 
 
4.2 ROTEIRO 

 O primeiro passo foi especificar o estilo de filmes que iríamos optar para realizar um 

recorte de sugestões, assim, nos atemos aos clássicos. Posteriormente, entramos em consenso 

ao escolher a famosa cena do clássico de 1999, Beleza Americana, já que ela possui uma 

carga sentimental muito grande voltada para o desejo. Na cena em questão, Lester Burnham, 

interpretado pelo ator Kevin Spacey, protagoniza uma paixão à primeira vista em relação à 

amiga de sua filha, desencadeando mudanças bruscas na vida de todos os envolvidos na 

trama. Por essa cena ser tão bem produzida e roteirizada, o desenvolvimento do roteiro foi a 

etapa mais simples e rápida.  

 O único desafio foi escolher o produto que seria comercializado, pois tínhamos 

inúmeras opções, já que o cenário dado pela cena caberia diversos tipos de mercadorias. 

Porém, a vontade de inserir um plot twist acabou guiando a escolha do que seria 

comercializado e todo o resto do roteiro, como o packshot, que foi inserido após o plot twist 

de forma natural. Para a decupagem, a sequência original foi a base dessa atividade. 

 
Figura 1: Roteiro do comercial O Desejo 
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Fonte: Elaborado pelos autores (2018) 

 
4.3 PRODUÇÃO E PÓS-PRODUÇÃO 

 
 No dia da gravação da quadra tivemos problemas com figurantes que haviam sido 

convidados. Denilson Boaventura, um dos integrantes do grupo teve que convidar outros 

alunos na hora para participar, conseguimos alunos da EMAC e da FIC para compor a 

figuração. Tivemos de gravar diversas cenas até que todas as bailarinas acertassem. Já no 

estúdio, houve dificuldade com a iluminação, já que a luz do fresnelé de baixa intensidade por 

servir apenas como luz de apoio ao flash e não ser sua função ser luz contínua. Como 

tínhamos que devolver com urgência o uniforme emprestado, utilizamos o material mesmo 

estando mais escuro que o esperado. As cenas foram gravadas e regravadas diversas vezes e 

em vários ângulos diferentes pelo fato da disponibilidade de apenas uma câmera para a 

captação das imagens.  

 A pós-produção e obtenção do produto final foram efetuadas a partir do software Sony 

Vegas para a edição dos vídeos. A maior dificuldade deu-se pelo fato da iluminação externa 

não favorecer no momento da gravação. E não só a iluminação externa como também a 

interna usada para as cenas em estúdio acabou não sendo muito favorável.  
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 Desta forma, acabou por exigir um trabalho maior na pós-produção para tentar mitigar 

esses defeitos de iluminação e assim entregar uma imagem mais equilibrada. Outro ponto 

difícil na pós-produção foi manter a duração minuciosa dos exatos trinta segundos exigidos, 

mesmo com um storyboard montado e sendo usado para auxiliar na direção das cenas, 

acabamos por exceder o tempo estipulado, nos obrigando a deixar algumas cenas um tanto 

interessantes fora do comercial 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  
 Realizar este trabalho final da disciplina de Produção Audiovisual I foi de extrema 

importância para que fosse colocado em prática aquilo aprendido dentro em sala de aula. A 

parte teórica nos ajudou a fundamentar e a conceituar melhor o projeto, guiando-nos a fim de 

obter um resultado um tanto quanto satisfatório, e as atividades práticas desenvolvidas nas 

aulas (envolvendo planos, funcionalidades e movimento de câmera, dentre diversas outras) 

permitiram obter um conhecimento maior quanto ao equipamento e às técnicas que poderiam 

ser utilizadas pelo grupo. 
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