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RESUMO 

 

A internet trouxe consigo a democratização da informação e da liberdade de expressão. 

Em sites, blogs e páginas pessoais qualquer um, em qualquer lugar do mundo, pode ser 

um produtor de conteúdo comunicacional, inclusive audiovisual. Pesquisas de mídia on-

line apontam o vídeo como formato mais consumido em termos de conteúdo na internet 

e com a popularização do site YouTube, cada internauta pode ter seu próprio canal, 

postando e disseminando vídeos de acordo com seu interesse pessoal. Estas inovações 

no fluxo de comunicação pedem que a publicidade se redescubra e crie novas formas de 

comunicação audiovisual para atingir seu público-alvo via web. Pois agora, além de os 

criadores se libertarem das limitações de conteúdo e de formatos dos padrões 

tradicionais da publicidade para cinema e televisão, os usuários têm a liberdade de criar 

e também disseminar vídeos livremente através da internet. Este trabalho insere-se neste 

cenário e discute as características inovadoras na linguagem e narrativa de vídeos virais 

publicitários premiados no Festival Internacional Cannes Lions de 2009, com o objetivo 

de elucidar novas possibilidades para a produção de peças audiovisuais voltadas a 

publicidade viral. 

Palavras-chave: convergência; publicidade; vídeos virais; linguagem audiovisual; 

narrativa audiovisual. 

 

ABSTRACT 

 

The Internet has brought with it the democratization of information and freedom of 

expression. On Web sites, blogs and personal pages anyone, anywhere place in the 

world can be a producer of content of communication, including audiovisual. Searches 

of online media point their video format is more consumed in terms of content on the 

Internet and the popularity of the site YouTube, every Internet user can have its own 

channel, posting and disseminating videos according to your personal interest. These 

innovations in flow communication asking that the publicity is to rediscover and create 

new forms of audiovisual media to reach your audience via the web. For now, besides 

the creators of break free from the limitations of content and formats traditional patterns 

of publicity for film and television, users have the freedom to create and disseminate 

videos too freely over the Internet. This work fits into this scenario and discusses the 

innovative features in language and narrative videos viral advertising awards at the 

Festival Cannes Lions International in 2009, aiming to further elucidate possibilities for 

the production of audiovisual advertising directed viral. 

Keywords: convergence; publicity; viral video; audiovisual language; audiovisual 

narrative. 
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INTRODUÇÃO 

 

A convergência tecnológica vem influenciando as produções publicitárias 

contemporâneas. Segundo Covaleski (2009), a criação publicitária, quando surgiu, buscou nas 

artes, principalmente no cinema, a inspiração para o processo criativo. Para peças 

audiovisuais é essencial absorver e mesclar as linguagens televisiva e cinematográfica, a fim 

de obter a matéria de expressão adequada na produção de vídeos publicitários. Através do 

sincretismo das imagens, animações, sons, impressões, sensações e significações, com o 

intuito de transmitir com eficácia a mensagem do anúncio, em geral, o enlace dessas matérias 

de expressão torna-se mais intenso adequando-se ao curto espaço de tempo dos comerciais na 

televisão.  

Hoje a internet, assim como a televisão quando despontou, surge em busca da 

consolidação como um eficiente veículo de comunicação massiva, porém com algumas 

peculiaridades, como por exemplo, a maior possibilidade de segmentação e o não necessário 

tempo reduzido dos vídeos para veiculação. Diante desse cenário, a linguagem e as técnicas 

de produção cinematográfica e televisiva constituem objetos de referência para este estudo, 

que busca analisar as ‘inovações’ necessárias para adequação da produção de audiovisuais 

publicitários no meio virtual.  

Quando surge uma nova mídia audiovisual, com capacidade para se afirmar enquanto 

um meio de comunicação de massa, surge também a necessidade de mudanças no modo de 

produção com o intuito de adequar as peças veiculadas às especificidades dessa “nova” mídia. 

Assim aconteceu com o advento da televisão, quando a publicidade foi buscar na evolução 

das técnicas cinematográficas melhores opções para veicular os produtos audiovisuais para o 

público. Com a internet não seria diferente, pois é também na produção cinematográfica e por 

continuidade, na televisiva, que se buscam as primeiras referências na criação de conteúdos 

audiovisuais que despertem o interesse dos usuários da internet. Comparar a linguagem virtual 

aos processos evolutivos da linguagem do cinema faz sentido porque ambos são meios 

audiovisuais, eles tiveram processos evolutivos semelhantes no que diz respeito ao 

desenvolvimento de tecnologias (GOSCIOLA, 2008).  

Percebe-se, no cenário atual, que os consumidores, influenciados pela convergência 

tecnológica, não mais querem ser abordados ou invadidos pela publicidade e sim, ir ao 
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encontro dela na rede. Com a popularização do acesso à internet, os usuários buscam as 

informações desejadas, o que evidencia o poder de escolha a respeito do que querem ver, 

ouvir, ler, postar e até disseminar na rede. Dessa forma surge a publicidade viral, que vem se 

constituindo uma ferramenta muito eficaz de divulgação de conteúdo publicitário na internet. 

Neste tipo de publicidade, o próprio consumidor se torna disseminador do produto anunciado, 

através da divulgação voluntária de uma determinada peça, produto, serviço, marca e/ou ideia.  

O foco desta pesquisa recai sobre as peças audiovisuais conhecidas pelo termo vídeo 

viral1, pois são as que geram uma espécie de boca-a-boca virtual. Estes vídeos podem fazer 

uso da linguagem, das narrativas e técnicas audiovisuais de maneira diferenciada da televisão 

ou do cinema, porém, de alguma forma agregam, absorvem e implicitamente passaram pelas 

etapas de produção de audiovisuais destes meios já consolidados.  

Assim sendo, este trabalho pretende elucidar as características cabíveis às narrativas 

e linguagens, tanto da produção publicitária televisiva quanto da cinematográfica, presentes 

nos vídeos virais publicitários mais bem sucedidos na internet. Abordando desde elementos 

fílmicos como planos de filmagem, movimentos de câmera e técnicas de montagem, até a 

adequação da narrativa e da estética dos vídeos virais. O objetivo maior é elucidar tais 

aspectos na busca de um maior entendimento dos elementos que integram a produção desses 

vídeos. A questão a ser respondida diz respeito a como a linguagem audiovisual é trabalhada 

na realização de vídeos virais.  

Através da análise de alguns vídeos publicitários ganhadores na categoria Viral em 

Cyber, do Cannes Lions 2009, sob a ótica da linguagem e das técnicas de produção 

audiovisual utilizadas no cinema, na publicidade e na televisão, esta pesquisa busca entender 

como os recursos técnicos de linguagem são empregados, a fim de ajudar o entendimento 

sobre o assunto, contribuindo para futuras produções. Visa também, elencar possibilidades de 

abordagens mais adequadas e eficazes na criação de vídeos publicitários específicos para 

internet, que buscam ser disseminados por usuários do youtube para seus contatos na web. 

Para o campo da Comunicação, este estudo se justifica pelo fato de intentar uma compreensão 

significativa a respeito do consumo de conteúdos na internet, principalmente na área dos 

audiovisuais, buscando observar possíveis tendências de produção e consumo audiovisual na 

internet. 

                                                

1  Vídeo criado exclusivamente para internet, para ser disseminado pelos próprios usuários. 
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Para isso, o trabalho se constrói de modo a trazer no primeiro capítulo uma discussão 

acerca da linguagem e narrativa audiovisual, contemplando os planos de expressão e de 

conteúdo que constituem as mensagens comunicacionais; no segundo capítulo propõe-se uma 

reflexão teórica sobre a convergência das linguagens do cinema, da publicidade, da televisão e 

da web; o capítulo três discute, de fato, a publicidade viral e como está vem se inserindo no 

contexto das práticas publicitárias; o capítulo quatro elucida o processo metodológico 

abordado, a fim de introduzir o capítulo das análises dos vídeos virais; e, por último, o 

capítulo seis, num movimento de retomada dos objetivos do trabalho, parte para as 

considerações finais.  
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1. Linguagem e Narrativa audiovisual 

 

A linguagem audiovisual é como um grande quebra cabeças, onde cada peça 

encaixada contribui para a significação do filme. As peças variam desde matérias de 

expressão, como a cenografia ou a luz, por exemplo, até a história e os personagens, 

elementos do plano de conteúdo narrativo, e são devidamente encaixadas na montagem 

efetiva do vídeo. Para que esse transmita a mensagem que planeja o diretor, as partes devem 

estar muito bem sincronizadas entre si para colaborar com o entendimento do todo. Os 

elementos que integram o plano de expressão constituem o material que define a linguagem 

com a qual se está lidando: a linguagem audiovisual. Como descrevem Aumont e Marie: 

 

Cada linguagem se reconhece pelos traços pertinentes da matéria de expressão, cuja 

presença ou ausência permite reconhecer com que linguagem se está lidando. No 

caso da linguagem verbal, a matéria de expressão é constituída pelo tecido fônico, os 

sons pronunciados pelo individuo falante. O cinema falado combina várias matérias 

de expressão: as imagens fotográficas móveis e múltiplas, as menções escritas, o 

som verbal, o som musical, os ruídos. (AUMONT;MARIE, 2003, p. 184) 

 

Como veremos nos capítulos a seguir, a convergência tecnológica na comunicação é 

fato, cada mídia mescla ferramentas de diversas linguagens para comunicar-se com o público. 

Na linguagem audiovisual, enquanto uma forma de comunicação, não seria diferente. Tendo a 

origem de seu estudo e desenvolvimento inicial de suas técnicas com o advento do cinema, as 

formas posteriores de disseminação de peças audiovisuais como a televisão e a internet, 

reúnem, aprimoram e adaptam técnicas cinematográficas para criar sua própria maneira de 

expressar idéias através da imagem em movimento. Elas diferem-se basicamente pela 

montagem dos elementos visuais e sonoros, que quando arranjados constroem diferentes 

narrativas, conforme a intencionalidade da mensagem de cada uma. Portanto, o cinema será 

não a única, mas a principal matéria prima deste capítulo, pois é dele que surgem as matérias 

primas utilizadas na comunicação audiovisual. 

Para um bom filme, não basta uma seqüência lógica de imagens. Para emocionar o 

espectador, é necessário ambientação. Criar um clima que transmita as sensações da cena. 

Essa composição audiovisual envolve desde a cor, a luz, o vestuário e a maquiagem, até o 

planejamento sonoro, enquadramentos e seqüência de planos. Mostrar onde se passa a 
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história, qual o contexto da trama, quem e como são os personagens, envolve uma plano de 

expressão – onde a estética é responsável por traduzir as intenções da cena – e um plano de 

conteúdo – onde se define o que e como cada elemento estético e dramático será visto na tela. 

O plano e expressão então, engloba a estética visual da cena, enquanto o plano de expressão 

diz como os elementos serão mostrados na seqüência fílmica, a narrativa. Ela nada mais é que 

a forma como se conta uma história, ou seja, a seqüência de acontecimentos que levarão o 

público até o desfecho final do filme. Os acontecimentos são descritos em cenas, as cenas são 

uma montagem de planos: a forma como estes elementos são dispostos em seqüência,  

determinam o tipo de narrativa que está sendo utilizada.  É importante preocupar-se com a 

coerência desses elementos durante todas as etapas da produção de um filme, independente de 

sua duração. 

 

1.1 O Plano de expressão 

 

Segundo Martin (2003), o som vem a enriquecer de maneira essencial uma produção 

audiovisual, ele “coloca a disposição do filme um registro descritivo bastante amplo” 

(MARTIN, 2003, p.113), podendo ser usado como contraponto ou contraste, de forma realista 

ou não. Além disso, corrobora Breslin (2009), que o som pode fornecer elementos vitais para 

o núcleo dramático da cena:  

 

O som nos permite ouvir sobre o que as pessoas estão falando e ouvir suas vozes, ao 

contrário de ler suas palavras; pode nos dar informações sobre a sua atitude, humor, 

origem geográfica e idade. [...] O som do ambiente pode definir o local, a hora do 

dia ou ano e fornecer informações sobre quem ou o que está presente. [...] haja ou 

não uma imagem acompanhando o som. Mesmo que haja um componente visual 

para o trabalho de mídia, o som pode indicar a presença de pessoas ou coisas 

ausentes do quadro visual. A música cria um impacto emocional por si só ou como 

um acompanhamento para outros sons ou imagens. (BRESLIN, 2009, p. 120) 

 

Ainda segundo Breslin (2009, p. 150), um bom projeto de som tem a mesma 

importância, no filme, que uma boa captação de imagens. Ele afirma que o projeto de som é 

“a combinação dos elementos sonoros, como eles funcionam juntos na trilha sonora e como 

eles trabalham com os elementos visuais para contar a história”. Os tais elementos sonoros 
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englobam os diálogos e narrações, a música e os ruídos, tudo em prol da intenção e emoção 

que se quer transmitir. Portanto, a percepção de um filme é, como salientam Aumont e Marie 

(2003, p. 276), “audio(verbo)visual e faz intervir numerosas combinações entre som e 

imagens”, trazendo para a cena: “redundância, contraste, sincronismo ou dessincronismo ou 

dessincronização etc”. O sucesso de bilheteria “Atividade Paranormal” (2009), filme de Oren 

Peli, é um fantástico exemplo da importância do som no cinema.  O filme simula uma história 

real, onde os protagonistas passam por momentos aterrorizantes em seu novo e “mal 

assombrado” apartamento. Seguindo o estilo e formato de “A bruxa de Blair” (1999), de 

Daniel Myrick e Eduardo Sánchez, para o suspense criado por Peli também buscou nos ruídos 

e nas elipses sonoras a construção de tensão nas cenas de terror.  

O autor ainda vai além, dissertando sobre as inúmeras contribuições do som para o 

cinema, tais como: a impressão de realidade ou realismo, quando o som contribui para a 

autenticidade da imagem; a continuidade sonora, quando o som estabelece a ligação entre 

uma cena e outra; o silêncio usado como valor positivo para reforçar o potencial dramático de 

uma cena e as elipses, como por exemplo, no filme “Atividade Paranormal”, uma cena 

noturna que manifesta o auge do terror vivido pelo casal atormentado através de uma imagem 

estática do quarto vazio enquanto se ouve ruídos de possível assassinato vindos da sala; ou 

quando podemos identificar a identidade de um assassino através de seu assobio, como em 

“Kill Bill” (2003), de Quentin Tarantino.  

O som também pode contribuir para a criação de metáforas e símbolos, agregando 

um grande valor à composição dramática através da música. “O núcleo dramático pode ser 

reforçado pelo som do filme. É útil encontrar uma poderosa idéia sonora para sustentar o 

núcleo dramático da perspectiva do som”, reforça Dancyger (2003, p. 398), um exemplo disso 

pode ser encontrado num trecho do filme “Na Natureza Selvagem” (2008), de Sean Penn, 

onde o protagonista, um jovem viajante, chega ao topo de uma montanha bem no meio do 

Alasca selvagem, e a música de cena desperta um sentimento, ressalta a liberdade sentida pelo 

personagem. Os ruídos servem para ajudar a constituir a ambiência da cena, ou seja, “é o som 

do espaço onde a história ocorre” (BRESLIN, 2009, p.151). Podem ser construídos de ruídos 

naturais, originários da natureza, ou ruídos humanos, sejam eles vozes, sons corporais ou 

referentes à vida urbana, como descreve Martin (2008).  
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Para reforçar a questão da trilha sonora, a música, de acordo com Breslin (2009), cria 

o clima da cena. Seguindo essa linha de pensamento, Aumont e Marie (2003) descrevem as 

funções estéticas e dramáticas que a música exerce no filme:  

 

A música entra sempre em uma composição audiovisual, em relação com as vozes e 
os ruídos. Suas funções dramáticas e estéticas são múltiplas: - ilustração ou criação 
de uma atmosfera correspondente à situação dramática (cena lírica, violenta, 
elegíaca etc.); - estruturação da montagem audiovisual, já que o eixo sonoro é, em 
princípio, mais contínuo que o eixo visual, fragmentado pela descontinuidade dos 
planos; - efeito de pleonasmo ou de contraponto: a música pode ampliar um efeito 
ou contradizê-lo, o distanciar. - efeito de identificação e de reconhecimento 
(AUMONT;MARIE, 2003, p.205) 

 

A música então, conforme Martin (2003, p.124) pode vir a desempenhar diversos 

papéis no enredo, como por exemplo, um papel rítmico: ao substituir o ruído real de um 

objeto ou realçar o ritmo ou o movimento de uma cena. O papel musical pode também 

trabalhar no âmbito dramático, onde é enfatizada a dominante psicológica para despertar as 

emoções do espectador, retoma o autor. E por fim, a música pode atuar como componente 

lírico, dando um ar encantado à determinada cena, como no filme nacional “Tapete 

Vermelho” (2006), de Luiz Alberto Pereira, onde a trilha de piano e metais ressalta o 

encantamento do menino ao entrar pela primeira vez num cinema.  

Voltando-se um pouco para a produção de sentido através da imagem em si, 

elementos estéticos como a iluminação, a cor, o cenário e as vestimentas utilizadas pelos 

atores, têm papel fundamental nas cenas que compõem a história. Segundo Martin (2003), 

estes elementos também são responsáveis pela criação da atmosfera e ambientação da 

narrativa, expressando melhor, juntamente com a música, a idéia do diretor. 

Breslin (2009, p.87) diz que “as condições de iluminação indicam a hora do dia, a 

época do ano e a parte do planeta” e pode também, agregar um determinando clima para a 

cena através da dureza ou suavidade com que é empregada. A iluminação pode ser dura, 

emitindo sombras bem definidas, ou suave, reduzindo a intensidade dos contornos. Criando 

assim, efeitos de suspense, fantasia, romance, comédia, entre outros. Um famoso exemplo de 

como usar a iluminação para causar ansiedade é a cena onde se vê silhueta do assassino 

aproximando-se da vítima, por trás da embaçada cortina de plástico do banheiro, enquanto ela 

desprevenidamente toma banho, do clássico “Psicose” (1960), de Alfred Hitchcock. As 
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sombras também podem ser usadas com intuitos cômicos, como em Austin Powers - Um 

Agente “Bond” Cama (1999), de Jay Roach, na cena onde o agente e sua parceira procuram 

dentro de uma barraca, á noite, um mapa para o esconderijo do Dr. Evil. Enquanto ele 

engatinha pelo chão, ela procura o mapa dentro de um saco e pelo lado de fora podemos ver 

suas silhuetas bem definidas devido iluminação interna na barraca, e a impressão que se tem é 

que a personagem tira coisas do traseiro do detetive. 

Outro fator de suma importância para a qualidade estética de uma peça audiovisual é 

o cenário, seja ele representativo do real ou não. Martin (2003) descreve que os cenários 

podem ser tanto paisagens naturais ou ambientes construídos em estúdio especificamente para 

o filme. Em ambos os casos, vislumbram-se algumas concepções tradicionais comuns a 

respeito da cenografia. O cenário realista é aquele que representa com maior fidelidade 

possível o ambiente real. Impressionista, é quando o cenário é escolhido em função da 

dramaticidade da ação2, condicionando e refletindo, ao mesmo tempo, o drama dos 

personagens. Este tipo de cenário é “geralmente uma paisagem natural, diferentemente do 

Expressionista, que apesar de servir para o mesmo fim, é construído em um estúdio ou em 

suas dependências externas” (MARTIN, 2003, p.64). Como na cena em que Chris, após a 

morte, é apresentado ao seu limbo onde esperará até o julgamento para entrar no reino dos 

céus (Figura 1), do filme “Amor além de vida” (1998), de Vincent Ward: 3 

 

 

 

 

 

                                                

2    Isso se deve ao simbolismo às vezes bastante elementar. Eis um pequeno catálogo dos cenários e sua 
significação psicológica: mar e praia (volúpia, liberdade, exaltação, nostalgia), montanha (pureza, 
nobreza), deserto (solidão, desespero), cidade (violência, solidão), noite (solidão, confusão), 
tempestade (violência ou volúpia), chuva (tristeza), neve (pureza, crueza). Fellini escreveu: “Em todos 
os meus filmes há um personagem que passa pro uma crise. Ora, creio que o ambiente melhor para 
sublinhar uma crise é uma praia ou uma praça à noite”. E continua: “A Roma que aparece no filme é 

apenas uma paisagem interior” (MARTIN, 2003, p.65). 

3    Figura 1 – cena do filme “Amor além de vida”, de Vincent Ward 
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O figurino e a cor também são tão essenciais para a composição estética do filme 

quanto os quesitos anteriores. O vestuário, além de destacar os personagens em determinados 

cenários, também expressa um pouco da personalidade e das atitudes dos atuantes. Podem ser 

realistas, expressando a realidade histórica da época, ou inspirados em uma realidade 

temporal, com uma leve tendência à estilização. Chama-se este segundo tipo de vestuário de 

‘para-realista’ e segundo Martin (2003, p. 61), nesse modo de vestir “a preocupação com o 

estilo e a beleza prevalece sobre a exatidão pura e simples”. Um exemplo de realismo tanto na 

cenografia quanto no figurino, é o atual vencedor do Oscar 2010, Guerra ao terror, de Kathryn 

Bigelow, que filme retrata o cotidiano de um grupo de soldados americanos no Iraque. Já, a 

série de filmes Star Wars (1977), de George Lucas, conta a saga vivida pelos personagens em 

uma galáxia muito distante e tem o figurino denominado para-realista. O vestuário dos 

personagens retrata uma era futurista, porém com forte estilização que torna o filme 

inconfundível (figura 2).   

4 

A vestimenta ainda pode ser simbólica, a fim de representar tipos sociais ou estados 

da alma do personagem: no filme “O Menino do Pijama Listrado” (2008), de Mark Herman, a 

roupa do garoto preso no campo de concentração nazista, manifesta não só sua condição 

social, mas também faz com que os espectadores tomem consciência do seu estado físico e 

emocional. Em relação à cor, ela pode constituir um importante fator expressivo e metafórico, 

contribuindo para a dramatização tanto quanto a luz. Pode servir como contraponto ou realce 

                                                

4   Figura 2 – cena retirada do filme Star Wars, de George Lucas 
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de uma emoção na cena, tendo um valor que supera a representação do real, como destaca o 

autor: 

 

Na imensa maioria dos casos, os produtores estão interessados apenas no realismo, e 

é conhecido o slogan, que no início causou furor, das “cores cem por cento 

naturais”. Contudo, a verdadeira invenção da cor cinematográfica data do dia em 

que os diretores compreenderam que ela não precisava ser realista (isto é, conforma 

à realidade) e que deveria ser utilizada antes de tudo em função dos valores (como 

preto e branco) e das implicações psicológicas e dramáticas das diversas tonalidades 

(cores quentes e cores frias) (MARTIN, 2003, p.68) 

Como por exemplo, na Figura 3, em um trecho de “A Lista de Schindler” (1993), de Steven 

Spielberg, em que uma garotinha de vestido vermelho, perambula perdida, em meio a uma 

captura de judeus pelo exercito nazista, sendo a roupa da criança o único elemento colorido na 

cena. 

5 

Caracterizadas as peças, passa-se agora para a montagem do quebra cabeças: a 

construção da narrativa audiovisual em si. Há diversas formas de se contar uma história 

através de imagens: evidenciar ou ocultar objetos ou pessoas na cena; seqüenciar as cenas de 

forma a induzir um determinado raciocínio; criar tensão ou suavizar o impacto da história etc. 

Para isso, pode-se fazer uso de enquadramentos e planos, criar metáforas e símbolos, utilizar 

movimentos de câmera e recursos de edição para expressar uma idéia ou sentimento. É neste 

próximo passo que se define o teor da mensagem: o conteúdo. 

                                                

5   Cena retirada do filme “A Lista de Schindler”, de Steven Spielberg 
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1.2 Plano de Conteúdo 

 

Para começar a definir o conteúdo, é preciso determinar o que fará parte do 

“quadro”, ou seja, o que vai aparecer na tela. Conforme Martin (2003), enquadramento é a 

composição do conteúdo da imagem, o que vai estar em frente à câmera e conseqüentemente 

será visto pelo espectador. Isto deixa à vontade do diretor, a escolha do que deve ou não 

aparecer no plano6: pode-se omitir um elemento da cena ou dar ênfase a um determinado 

detalhe. Também modificar o ponto de vista normal do que se vê ou mesmo, utilizar a terceira 

dimensão do quadro, explorando a profundidade de campo (explorar a distância entre dois 

elementos da cena). Dentro desse contexto, Aumont e Marie acrescentam que, através do 

enquadramento, é possível definir não somente o elemento capturado, mas também, o ângulo 

em que a câmera capta tal elemento: 

As palavras “enquadrar” e “enquadramento” apareceram com o cinema, para 

designar o conjunto do processo, mental e material, pelo qual se chega a uma 

imagem que contém um certo campo visto de um certo ângulo. [...] Por metonímia, a 

palavra “enquadramento” veio a designar valores topológicos ou expressivos do 

quadro. Fala-se em enquadramento em plongée, quando o objeto é filmado de cima; 

em contra-plongée quando ele é filmado de baixo; enquadramento oblíquo, frontal 

fechado etc. – sendo cada uma dessas maneiras de filmar um dado sujeito conotado 

de um modo diferente (AUMONT;MARIE, 2003, p.98) 

O “plano” mostra o elemento filmado em relação ao restante da tela. Martin (2003) 

articula que, seu tamanho e lugar na escala de nomenclatura dos planos, são definidos pela 

distância em que a câmera se encontra do personagem ou objeto e sua respectiva duração em 

cena. Assegura também, que cada plano deve ser escolhido de modo a favorecer a clareza da 

narrativa, isto é, que os elementos em cena e duração da mesma sejam adequados ao tamanho 

do plano, facilitando a compreensão: “assinalemos que o tamanho do plano determina em 

geral sua duração, sendo esta condicionada pela obrigação de dar ao espectador tempo 

material para perceber o conteúdo do plano” (MARTIN, 2003, p. 37). Para dar conta dessa 

variável, conforme Aumont e Marie (2003) foi elaborada uma escala das dimensões do plano. 

Embora a nomenclatura, a concepção de número de planos e os usos sejam diferentes para 

                                                

6      Em um certo número de expressões a palavra “plano” é considerada substituto aproximativo de 
“enquadramento” (AMONT e MARIE, 2003, p. 230). 
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alguns autores, o conteúdo dos planos é de comum acordo a muitos. Breslin (2009) criou uma 

tabela descritiva que pode ser tomada como exemplo: 

 

 

 

- extremo close-up – corta o topo da cabeça e a parte debaixo do queixo da pessoa 
- close-up – mostra a cabeça da pessoa com apenas um pouco da linha do ombro 
- médio close-up – mostra a cabeça e os ombros da pessoa 
- plano médio – mostra a pessoa exatamente acima ou abaixo da cintura 
- plano geral/médio – mostra a pessoa exatamente acima ou abaixo dos joelhos 
- plano geral – amplo o suficiente para o corpo todo da pessoa 
- plano bem geral – mostra a pessoa e o ambiente que a circunda (BRESLIN, 2009, 
p.32) 
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7As imagens abaixo, retiradas de filmes citados durante esse estudo, ilustram os tamanhos dos 

planos definidos por Breslin (2009) no Quadro 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 

 

                                                

7   Quadro 1 – cenas retiradas de filmes para ilustrar a tabela de planos criada por Breslin (2009) 
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O “plano bem geral” de Breslin é chamado de “plano geral” por alguns autores. 

Martin (2003), por exemplo, explica um dos usos desse tipo de enquadramento para reduzir o 

homem a uma silhueta mínima, reintegrando-o ao ambiente. Pensamento inverso ao de 

Dancyger (2003, p. 375), que afirma ser mais útil o uso do plano geral no começo de uma 

seqüência para introduzir a cena, ao dizer que: “a maioria dos realizadores usa o grande plano 

geral ou plano geral para abrir a seqüência. Isso fornece o contexto para a seqüência e permite 

ao realizador explorar os detalhes do plano”. O close-up, chamado por Martin (2003) de 

primeiro plano, ao enquadrar um rosto, possui um grande poder de significação psicológica e 

dramatização do enfoque das expressões humanas. Ou seja, podemos observar algumas 

divergências de termos e também de usos estéticos, no entanto, como dissemos antes, o 

conteúdo material dos planos tem certo consenso.   

Os ângulos de filmagem também têm um papel importante na trama fílmica: o 

plongée (enquadramento de cima para baixo), pode ser usado para “apequenar o indivíduo, 

esmagá-lo moralmente, rebaixando-o ao nível do chão, fazendo dele um objeto preso a um 

determinismo insuportável, um joguete da fatalidade”. Como nas cenas da Figura 10, onde 

Joel e Clementine, protagonistas de “Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças” (2003), 

de Michel Gondry, vivem uma lembrança da infância, tomam banho na pia enquanto a mãe de 

Joel lava a louça. Ambos têm aparência de adultos, porém, tamanhos de crianças de dois anos. 

Efeito causado pela vista de cima para baixo, como demonstra a figura dez; enquanto o 

contra-plongée (enquadramento de baixo para cima) remete à impressões de “superioridade, 

exaltação e triunfo, pois faz crescer os indivíduos e tende a torná-los magníficos” (MARTIN, 

2003 p.41). Encontra-se também, na mesma cena acima, um exemplo desse tipo de uso do 

contra-plongée, quando é posto na tela o ponto de vista do menino Joel. 
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8 

 

A respeito dos movimentos de câmera, Aumont e Marie (2003, p. 201) distinguem 

dois tipos básicos: “um movimento de rotação em torno do mesmo eixo, a panorâmica, e um 

movimento e translação do eixo da câmera, o travelling”. As funções desses movimentos de 

câmera no filme podem ser: (1) descritivas, quando o valor do movimento está somente no 

que ele revela ao espectador; ou (2) funções dramáticas, quando o movimento de câmera visa 

exprimi  “um elemento material ou psicológico que deve desempenhar um papel decisivo no 

desenrolar da ação” Martin (2003, p.46). O autor descreve o travelling como um 

deslocamento da câmera onde o ângulo entre o eixo óptico e as trajetórias do movimento 

permanecem constantes, ou seja, a câmera se desloca em linha reta, independente da direção e 

do sentido, e com um foco estável. O travelling pode ser: vertical ou lateral, ambos 

acompanhando um objeto, personagem ou descrevendo um ambiente; pode ser também para 

trás ou para frente. Esses movimentos exercem um papel mais expressivo do que os 

anteriormente descritos. O travelling para trás pode ter vários sentidos: “1. conclusão da 

ação; 2. afastamento do espaço; 3. acompanhamento de um personagem que avança; 4. 

desligamento psicológico; 5. impressão de solidão, desânimo, impotência e morte” 

(MARTIN, 2003, p.48). O travelling para frente pode ser usado para: 

1. introdução: o movimento nos insere no mundo onde vai se desenrolar a ação 
2. descrição de um espaço material 
3. realce de um elemento dramático importante (p. 49) 
4. passagem a interioridade, isto é, introdução dar representação objetiva do sonho 

                                                

8   Cena retirada do filme “Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças”, de Michel Gondry 
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5. finalmente – e esta é, sem dúvida, a função mais interesante – o travelling para 
frente exprime, objetiva e materializa a tensão de um mental (impressão, 
sentimentos, desejos e idéias violentos e súbitos) de um personagem. (MARTIN, 
2003, p. 50) 

 

Martin ainda disserta sobre as “panorâmicas9”, classificando-as e descrevendo-as de 

acordo com suas funções. As panorâmicas descritivas têm a função de explorar um espaço 

físico, desempenhando geralmente um papel de introdução ou conclusão da cena; as 

panorâmicas expressivas “se apóiam em uma espécie de trucagem, num emprego não realista 

da câmera destinado a sugerir uma impressão ou idéia”. Como por exemplo: movimentos 

circulares que sugerem a embriaguez ou tontura. As panorâmicas que ele denomina 

“dramáticas” exercem um papel direto na narrativa, tendo por objetivo estabelecer relações 

especiais entre os indivíduos, como em uma cena que “um ou vários indivíduos de um lado e 

um ou vários que observam de outro: nesse caso, o movimento traduz uma impressão de 

ameaça, hostilidade” (MARTIN, 2003, p.51). Como os sutis movimentos panorâmicos para a 

direita e a esquerda que mostram o aumento dos membros de um dos grupos, na primeira cena 

de combate do filme “Gangues de Nova York” (2002), de Martin Scorsese.  Martin também 

explica a questão do movimento de trajetória (obtido geralmente com o auxílio de uma grua e 

ou de um steadycam10 e utilizado quando há um valor narrativo). Aumont e Marie (2003) 

acrescentam dados a respeito de outro modo de movimentar a câmera, ainda não citado: o 

plano subjetivo, também chamado de câmera na mão: “a mobilidade da câmera e o caráter 

centrado (focalizado) do que ela mostra fizeram com que ela fosse, frequentemente, 

comparada com um olho no exercício do olhar” (AUMONT e MARIE, 2003, p. 279). Como a 

conversa entre mãe e filha, no início do filme “Alice no País das Maravilhas” (2010), de Tim 

Burton, que mostra os planos de uma e de outra, durante o diálogo dentro de um coche, 

mostrando do ponto de vista em que se enxergam ao balançar da carruagem em movimento. 

É dentro dessa etapa, ao definir o que vai aparecer e o que vai ser ocultado da tela, 

que se pode inserir o símbolo. Martin (2003) assegura que símbolos são objetos inseridos na 

ação que possuem uma significação mais profunda do que meramente ilustrativa. Esta 

inserção pode se dar de duas formas: expondo o conteúdo ou deixando-o latente (implícito na 

imagem):  

                                                

9 Movimento da câmera em torno do seu próprio eixo, de um lado para outro. 

10 Equipamento acoplado no corpo do cinegrafista, que mantêm a câmera estável durante um 
deslocamento.  
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I) a primeira diz respeito à composição simbólica de uma imagem, consiste em 

confrontar dois fragmentos de realidade dentro de uma mesma imagem, para assim gerar uma 

significação maior do que o simples conteúdo material. Esses confrontos podem ser criados 

através de:  

a) a imagem do personagem diante de: um cenário, como na cena de Coraline e o 

mundo secreto (Henry Selick, 2009), em que a menina está diante da pequena porta misteriosa 

que encontrou numa das paredes sala de estar, pronta para conhecer outro mundo; (Figura 11). 

11 

 

b) pela imagem do personagem com o objeto, como em UP – Altas Aventuras 

(direção de Pete Docter e Bob Peterson, 2009), na cena em que o vovô encontra o velho 

álbum de aventuras de sua falecida esposa, e imediatamente lembra do dia em que eles se 

conheceram.  

c) mostrar duas ações na mesma cena - como em Profissão de Risco, de Ted 

Damme (2001), na cena em que o protagonista é preso por tráfico de drogas pela ultima vez, o 

plano vai fechando um close-up no rosto de em George Jung, desolado, enquanto os sócios 

que o delataram vão se levantando da mesa, onde comemoravam bebendo, fumando e  usando 

a droga recém comprada;  

                                                

11   Cena retirada do filme “Coraline e o mundo secreto”, de Henry Selick. 
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d) combinar a ação com um elemento sonoro: como em Na Natureza Selvagem, 

quando, no momento da morte do personagem, ouve-se o som do último suspiro, enquanto 

uma imagem do sol entre nuvens passa em primeiro plano na tela;  

e) Utilizar de textos e inscrições para enfatizar o sentido de uma ação – como, por 

exemplo, uma frase escrita na parede que tenha um significado para ação - ou ainda, sobrepor 

a imagem de outro elemento exterior à ação, que tenha um papel significativo na cena. 

II) a segunda maneira consiste em inserir o símbolo em uma imagem que participa da 

cena e aparentemente não contém outras implicações, porém, seu conteúdo acaba adquirindo 

um sentido maior no contexto. Isto é, transformando-se num símbolo. Martin distingue três 

grandes categorias de símbolos: 

- símbolos plásticos: trata-se de planos em que o movimento de um objeto ou um 
gesto – ou sua ressonância afetiva – pode evocar uma realidade de outra ordem; [...] 

- símbolos dramáticos: são aqueles que desempenham um papel direto na ação, 
fornecendo ao espectador elementos úteis para a compreensão do enredo; símbolos 
desse tipo são freqüentes e geralmente bastante elementares; 

- símbolos ideológicos: assim chamados porque servem para sugerir, rápido, idéias 
que ultrapassem os limites da história na qual se inserem; (MARTIN, 2003, p. 104) 

 

Definido agora, quais elementos e como eles serão mostrados na tela, a montagem 

fica responsável pela construção da estrutura narrativa. A narrativa, como já foi dito, é a 

forma como se conta uma história. Ela pode ser linear, que segundo Dancyger (2003), é uma 

montagem baseada na trama e no envolvimento do espectador com o personagem principal, 

como o filme “Sempre ao seu Lado” (2009), de Lasse Hallström, que conta a história real de 

um cachorro que continuou fiel ao seu dono mesmo depois de sua morte. A história é contada 

de forma lógica e cronológica, sem reviravoltas nem mudanças surpreendentes na trama, 

porém, é excitante e satisfatória mesmo sendo previsível. Diferentemente, temos a narrativa 

não-linear, que é capaz de contar a mesma história, mas de uma forma completamente 

diferente e nada previsível:  

 

A narrativa não-linear pode não ter uma resolução, pode não haver um único 

personagem com o qual simpatizar e identificar. Pode não haver personagens 

guiados por objetivos. E pode não haver uma forma dramática dirigindo para a 

solução. Consequentemente, a narrativa não-linear não é previsível. E aqui reside 

seu grande potencial estético, por causa dessa imprevisibilidade, ela pode fornecer 

ao público uma experiência nova e inesperada. (DANCYGER, 2003, p.412) 
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O filme “Na Natureza Selvagem” se encaixa, mais uma vez, como exemplo, pois a 

história é contada de forma fragmentada, sem seguir uma ordem cronológica dos 

acontecimentos. Daí que o tipo de montagem acaba determinando os rumos da narrativa. A 

montagem nada mais é que “colar um após os outros, em uma ordem determinada, fragmentos 

de filme, os planos” (AUMONT;MARIE, 2003, p. 195). No entanto, ela não é usada da 

mesma forma em todos os filmes. Apesar de, geralmente, ter uma função narrativa, a 

montagem pode produzir outros efeitos, entre eles: dar ritmo a seqüência através da duração 

dos planos escolhidos; trabalhar efeitos figurais, que podem estabelecer uma relação de 

metáfora, por exemplo.  

Para Martin (2003, p. 93), metáfora é “a justaposição por meio da montagem de duas 

imagens que, confrontadas na mente do espectador, irão produzir um choque psicológico, 

choque este que deve facilitar a percepção e a assimilação de uma idéia”. Ele explica que 

metáforas podem ser criadas de inúmeras formas diferentes e exemplifica três tipos: 1) 

metáforas plásticas - uma espécie de analogia entre o conteúdo representativo das imagens 

confrontadas – como em “Réquiem para um Sonho” (Darren Aronofsky, 2000), em cenas que 

demonstram o uso de drogas são alternados close-ups das drogas e suas reações físicas 

desencadeadas nos corpos personagens; 2) metáforas dramáticas - que proporcionam a 

explicação de um elemento útil para a compreensão do enredo – como na cena da escola do 

filme “The Wall”, lançado em 1982 e dirigido por Alan Parker, onde crianças uniformizadas 

caminham enfileiradas para caírem em uma máquina de moer carnes, simbolizando a 

padronização de valores produzida pelo ensino escolar; 3) metáforas ideológicas - cuja 

finalidade é despertar consciência do espectador uma idéia que ultrapassa o quadro da ação do 

filme, implicando na formação de uma opinião mais ampla sobre os problemas humanos: o 

sucesso “Avatar”, filme dirigido por James Cameron e vencedor de três categorias do Oscar 

2010, conta a história de um povo fictício, sua profunda relação com o planeta em que vivem 

e sua luta contra os destrutivos colonizadores humanos. Muitas das cenas do povo Na’vi, 

nativos de Pandora (planeta invadido pelos terráqueos), são repletas de metáforas ideológicas 

ligadas ao principal motivo do problema ambiental que vivemos hoje: o descaso para com 

nosso próprio planeta Terra. 

O autor ainda elucida aspectos peculiares a respeito dos tipos de montagem, como a 

montagem narrativa, por exemplo. Esse tipo de montagem visa relatar uma ação, descrever ou 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

 25 

 

demonstrar uma seqüência de acontecimentos. Dancyger (2003, p.368) reforça essa opinião, 

ao garantir que “a montagem nunca deve confundir os espectadores; ela deve sempre mantê-

los informados e envolvidos na história”, os planos devem ser escolhidos de acordo com as 

intenções dramáticas do filme. Martin (2003) completa com a descrição de alguns tipos de 

montagem narrativa: 

 

 

 

 

A) Montagem linear: [...] seqüência de cenas colocadas em ordem lógica e 
cronológica. 
B) Montagem invertida: [...] subvertem a ordem cronológica em proveito de uma 
temporalidade subjetiva e iminentemente dramática, indo e voltando livremente do 
presente ao passado.  
C) Montagem alternada: montagem por paralelismo baseada na contemporaneidade 
estrita de duas (ou várias) ações que se justapõe, as quais acabam na maioria das 
vezes por se juntar no final do filme; é o esquema tradicional do filme de 
perseguição. 
D) Montagem paralela: duas ou mais ações são abordadas ao mesmo tempo pela 
intercalação de fragmentos pertencentes a cada uma delas, alternadamente, a fim de 
fazer surgir uma significação de seu confronto. (MARTIN, 2003, p.155) 

 

As elipses, contrariando as metáforas, não chocam duas imagens e sim podem ser 

usadas dentro da narrativa para omitir certos acontecimentos da história. Elas acabam 

“exigindo do espectador que ele preencha mentalmente o intervalo entre os dois e restitua os 

elos que faltam”, afirmam Aumont e Marie (2003, p. 96). A elipse, como descreve Martin 

(2003), pode ser: (1) de estrutura, a fim de criar o suspense necessário ao enredo ou omitir 

uma imagem que não se ajuste ao clima da cena – como as usadas no filme “Atividade 

Paranormal”; (2) simbólicas, quando a omissão de um acontecimento leva a uma significação 

maior – como a elipse sonora do exemplo usado anteriormente, do filme “Na Natureza 

Selvagem”, no momento da morte do personagem: a imagem do céu e o som do suspiro final 

simbolizam o desprendimento da alma do plano matrial; ou (3) elipses de conteúdo, 

motivadas por razões de censura ou tabus sociais: 

 

A morte, a dor violenta, os ferimentos horríveis, as cenas de tortura ou assassinato 

eram em geral dissimuladas ao espectador e substituídas ou sugeridas de diversas 
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formas. Primeiramente, o acontecimento pode ser oculto no todo ou em parte, por 

um elemento material [...] (p. 80) também pode ser substituído por um plano do 

rosto do autor do gesto ou das testemunhas [...] por sua sombra ou reflexo [...] por 

um plano detalhe mais ou menos simbólico, cujo conteúdo evoca o que se passa 

“fora da cena” (MARTIN, 2003, p.81) 

  

Por último, mas não menos importante, para montagem narrativa é vital a prática da 

continuidade. Segundo Breslin (2009), a continuidade aplica-se aos estilos de edição, seleção 

de planos, posicionamento da câmera e suporte, vestuário, aparência e disposição dos objetos 

ou personagens no plano, luz, som, que entre outros fatores, devem ser consistentes. Pois ao 

criar continuidade geramos uma sensação real de espaço e tempo. Um erro sutil de 

continuidade pode ser visto em uma cena do filme Déjàvu (2006), de Tony Scott, em que o 

protagonista segura uma câmera de vídeo com a mão esquerda e no plano seguinte ela está, 

inexplicavelmente, na mão direita, repare nas Figuras 12 e 13 a seguir. Cada um desses 

elementos da ação deve manter uma lógica contínua, mesmo quando capturados em 

momentos ou com câmeras diferentes.  

12 

                                                

12   Figura 12 – cena retirada do filme Déjàvu, de Tony Scott 
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13 

Os cortes devem ser feitos quando estritamente necessários para a narrativa, para que 

o espectador não disperse sua atenção do enredo, ou seja, a edição deve ser motivada pela 

ação. Se o plano seguinte for uma mudança de ponto de vista a respeito de um mesmo objeto, 

o tamanho do plano deve mudar: “se começar com um plano médio de uma criança 

empilhando blocos, corte para um plano geral onde a torre desaba ou para um close-up da 

expressão frustrada de criança”, reforça Breslin (2009, p. 179). Então, o sequenciamento 

desse tipo de cenas deve se dar pelo tamanho do plano, facilitando assim, o processamento da 

informação pelo cérebro humano. O raciocínio dedutivo pode ser uma maneira de seqüenciar 

esses planos. Esse tipo de lógica mostra, primeiramente, um plano geral do quadro para após, 

fixar-se nas especificidades dentro da cena. Já o raciocínio indutivo demonstra o ambiente de 

forma contrária, focando primeiramente um detalhe da cena, para só então, abrir 

gradativamente a visão do todo. Isso não tira a lógica da seqüência, porém a dispõe de forma 

diferente: “A história é contada de maneira clara e lógica, na qual cada corte tem sua razão, 

dando a audiência o próximo trecho de informação necessário para entender a situação e, 

portanto, mantendo a mente dessa audiência na história e não na edição, isso é continuidade” 

(BRESLIN, 2009, p. 181). 

Para montar uma seqüência contínua é necessário decidir primeiro que informações 

são interessantes para a dramaticidade e, segundo, quais dessas informações têm a 

necessidade de aparecer. “A duração da seqüência será determinada pelas respostas a essas 

duas questões; particularmente a ultima. O critério dramático deve ser aplicado para a seleção 

                                                

13   Figura 13 – cena retirada do filme Déjàvu, de Tony Scott 
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de planos” (DANCYGER, 2003, p.377). Além disso, é preciso também, manter uma 

coerência com a direção do olhar do personagem e com a continuidade sonora no 

encadeamento: “se, no primeiro plano, uma pessoa olha para fora da tela, o plano seguinte 

deve mostrar o que essa pessoa está vendo. Isso satisfará a necessidade de informação que 

você estabeleceu no primeiro plano”, descreve Breslin (2009, p. 181). O ângulo de visão do 

objeto deve ser condizente com a direção do olhar. A respeito da continuidade do som, o autor 

defende que, de modo análogo a imagem, deve haver um cuidado com a consistência do som. 

Sua qualidade, direção, presença e quantidade devem ser também, consistentes. Pois, “quando 

cortarmos de uma tomada para outra dentro de uma cena, o som do ruído de fundo varia 

perceptivelmente, a continuidade é interrompida” (BRESLIN, 2009, p.192).  

O oposto da montagem narrativa é o estilo MTV, cuja montagem descontínua abusa 

dos close-ups e primeiros planos, a iluminação não prima pelo realismo e o ritmo da 

seqüência é excessivo. Esse estilo é o que também se chama de linguagem videoclipe. 

Influência do canal da MTV, no ar há mais de 20 anos, e sua estreita ligação com a música. 

Conforme Dancyger (2003, p.195): “um dos objetos centrais do estilo MTV é a importância 

de criar um sentimento definitivo. Não é uma necessidade de desafiar a primazia da trama”. 

Isto significa que, não há uma preocupação com a lógica e cronologia de uma seqüência, 

porque muitas vezes não há uma história sendo contada. O objetivo do videoclipe é provocar 

sensações, despertar emoções e sentimentos. 

A trucagem14 pode ser aplicada em benefício de todos os tipos de narrativas e 

montagem, podendo ser concebida através do posicionamento estratégico das câmeras ou por 

técnicas de animação gráfica, conforme Aumont e Marie (2003). Breslin (2009, p.84) 

esclarece que, na animação, usa-se “desenhos, pinturas, recortes e imagens ou modelos 

computadorizados em 2D ou 3D (tal como figuras de argila)” para criar seres e/ou cenários 

animados. Hoje é possível, através do computador, modelar um objeto, dar-lhe uma textura, 

iluminar e sombrear o fundo conforme movimentação do personagem de animação, para 

assm, inseri-lo em um cenário. Como por exemplo, nos filmes: “Coraline e o mundo Secreto” 

e “UP – Altas Aventuras”. Motion Graphics é o termo mais usado em animação de textos ou 

elementos gráficos, geralmente usados em seqüências de títulos, créditos de abertura. Como 

                                                

14 “Toda a manipulação na produção de um filme que acaba mostrando na tela alguma coisa que não 
existiu na realidade” (AUMONT e MARIE, 2003, p.293). 
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por exemplo, na introdução do filme “Na Natureza Selvagem”, que mescla uma montagem de 

imagens que contextualizam o momento do protagonista, com a trilha sonora de abertura do 

filme e trechos das anotações do diário de viagem do personagem em motion graphics na tela. 

Com o desenvolvimento dessas novas tecnologias, atualmente é possível até ligar os 

mundos da animação e da ação ao vivo através da tecnologia de captura de movimento. Ela 

permite a captura dos movimentos humanos por meio de sensores no corpo do ator, ligados a 

um computador. Esse computador está munido de um software que rastreia e recria estes 

movimentos no objeto animado. Assim foram compostos alguns personagens de “Avatar” e 

“Hulk” (2003), filmes que mesclam animação com realismo virtual. A Figura 14 mostra a 

atriz Zoe Saldana, que interpretou a princesa de Pandora Neytiri do filme “Avatar”, vestindo o 

equipamento que capta os movimentos do corpo e ao lado, a expressão facial da atriz no rosto 

da personagem animada: 

15 

Todas as narrativas possuem um ritmo. Conforme Martin (2003), o ritmo é ditado 

pela duração dos planos. Planos mais curtos sugerem um ritmo acelerado, tenso e angustiante, 

enquanto planos mais longos inspiram tranqüilidade ou um relaxamento após uma crise: como 

na seqüência de imagens do filme Marley e Eu– 2008, de David Fankel, que narra a agitada 

semana do personagem, às voltas com sua mulher, seu trabalho e Marley, seu cão labrador. 

Todas as narrativas possuem um ritmo. Segundo Martin (2003), o ritmo é ditado pela duração 

dos planos. Planos mais curtos sugerem um ritmo acelerado, tenso e angustiante. Enquanto 

                                                

15   Montagem que mostra a técnica de animação utilizada no filme “Avatar” e seu resultado na produção 

audiovisual.  

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

 30 

 

planos mais longos inspiram tranqüilidade ou um relaxamento após uma crise, corrobora 

Dancyger (2003, p. 380), acrescentando que: 

 

Quando o filme tem o ritmo apropriado, a montagem parece ser sem-emenda  e nós 

ficamos totalmente envolvidos  com os personagens da história. [...] A quantidade de 

informação visual em um plano, em geral, determina sua duração. Um plano geral, o 

qual tem mais informação visual do que um close-up, será mantido por mais tempo 

para permitir que o público abrorva a informação. Se a informação é nova, é 

apropriado permitir que o plano fique mais tempo para que o público se torne 

familiarizado como o novo meio. Planos em movimento são geralmente, mantidos 

na tela mais do que imagens paradas para permitir que o público absorva a 

informação visual alternada. (DANCYGER, 2003, p. 383) 

O ritmo, ainda segundo Dancyger, também pode ser afetado pelo tipo de transição 

utilizada na mudança dos planos: um corte seco16 ou jumpcut pode destoar e deixar o 

espectador confuso; uma fusão17 pode ser usada como uma transição suave entre dois planos, 

associada a uma passagem de tempo ou mudança de locação; e um fade-out18 pode ser usado 

no final de uma seqüência. “A fusão consiste na substituição de um plano pelo outro pela 

sobreposição momentânea de uma imagem que aparece sobre a precedente”, acrescenta 

Martin (2003, p.87); e reforça a função de transição temporal do efeito, ao esclarecer que a 

fusão tem, geralmente, “a função de significar um escoamento do tempo, fazendo substituir 

gradualmente dois aspectos temporalmente diferentes”. Este autor também salienta mais dois 

tipos de transição de cena: o chicote, tipo especial de fusão que passa de um plano a outro 

através de uma panorâmica muito rápida e em fundo neutro e as janelas, quando a troca de 

planos acontece pelo deslize de um sobre o outro; e ainda, as íris, transição através de círculo 

no centro da tela que aumenta ou diminui.  

Devido a essa riqueza de detalhes e cuidados na produção, é que se percebe o nível 

de planejamento em uma peça audiovisual. Não é obrigatório que um filme, para fazer 

sucesso, preencha todos esses quesitos, mas quanto mais dessas características o vídeo 

possuir, maior tende a ser a sua qualidade.  

 

                                                

16 “Chama-se de corte seco a passagem de um plano a outro por uma simples colagem, sem que o raccord 
seja marcado por um efeito de ritmo ou por uma trucagem” (AUMONT e MARIE, 2003, p.66). 

 
17

 “Termo técnico que designa o aparecimento ou desaparecimento de uma imagem” (AMONT;MARIE, 
2003, p. 138) 
18 Escurecimento gradual de uma imagem, pode ser considerado uma espécie de fusão. 
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2. A convergência: publicidade, cinema, televisão e web 

 

Segundo Covaleski (2009), a publicidade sempre buscou nas artes suas principais 

referências em termos de criação. Influenciados principalmente pelo cinema, os anúncios 

publicitários usam além do apelo estético e emocional, também o fascínio que a linguagem 

cinematográfica exerce sobre a maioria das pessoas. O cinema “é uma fonte inesgotável de 

ideias, formatos e linguagens que, com as devidas adequações, servem como inspiração para 

redatores, diretores de arte e roteiristas de filmes publicitários” (COVALESKI, 2009, p.65). 

Além de inspiração estética, muitas técnicas também são aproveitadas. Os principais 

elementos que compõe a narrativa cinematográfica utilizados, frequentemente, pela 

publicidade são, entre outros: a montagem fragmentada do filme, os movimentos de câmera, 

os planos de filmagem e os elementos de transição das cenas. Outra questão importante é a 

atuação do elenco, que na publicidade é trabalhada de forma mais sutil que o teatro, como 

afirma Gosciola (2008). Para uma agência criar um bom filme publicitário, é preciso ter certo 

domínio dessas técnicas e boa capacidade de adaptação à linguagem publicitária. 

 

Maturidade técnica, estrutura e equipamentos, habilidade com a linguagem 
cinematográfica específica para a publicidade, são características que se combinam 
com o enrijecimento das agências, uma modernização enquanto práticas realizadas, 
numa época de controle mais rígido dos comerciais diante da importância e dos altos 
custos das mídias televisivas (RAMOS, 2004, p.45). 

 

Barreto (2004) expõe os gêneros mais comuns encontrados cinema e englobados pela 

linguagem publicitária no campo dos audiovisuais, são eles: drama, policial, comédia, 

aventura, terror, musical, pornográfico e infanto-juvenil. O autor acrescenta que a publicidade 

mescla estes gêneros os reduz a quatro: humor, suspense, drama e erotismo, considerando o 

tipo de emoção que ele gera no espectador. Pois, um comercial de aventura pode ter uma 

pitada de gênero policial, um drama por de conter humor, comédia até mesmo, ser conter uma 

dose de gênero musical ao mesmo tempo. Não há uma regra para a escolha de um ou mais 

gêneros para um vídeo publicitário, deve-se levar em consideração o produto, a marca e 

principalmente, o público-alvo. Apesar disso, Barreto afirma que alguns produtos incorporam 

determinados gêneros para si pelo fato de “funcionarem” bem com determinado público alvo. 
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Como por exemplo, o erotismo para comerciais de cerveja, humor para comerciais de tênis e 

drama para anúncios de instituições beneficentes.  

Para Ramos (2004), alguns passos essenciais a serem seguidos para a criação de um 

bom comercial: primeiro em relação ao produto, deve ser considerado, além dos atributos 

racionais (como a categoria, custo/benefício e formas de uso) também as características 

inerentes aos desejos dos consumidores que se intenta atingir com a campanha, o chamado 

público-alvo. O publicitário precisa saber o que este público almeja quando usa um 

determinado produto, além de suas utilidades funcionais. Os benefícios emocionais como 

status, bem estar ou qualidade de vida, só serão conhecidos e se tornarão parte do produto 

quando apresentados da forma mais adequada à sua realidade do consumidor. A partir dessas 

definições, deve-se então, determinar o tipo de abordagem mais adequada e começar a 

produção das peças. 

No discurso publicitário para mídias eletrônicas, a linguagem de vídeo é o carro 

chefe da produção e criação de anúncios, de modo que as peças fazem uso dos recursos 

técnicos, como movimentos de câmera, enquadramentos, edição, uso de cor entre outros, para 

dar mais intensidade à mensagem. O uso de flashbacks, onde os personagens dos comerciais 

evocam lembranças que remetem ao produto, também é uma técnica muito utilizada nos 

audiovisuais publicitários. Algumas figuras de linguagem são encontradas com mais 

freqüência nesses anúncios, como a hipérbole (ênfase no exagero), a onomatopéia (forma 

escrita dos sons), a aliteração (repetição de sons consonantais) e a metáfora (comparação). 

Também é usual nas peças publicitárias os efeitos sonoros e a modificação e criação de novas 

palavras, para entrar de cabeça no contexto do público, facilitando a compreensão e 

aproximando o público alvo do produto anunciado. “É preciso saber como e quais recursos 

são usados com o objetivo de facilitar o trabalho do receptor de identificar conexões e 

relações de solidariedade com sua experiência de vida, articulando e construindo uma visão 

de mundo na qual seu consumo faz sentido” (FLAUSINO;MOTTA, 2007, p. 97). 

Estes mesmos autores demonstram que a publicidade está imersa na vida cotidiana e 

por isso, sei discurso geralmente é no presente ou no futuro citando Rocha (1995): 

Muitas vezes, no mundo dos anúncios, menciona-se “evolução”, “novo”, “futuro”, 
“amanhã” etc. No entanto, esses termos se referem a produtos que já se encontram à 
disposição do consumidor. Mesmo o que se refere ao passado, às memórias, no 
discurso se vincula ao presente. O futuro se presentifica. O presente se eterniza. 
(FLAUSINO;MOTTA, 2006, p.161) 
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A sexualidade faz parte, em termos de liberdade e de expressão, do dia-a-dia da vida 

contemporânea e logicamente, é frequentemente insinuada na produção publicitária seja ela 

audiovisual ou não. Conforme Menna Barreto (2004, p.191), “o erotismo tornou-se um dos 

mais atuantes valores da cultura moderna e do nosso cotidiano. E a propaganda sempre foi 

veículo dessa cultura”. Este potencial erótico pode ser utilizado com sucesso pela propaganda 

com extremo senso de medida e adequação. Outro notável potencial a ser explorado é o 

potencial onírico, criando uma fantasia dentro da realidade e envolvendo o produto neste 

ambiente encantado, porém com ares de vida real. E mesmo que as histórias contadas sejam 

fantasiosas, o público as tem, em muitos casos, como histórias possíveis, acrescentam 

Flausino e Motta (2006). Por mais que as histórias tenham conflitos e algumas vezes, 

situações de tensão, o produto vem a representar a solução dos problemas, trazendo de volta o 

equilíbrio e o bem-estar. Pois a alma dessas narrativas são sentimentos positivos, como 

felicidade, sucesso e prazer. Estas são formas de agregar valores emocionais ao produto, 

criando um desejo não somente de ter um produto melhor, mas também, desejar o que o ato 

de consumi-lo representa.  

Cabe aos criadores da peça decidir qual é a forma mais adequada de apresentar um 

produto dentro de um comercial, se de maneira onírica como descrito anteriormente, ou de 

forma direta, apresentando as utilidades reais do produto. Segundo Menna Barreto (2004), 

para demonstrar as qualidades funcionais de um produto pode-se compará-lo com a 

concorrência, a fim de salientar o que há de melhor no anunciante. Ou usar de testemunhais 

com personagens anônimos ou famosos, falando sobre o produto. É possível também testar o 

produto á vista de todos, como os comerciais de OMO, por exemplo. Ou ainda, criar um 

símbolo para marca e fazer com que ele que interaja no filme, como, por exemplo, um 

mascote. Criando assim uma identificação do personagem simbólico com a marca e ainda, a 

uma possível demanda para um produto extra. Estes recursos são considerados úteis pelo 

nível de informação sobre o produto em si, que se pode transmitir ao público. Mas segundo 

este autor, o verdadeiro criativo em publicidade televisiva é aquele cria situações inteligentes 

e consegue envolver o produto na ação, utilizando elementos criativos tanto da parte visual 

quanto da parte editorial: 

O homem criativo em TV cria situações dramáticas, situações de tensão, tomando 
por base os mesmos elementos que citamos em "criatividade visual" e "criatividade 
editorial". Estas situações se resolvem seja pela catarse que oferece o produto, o 
serviço, a idéia; seja pelo humor, pela descontração feliz, proporcionado pelo 
produto, pelo serviço, pela idéia. Dois exemplos, um para cada caso. (MENNA 
BARRETO, 2004, p.240) 
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Há ainda outra forma de inserir um produto em uma peça audiovisual, oriunda das 

mídias audiovisuais tradicionais e utilizada com bastante sucesso na internet, o product 

placement. Este modo de inserção consiste em colocar o produto dentro ação de forma sutil, 

fazendo-o interagir com os personagens ser ter as atenções totalmente voltadas para ele.  

Furtado e Alves (2009) definem que este termo denomina uma forma de trazer a marca para 

dentro do contexto cinematográfico e televisivo não como produto, mas como personagem 

coadjuvante na cena. E citam Ribaric (2009), para fundamentar a explicação, que diz: “No 

product placement, as marcas surgem durante uma produção de entretenimento, para reforçar 

a sua notoriedade ou lançar um novo produto como se fossem adereços, escolhendo não só os 

programas, mas também os protagonistas com os quais o consumidor da marca se identifica” 

(FURTADO; ALVES, 2009, p.04). Derivado dessa junção de publicidade com entretenimento 

surge o advertainment, que é fazer propaganda através da produção peças que não se parecem 

com anúncios comercias e sim, com produtos da indústria do entretenimento. Como por 

exemplo, os advergames19, filmes de curta-metragem, vídeos virais, programas totalmente 

produzidos por anunciantes, entre outras peças de entretenimento audiovisual. 

Assim sendo, se pode concluir então que a história é a alma da propaganda. Tão 

importante quanto ter uma boa história é consegui contá-la da forma mais atraente, logo, 

importante quanto o conteúdo é a forma como ele é exposto. Isso é narrativa: contar uma 

história através da montagem de cenas em seqüência.  A montagem é oriunda do cinema e 

consiste na união de dois pedaços de um filme para gerar um conceito. Segundo Covaleski 

(2009), essa justaposição cria uma nova qualidade e possibilita outra leitura e compreensão da 

peça audiovisual. A forma como se monta um filme pode torná-lo tenso ou tranqüilo, provocar 

sentimentos de tristeza ou de alegria, de ódio ou amor, enfim, as intencionalidades e 

significados tomam forma na montagem. Eisenstein foi o diretor russo que em 1920 começou 

a propor essas novas técnicas de montagem para o cinema, e décadas depois, suas teorias 

compõem um recurso amplamente usado pela linguagem audiovisual. Quase dez anos mais 

tarde, despontam as teorias de Dziga Vertov, outro cineasta russo que, inspirado nas técnicas 

desenvolvidas por Eisenstein, fez vários experimentos cinematográficos e reforçou a teoria de 

que a montagem é alma do filme, a forma como se desenha a estética e se produz o sentido de 

                                                

19
 “jogos com publicidade que podem ser baixados gratuitamente na internet” (FURTADO; ALVES, 

2009, p.04).  
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uma peça audiovisual. Vanoye (apud COVALESKI, 2009), afirma que na televisão, como as 

peças publicitárias são em geral muito curtas, acabam por explorar todas as formas de 

expressão do cinema, tanto imagens, quanto sons, sensações e impressões. O uso 

concomitante dessas matérias de expressão aproxima os meios cinematográfico e televisivo. 

Percebe-se claramente que a publicidade televisiva agregou e adaptou técnicas 

cinematográficas para deixar seus comerciais mais atraentes aos olhos do espectador. Até 

meados da década de 90, não havia a preocupação a respeito da interatividade que culminou 

com popularização dos computadores e foi, conseqüentemente, fortificada pela disseminação 

da internet.  O máximo que os telespectadores poderiam interagir, até então, em termos de 

escolha da programação, era através da troca de canais ou locação de diferentes filmes para 

assistir em casa, em seus videocassetes. “A televisão, que antes estava à frente do cinema, 

agora vê sua popularidade ameaçada pelos produtos de entretenimento e informação 

acessíveis pelo computador, principalmente se conectado a internet (GOSCIOLA, 2008, P.64). 

Anderson (2006), complementa:  

Um dos fatores que mais contribuiu para o enfraquecimento da cultura de massa e 
para o fortalecimento da cultura de nicho ocorreu em princípios da década de 1980, 
com o lançamento do videocassete e, ainda mais importante, com a proliferação das 
locadoras de fitas.[...]Tanto o videocassete quanto a locadora de vídeos sinalizavam 
o início da era da escolha infinita, pois ambas aumentaram em talvez cem vezes a 
disponibilidade de filmes. [...]Toda vez que uma nova tecnologia amplia as escolhas, 
seja o videocassete ou a Internet, os consumidores reagem à altura, com o aumento 
da demanda. (ANDERSON,2006, p.133) 

Dentro do espectro televisivo, além dos itens citados anteriormente, há também a 

linguagem videoclipe e linguagem de games, que a publicidade pode também, agregar em 

suas produções comerciais. O videoclipe é utilizado em geral pela indústria fonográfica, como 

forma de inserir conteúdos musicais na televisão e na internet. É uma prática audiovisual que 

une estética e música através de sensações geradas pela montagem das imagens, sem a 

necessidade de narrar uma história com seqüência lógica. O que importa para o videoclipe é o 

sincretismo entre som e imagem. Corrobora Salles (apud MACHADO, 1995, p.70), pois diz 

que “o que importa é menos a intenção de se contar uma história e mais o desejo de se passar 

uma overdose de sensações, através de informações não-relacionadas, acompanhando sons – 

ritmo das imagens”. O usuário da internet pode, além de assistir os clipes na internet, baixá-

los e modificá-los, e ainda, posteriormente, pode postá-los de novo na rede. Isso provoca uma 

“revolução”: “a internet, assim, está transformando o videoclipe. Através dela a audiência 

pode atuar, manusear, modificar e criar linguagens, ampliando os significados criados pela 

televisão e pela indústria fonográfica “(HOLZBACH;NERCOLINI, 2009, p. 9). 
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No mundo dos games, é mais trabalhado o lado dos sonhos, do que a realidade 

propriamente dita. Segundo Starteri (2008, p.9), o videogame “simula o inexistente sem 

pudores”, podendo ser atribuídos elementos de estética totalmente própria. Muitos jogos usam 

a steadycam, que serve para executar câmera subjetiva, por meio da qual se mostra a 

perspectiva do olhar do personagem: 

O Steadycam é um suporte para câmera preso ao colete do operador. Com uma 
compensação de pesos por sistema hidráulico, o Steadycam é utilizado para 
movimentar a câmera por espaços muito estreitos que não permitiriam a passagem 
do tripé e para simular o ponto de vista de um personagem de um filme. O 
Steadycam é lembrado pelos games que utilizam o ponto de vista do usuário – no 
cinema é chamado de câmera subjetiva -, como os chamados “jogos de tiro” 
(GOSCIOLA, 2003. p.58-59). 

Segundo Starteri (2008), as maiores preocupações dos jogos em relação às técnicas 

de filmagem e edição são o contraste, o ângulo da câmera e a montagem das cenas. Alguns 

jogos são verdadeiras produções cinematográficas onde os jogadores podem ser os 

protagonistas da trama, com a vantagem em relação ao cinema, de que, através de um 

movimento no controle ou tecla do computador, o jogador pode ter uma visão de 360° do 

ambiente onde está ocorrendo a ação. Os jogos disponíveis para videogames também estão 

acessíveis pela internet e podem ser jogados em computadores. 

A internet é uma rede de computadores que interliga pessoas, ideias e empresas. 

Segundo Machado (1995), a web é um meio ou suporte de caráter agregador que ganha forma 

através de intervenções feitas por seus usuários, daí que a Internet tornou-se um meio 

colaborativo. Os usuários de rede podem fazer compras, assistir e baixar filmes, músicas, falar 

com outras pessoas em tempo real, ver e ouvir essas pessoas com quem falam através de 

acessórios como webcams e microfones. Enfim, pode-se fazer quase tudo sem sair da frente 

da tela do computador. É diante desse cenário que a publicidade terá de buscar novas formas 

para se comunicar com essa nova geração ativa de consumidores. Sem contar também que, 

além de ter acesso as mais diversas formas de mídia e entretenimento, os usuários também 

podem se tornar produtores de conteúdo midiático e disseminá-los conforme a sua vontade. O 

autor complementa que a propaganda na internet está em estado de adaptação, tanto na 

questão da sua linguagem e estética, quanto no que diz respeito à resposta imediata do 

público, que a rede proporciona: 

Sua natureza não-hierárquica implica numa constante troca dos “papéis” de emissor 
e receptor das mensagens nela veiculadas, resultando assim numa quebra de 
monopólio editorial, monopólio esse bastante presente nas mídias massivas. O 
grande desafio do meio publicitário nos dias de hoje é diagnosticar e atender às 
demandas existentes na rede. A Internet possui muitas direções, funciona como um 
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mapa, onde a quantidade de escolhas é infinitamente superior à de qualquer outro 
meio (MACHADO, 2009, p.2). 

Ainda segundo Machado (2009, p.3), “a pluralidade de interesses e a cultura de 

nichos apresentam novos rumos para a publicidade contemporânea. O universo publicitário 

tende a passar por uma revolução, através das novas ferramentas de comunicação e mídias 

digitais”. As técnicas e linguagens adaptadas para a utilização em comercias de televisão 

podem já não mais satisfazer essa nova demanda de público, onde os espectadores passam a 

fazer parte do processo de criação e divulgação de conteúdos. Na internet pode-se obter varias 

informações extras a respeito de um fato ou de um produto, publicadas pelos próprios 

usuários. Para reforçar esse conceito de multiplicidade e interface de vozes no mundo digital, 

Jenkins (2008) afirma que na internet, o consumidor é seduzido ao mesmo tempo por 

inúmeros suportes midiáticos e encorajado a procurar novas informações e conectar tais dados 

acessados pelo computador. Não há mais separação entre produtores e consumidores de 

conteúdo, todos podem ser o que quiserem na rede. Os valores da mídia de massa então, 

podem já não mais garantir a atenção do público na internet, pois o interesse dos 

consumidores mudou. Anderson (2006) completa dizendo que os consumidores não mais 

diferenciam, por exemplo, hits populares das produções amadoras, somente escolhem ver o 

que mais gostam, pois “os filmes de Hollywood e os vídeos domésticos aparecem lado a lado 

nas mesmas listas” (ANDERSON, 2006, p.6).  

As técnicas de produção das peças audiovisuais para internet usam as mesmas 

ferramentas que a produção para televisão, porém devem ser adaptadas ao meio. Os interesses 

que movem os usuários da rede são diferentes das intenções de um telespectador em frente ao 

televisor, e as formas de abordagem desse público devem ser adequadas as suas pretensões na 

web: 

Para mexer com a cabeça do consumidor moderno, não é suficiente oferecer apenas 
o que ele necessita, é necessário, ao apresentar o produto, construir valores em sua 
mente que exprimam a ideia de que, mesmo sem saber, ele necessita daquele 
produto, ou que aquele produto certamente trará a ele uma sensação de bem-estar ao 
consumi-lo. Dessa forma, as empresas têm buscado meios eficientes de 
comunicação para chegar ao consumidor e mostrá-lo que seu produto promove 
muito mais que uma satisfação de necessidades, ele proporciona bem-estar. Um 
poderoso meio de comunicação que tem sido amplamente utilizado pelas empresas é 
a internet (PEREIRA;CRUZ, 2009, p. 2). 

As comunidades virtuais, como os sites de compartilhamento de conteúdo e as redes 

sociais, concedem aos internautas o poder de visualizar, comentar e repassar conteúdo aos 

seus contatos na rede. Sem contar a questão da facilidade de acesso a inúmeros recursos de 

produção de vídeos, através de programas gratuitos “baixados” da web e tutoriais sobre como 
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usar estes programas, que não serão aprofundadas neste estudo. De acordo com Howard 

Rheingold (apud SERRANO;PAIVA, 2008, p.5), as comunidades virtuais são “organizações 

que emergem da NET quando um número suficiente de pessoas leva adiante discussões 

públicas com um mínimo sentimento humano para formar teias e relações pessoais no 

ciberespaço.” O youtube, visto da perspectiva de comunidade virtual, é um dos sites de 

entretenimento de maior sucesso no Brasil. Através de um sistema de busca, os usuários 

encontram quase todo tipo de conteúdo audiovisual e podem também comentar esses 

conteúdos e repassá-los a sua rede de contatos tanto no site local como em demais 

comunidades. O youtube “consiste em um serviço de publicação de vídeos que proporciona 

aos participantes e visitantes a possibilidade de compartilhar e comentar clipes de vídeo” 

(SERRANO;PAIVA, 2008, p.3). Para encontrar mais fácilmente o que se deseja no site o 

usuário pode buscar através das categorias disponíveis ou então, digitar palavras chave a 

respeito do conteúdo que procura; a segunda opção é a forma mais eficiente de encontrar o 

que procura. A forma menos eficaz de se buscar um conteúdo específico é através da lista de 

vídeos mais vistos ou mais comentados, pois o interesse coletivo pode não ser o melhor 

critério de segmentação. É possível encontrar desde vídeos adaptados, ou seja, videos 

originários de outras mídias e postados na web, onde se encontram muitos dos vídeos 

publicitários, até vídeos produzidos diretamente para difusão online, que são produzidos 

geralmente de forma independente.  

A característica mais marcante da mídia online, segundo o site E21 Digital, é a 

segmentação. O anunciante deve procurar o público nos lugares por ele freqüentados no 

mundo virtual; assim, a mensagem se torna mais completa e significativa para o consumidor. 

A solução não é criar uma forma de comunicação exclusiva para web e sim, integrar a 

produção midiática tradicional às produções feitas para a nova mídia. Segundo a colunista do 

site Fabiana Iglesias “o que se propõe é uma aproximação gradual, impulsionada por 

ferramentas de convergência de mídias. Em outras palavras, atravessamos um momento de 

aprendizado, quando as agências de publicidade devem, efetivamente, promover uma 

aproximação que, se bem realizada, pode converter-se na garantia de sucesso em um cenário 

que se avizinha”. 

Conforme dados verificados pela revista Meio&Mensagem (2009), os 

telespectadores estão abandonando as escolhas tradicionais de mídia e debandando para 

alternativas mais personalizadas e com apoio digital.  Estar presente dentro de redes sociais da 

web é essencial para empresas que querem aumentar seu nível de relacionamento com os 
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consumidores e fidelizá-los. Uma tendência efervescente na rede é o consumo de vídeos, 

dentre eles, produção da própria televisão que se encontram disponíveis na internet. A Revista 

ainda afirma que brasileiro passa três vezes mais tempo online do que em frente ao televisor, 

fazendo downloads, participando de redes de relacionamento e criando conteúdo pessoal. As 

redes sociais fazem um enorme sucesso no Brasil e o número de downloads também é 

superior aqui, do que em outros países do mundo e quem domina esse consumo de mídia 

online são os jovens adultos. Esse público geralmente é ávido por inovações tecnológicas e 

tem condições financeiras para consumi-las. Vêem nos seus computadores a melhor forma 

para ler jornais e assistir programas de TV e filmes. Porém, esses usuários também são 

exigentes com relação aos conteúdos que consomem. Se a mensagem não for relevante, passa 

despercebida.  Para fazer sucesso na web, é necessária muita criatividade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

A configuração do ambiente na rede faz uso de algumas técnicas desenvolvidas pelo 

cinema não só em termos de peças audiovisuais, mas do ambiente de interação em si, como 

por exemplo, as formas de narrativa paralela, as sobreposições e encadeamento de cenas, 

entre outras que também são bem aceitas aos olhos dos usuários. Essas técnicas podem vir a 

ser mais bem aceitas pelos usuários quando utilizadas em produções audiovisuais, devido à 

semelhança com o ambiente e com as ações costumeiras para o acesso a internet. Cabe a 

seguir, descrever e clarear algumas das técnicas visualmente detectadas no ambiente da nova 

mídia. 

A narrativa paralela realiza a alternância de duas ou mais tomadas em seqüência, 

para dar a impressão de que as ações estão sendo executadas ao mesmo tempo, logo, “é um 

elemento quase que obrigatório em obras na hipermídia20 graças à possibilidade de o usuário 

acessar vários conteúdos e mídias concomitantemente” (GOSCIOLA, 2008, p.115). A 

sobreposição de telas por profundidade de campo também foi retirada das telas de cinema e 

consiste na visualização de mais de um objeto no mesmo plano, posicionando-os de forma 

adequada para facilitar a visualização do que se quer salientar. Já na sobreposição por 

encadeamento de telas é como se mostram diferentes ações paralelamente, usando de 

sonoplastia para chamar a atenção para uma determinada ação. Estas são algumas formas para 

destacar um conteúdo diante da multiplicidade de opções da internet. Os movimentos de 

câmera e as transições como fade in/out ou dissolve, por exemplo, são bastante utilizadas 

                                                

20  Mídia que engloba a informação textual, sonora e visual em um mesmo ambiente interativo. 
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quando é necessário algum tempo para carregar a página. Também a “elipse”, que é um salto 

no tempo ligando duas cenas, e o jump cut ou cortes bruscos, que servem para causar 

estranhamento ou dar mais ação a uma cena, são também elementos freqüentemente 

encontrados, segundo Gosciola(2008), no ambiente virtual. 

Voltando à questão dos vídeos e aproveitando a onda gerada pelo YouTube, a 

publicidade em vídeo é outra aposta do mercado para chamar a atenção dos jovens, que 

praticamente abandonaram a TV. Conforme reportagem postada no Portal Conexão 

Tocantins21, Zimerman, diretor geral da Midia Contacts, os vídeos trazem a linguagem 

televisiva para a internet: "a vantagem do vídeo na internet, em comparação com a TV, é que 

permite a resposta imediata do usuário ao anúncio, com interações com a marca e 

possibilidade de captação de cadastros e venda on-line de produtos". Neste contexto, o 

Youtube vem ganhando cada vez mais espaço como plataforma de veiculação de vídeos 

comerciais:  

Nos últimos anos, o YouTube tem sido visto por grandes empresas como uma  boa 
alternativa para promoção de produtos e/ou marcas. Diversas empresas se tornam 
parceiras do site para criar seus canais no mesmo, utilizando-se de sua principal 
ferramenta: a hospedagem de vídeos. Através do site, as empresas podem hospedar, 
por exemplo, suas propagandas a um preço muito mais baixo que o despendido em 
um intervalo comercial de uma emissora de televisão. Outra vantagem é que os 
vídeos no YouTube não necessariamente ficam retidos apenas aos tradicionais 30 
segundos de propaganda das emissoras de TV (PEREIRA;CRUZ, 2009, p. 2).  

 

O YouTube é uma rede social de entretenimento e compartilhamento de conteúdos 

audiovisuais onde o usuário pode, além de postar, avaliar e comentar o conteúdo exposto em 

todo o site. Ou seja, a popularidade e as peças audiovisuais são proporcionadas por aqueles 

que utilizam o serviço. Boa parte desses vídeos que se referem às empresas é oriunda da 

comunicação viral e o site se torna um ambiente muito propício para esse tipo de 

comunicação. “O próprio usuário do YouTube posta materiais referentes a certas marcas, 

produtos ou empresas os quais ele se identifica ou teve alguma boa experiência com as 

mesmas ou com seus referidos materiais” (PEREIRA;CRUZ, 2009, p. 9). Para conquistar esse 

consumidor, a agência deve estar a par dos gostos e necessidades de tais usuários e gerar um 

material que realmente vá interessar ao público e agregar valor ao produto. Com isso o site 

torna-se uma importante ferramenta para o marketing viral na internet, pois é feito por pessoas 

                                                

21  http://conexaoto.com.br 
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que geralmente não tem ligação profissional com o anunciante, e mesmo assim comentam e 

disseminam o conteúdo que lhes parece interessante ou divertido.  

Daí, a necessidade de comparar a evolução de internet como nova mídia em termos 

de técnica com a evolução cinematográfica, pois segundo Gosciola (2008) ambos são meios 

de comunicação audiovisual e tiveram suas condições evolutivas semelhantes, no que diz 

respeito às tecnologias. As estratégias mais adequadas para a abordagem audiovisual 

publicitária no meio virtual então, podem estar no campo de entretenimento. Jogos, vídeos 

interativo, vídeos virais e tudo mais que possa entreter o internauta. Furtado e Alves (2009) 

acrescentam que, dentro do espectro virtual é preciso, às vezes, deixar de lado o foco no 

produto. Como exemplo eles descrevem a estratégia de abordagem audiovisual que 

observaram num vídeo viral da marca inglesa de chocolates Cadbury, onde um gorila é 

mostrado tocando bateria: 

A estratégia, em primeiro lugar, constituiu em deixar o produto de lado. Como 
observamos, um minuto e vinte e quatro segundos foram dedicados ao gorila e 
apenas seis ao chocolate e à assinatura. Esta divisão de tempo foi fundamental para 
causar o envolvimento emocional do público, estendendo ao máximo o sentimento 
de surpresa que o animal causa logo de início. O decorrer das cenas instiga a 
curiosidade, pois se vê um gorila sentindo a música, que toca lenta, ao mesmo tempo 
em que gera expectativa para o seu desfecho. Até que, aos 57 segundos, outra 
surpresa: o gorila, com duas baquetas, começa a tocar a bateria. Quase um minuto de 
suspense é muito, se comparado aos filmes publicitários de 30 segundos, formato 
mais comum na TV. E o comercial consegue prender a atenção, renovando-a aos 57 
segundos, quando ainda não se sabe do que se trata. A amarração acontece nos 6 
segundos finais, quando vemos a embalagem do chocolate da Cadbury e a assinatura 
“Um copo e meio cheio de prazer” (tradução nossa). (FURTADO; ALVES, 2009, 
p.05) 

 

Este tipo de abordagem é o oposto da utilizada pela publicidade televisiva 

convencional, mas não difere tanto da abordagem utilizada através da inserção da marca 

dentro do mundo do entretenimento. Mostrando assim, a intensa convergência que a internet 

estimula, ao possibilitar que o filme publicitário ultrapasse do tempo  convencional de trinta 

ou sessenta segundos, como nos comerciais veiculados nos intervalos da programação 

televisiva.  

 

 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

 42 

 

3. A publicidade viral 

 

Segundo o site Blog de Guerrilha, citado por França e Carvalho (2008), o marketing 

viral é uma ferramenta do marketing de guerrilha que consiste em criar um conteúdo para ser 

disseminado espontaneamente. O termo viral vem da biologia e remete a forma como os vírus 

se alastram, rapidamente a mensagem se espalha pela internet utilizando os usuários como 

hospedeiros. Outro nome para este tipo de ferramenta é buzz marketing, que deriva de uma 

expressão inglesa que significa sussurro, coxixo. Ou seja, o marketing viral pode ser uma 

espécie de fofoca na internet, através das redes sociais. As pessoas confiam mais em emails 

que rebem de seus contatos, do que em mensagens enviadas por empresas ou organizações. 

Essas mensagens, segundo Pereira e Cruz (2009), são consideradas spams e geralmente 

deletadas, nem mesmo sequer serem abertas. Fazendo um paralelo com a publicidade, ela 

incorpora o poder do usuário como disseminador da mensagem: ele deixa de ser o espectador 

passivo das mídias de massa e passa a ser agora também, um produtor de conteúdo midiátio. 

E se a mensagem tiver algo que o agrade, ele a repassará para grande parte da sua lista de 

contatos. 

A comunicação viral, em primeiro lugar, parte do princípio do marketing de 
permissão. Para definir este último, podemos utilizar a seguinte ilustração: João é 
um tipo de pessoa que muda de canal quando está passando o intervalo comercial e 
não se prende aos apelos mirabolantes da mídia convencional. Odeia spams, os quais 
apaga de sua lista de e-mails sem ao menos ler. Porém, quando um amigo seu lhe 
envia um vídeo do YouTube que contenha um conteúdo promocional atrativo – 
engraçado ou criativo, por exemplo –, João recebe e assiste de bom grado. Com isso, 
podemos concluir que o marketing de permissão consiste em utilizar artifícios de 
enviar a mensagem ao consumidor através de fontes que o mesmo considera 
confiáveis – no caso do João, o seu amigo que enviou o e-mail (PEREIRA;CRUZ, 
2009, p. 9). 

 

Fazer uso dessa inversão do fluxo da comunicação e saber aproveitá-la ao máximo 

pode ser a melhor alternativa para uma boa publicidade viral. Antes da internet, o público se 

resumia a espectadores, que assistiam passivos a disseminação das mensagens através das 

mídias de massa. Hoje esse mesmo público pode ter acesso a informação extra a respeito da 

empresa ou produto, pode também expressar sua opinião e disseminá-la pela rede. Para 

chamar a atenção desse consumidor não basta um anúncio convencional, tem que ter um “algo 

mais”, uma ideia criativa que o torne realmente atraente. Pode ser uma ousadia na produção, 

um apelo inadequado às regras da publicidade na televisão ou uma situação engraçada. O que 

o comercial precisa, segundo Figueiredo Neto (2007), é de uma ideia inovadora. Para manter 
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a preferência desse consumidor, por dedução, é de suma importância: a qualidade do produto 

e seriedade da marca.  O autor também ressalta outra vantagem do uso da publicidade através 

de vídeos virais, os custos. Para veicular um comercial em uma rede de televisão a empresa se 

submete a altos custos de mídia, onde os valores são pagos por inserções e essas variam de 15 

a 60 segundos. Estes custos podem ser inviáveis ou desnecessários, se o público desejado 

encontra-se na internet. Segundo ele também, algumas pessoas podem levar os assuntos da 

web para seu meio social na vida real. O autor compara essa disseminação voluntária de 

mensagens por parte dos usuários com um estudo freudiano a respeito do comportamento do 

ser humano. Conforme Freud, o pai da psicanálise, uma pessoa não consegue guardar uma 

piada para si, porque um chiste é tão prazeroso pra quem conta quanto para quem ouve.  

No caso do comercial viral, trata-se de um chiste criado por um profissional, um 
redator publicitário, com o evidente objetivo de transmitir mensagens positivas 
acerca de determinado produto, e que, de alguma forma, passa a ser replicado por e-
mail, uma vez que a simples repetição do gracejo já lhe provoca algum prazer. 
(FIGUEIREDO NETO, 2007, p.6) 

 

A publicidade viral então, além de agradar o ego do usuário, também o deixa com 

uma sensação de exclusividade, participando de um grupo que está por dentro dos assuntos da 

web. Segundo Ávila (2007), para que uma campanha viral seja bem sucedida os consumidores 

têm de se sentir sempre no controle. A disseminação do conteúdo tem de ser espontânea; o 

público deve fazê-la por realmente se identificar com ela. A revista Meio&Mensagem 

elucidou anteriormente uma tendência de consumo de mídia na internet, que prevê um 

aumento do consumo de vídeos independente da plataforma. Dentro da web podemos associar 

esse consumo ao site Youtube, que como dito anteriormente, está sendo um meio muito usado 

pelas empresas para anunciar seus filmes publicitários e melhor, com sucesso. Figueiredo 

Neto (2007) diz que, o uso do Youtube traz benefícios diversos para as empresas. Dentro de 

sites como este as empresas correm muitos menos riscos de censura, além de produtos vetados 

de veiculação nas mídias de massa, como cigarros por exemplo. Também beneficia os 

anunciantes de bebidas alcoólicas, que encontram muitas restrições quanto à estética, 

mensagem e os personagens dos seus filmes publicitários. Salientando novamente a 

importância de criatividade na produção desses vídeos, Figueiredo Neto (2007, p.9) afirma 

que “o que nos interessa aqui é o viral audiovisual, curtas-metragens que encantam e quase 

fazem o consumidor esquecer que é exatamente esse o seu papel. O viral é muito mais do que 

colocar o produto num filme, o produto é um personagem”.  
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Chad Hurley, um dos fundadores do site Youtube em entrevista ao site G122, deu 

dicas a respeito de como fazer um vídeo viral de sucesso. A primeira sugestão é não seguir 

receitas, é possível e necessário buscar e inspirar-se em bons vídeos, sejam eles virais ou não, 

mas copiar suas fórmulas não vai funcionar. É preciso ainda, ter talento para contar uma 

história, a não ser que a sorte venha ao seu encontro e você consiga, por puro acaso, filmar 

algo engraçado ou intrigante. Ser um bom observador é também um requisito importante, 

observe os melhores e aprenda com eles, reforça Hurley. Saber usar as ferramentas do site é 

uma necessidade vital para sua disseminação, é preciso buscar informações a respeito para 

utilizar o site da melhor forma possível. O vídeo precisa ser autêntico, se não for verdadeiro e 

genuíno, não vai funcionar. Chad diz também que, é provável que vídeos de menor duração 

tenham um maior número de visualizações, tanto pelo tempo que tomam da atenção dos 

usuários quanto pelo tempo de upload, vídeos muito grandes demoram mais para serem 

carregados. E para finalizar, seu conselho é a escolha de palavras chaves que favoreçam a 

visualização do vídeo na página de busca.  

A comunicação viral, seja ela intencional ou não, vem a ser uma grande parceira das 

empresas anunciantes e encontra no Youtube, o suporte adequado para garantir sua eficácia. A 

comunicação com os consumidores tem de ser transparente, se a empresa cometer um ato 

enganoso os consumidores responderão a altura. Como afirma Figueiredo Neto (2007, p.10): 

“se o produto é realmente bom, o público vai dizer, se não, eles também o farão”.  

Dentro de um cenário como este, que mescla evidências que demonstram a tendência 

de ascensão do consumo de vídeo com técnicas de marketing direto via internet, e ainda, 

elucida o uso do Youtube como uma ferramenta eficaz de veiculação de vídeos publicitários, 

torna-se essencial a utilização de um corpus de análise adequado. Portanto, este estudo utiliza 

vídeos virais publicitários com elevado número de visualizações no Youtube.  

 

 

 

 

                                                

22 http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,MUL1283496-6174,00.html 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

 45 

 

4. METODOLOGIA 

 

Esta é uma pesquisa de caráter qualitativo, que através da revisão bibliográfica e 

análise de conteúdo de vídeos virais, previamente selecionados, visa elucidar características 

da linguagem e da narrativa audiovisual.  

Revisar a literatura sobre o tema é a base para o desenvolvimento de uma pesquisa, 

pois além de obter um conhecimento pertinente sobre assunto, o pesquisador pode orientar-se 

a respeito dos próximos passos a seguir consultando bibliografias já existentes. Segundo 

Duarte e Barros (2005, p.53) a pesquisa bibliográfica é essencial, já que “à medida que o 

indivíduo vai lendo sobre o assunto de seu interesse, começa a identificar conceitos que se 

relacionam até chegar a uma formulação objetiva e clara do problema que irá investigar”. 

Neste estudo, a revisão bibliográfica é a matéria prima para o estudo do corpus, pois através 

do referencial teórico obtêm-se os conceitos necessários para uma análise coerente da 

narrativa e das técnicas utilizadas na produção dos vídeos virais disseminados na internet.  

Para estabelecer os critérios de escolha dos vídeos analisados, além da pesquisa 

bibliográfica, foi utilizada também a pesquisa na internet. Sistemas de busca na internet são 

“as ferramentas e os softwares criados com o objetivo de prover os usuários de meios para 

localizar informações na web” (DUARTE;BARROS, 2005, p.152). Estes mecanismos têm 

como prioridade a indexação de um imenso volume de documentos disponíveis na rede, que 

são classificados e dispostos ao usuário por relevância.  

Neste contexto, o sistema de busca utilizado foi o site Google23. Este sítio da web 

proporciona tanto o acesso a conteúdos informativos e comerciais, como sites de notícias e 

blogs de agências de publicidade, quanto a conteúdos acadêmicos e literários. O Google 

possui, além da busca tradicional na internet, pesquisas específicas de artigos acadêmicos e 

livros com versões disponíveis para download, permitindo assim, encontrar informações de 

qualidade através da seleção das fontes mais confiáveis.  

Para a seleção dos vídeos, foi acessado o site oficial do Cannes Lions24 a fim de 

descobrir os ganhadores na categoria “Viral em Cyber”, no ano de 2009. É importante lembrar 
                                                

23  www.google.com.br 

24
  Festival Internacional de Publicidade, que acontece anualmente na cidade de Cannes, na França.  
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que este festival premia, desde 2007, os melhores comerciais virais da publicidade mundial. 

Após encontrados os vídeos, o site Youtube foi acessado para a averiguação do número de 

visualizações de cada um dos ganhadores. O critério para a seleção do corpus foi: escolher um 

ganhador na categoria ouro, um na categoria prata e um na categoria bronze e, além disso, 

verificar quais os vídeos de cada uma das categorias obteve o maior número de visualizações 

no Youtube. Cabe salientar que neste projeto não serão exploradas as questões de audiência 

desses vídeos no sentido de compará-las, pois cada campanha tem a distribuição da 

mensagem adequada às suas intenções em relação o público alvo e não cabe aqui, questioná-

las. 

O primeiro vídeo analisado foi o ganhador de bronze da SSL Américas - Durex 

Condoms. O segundo é um anúncio do celular Samsung Omnia, ganhador na categoria prata. 

O terceiro e último é o viral Signs, premiado com Ouro no festival; trata-se de um            

curta- metragem com cerca de treze minutos da marca de refrigerantes inglesa Schweppes. 

O modelo de análise funda-se nas categorias de plano de expressão e plano de 

conteúdo, provenientes de métodos de análises semiológicas no cinema. Sendo assim, 

podemos dizer que a análise aqui efetuada caracteriza-se por ser uma análise fílmica de 

conteúdo e expressão audiovisual, através da identificação dos elementos da linguagem e 

narrativa audiovisuais encontradas nos vídeos selecionados e suas respectivas produções de 

sentido. Diante disso, os passos a serem contemplados na análise correspondem a uma 

interface entre as linguagens cinematográfica, televisiva, publicitária, com a linguagem da 

internet e aspectos da publicidade viral.  

Da dimensão cinematográfica são elencados os principais dados a respeito dos planos 

de expressão e de conteúdo audiovisual. O plano de expressão da linguagem audiovisual 

identifica aspectos da estética dos vídeos: i) projeto de som – diálogos, narração, ruídos e 

música; ii) iluminação; c) uso da cor; iii) funções do figurino e do cenário. O plano de 

conteúdo elucida traços da narrativa: a) tipo de narrativa; b) as funções dos planos, 

enquadramentos e movimentos de câmera; c) ritmo da narrativa; d) uso de símbolos e 

metáforas; e) características dos personagens e suas respectivas funções na trama; f) 

continuidade; g) seqüenciamento das cenas; h) influencias da linguagem televisiva.  

A relação com a dimensão publicitária da narrativa se deu através de: 1) análise da 

temática do vídeo; 2) identificação dos gêneros presentes nos vídeos; 3) modo de inserção do 

produto nas cenas; 4) identificação dos benefícios e atributos do produto no filme; 5) 
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identificação do público alvo; 6) aspectos simbólicos dos desejos construídos; 7) identificação 

de figuras de linguagem usadas na publicidade. E por fim, a dimensão viral e da web levaram 

em consideração questões: I) conceito inovador e criativo da peça; II) formato e duração do 

vídeo; III) autenticidade e possibilidade de veiculação na televisão; IV) quesito 

entretenimento; V) dados de postagem e número de visualizações. Segue em anexo a ficha de 

avaliação dos vídeos. A fim de sistematizar o processo analítico, foi elaborada uma ficha 

metodológica para análise dos vídeos (ver anexo).  

Todo esse aparato teórico-metodológico serviu para que se pudessem elucidar 

possíveis tendências de produção de vídeos na internet com fins publicitários. E também, 

prover subsídio na compreensão e produção destes comerciais, tornando-os atrativos aos 

olhos dos usuários da web, tanto com relação aos aspectos estéticos, quanto aspectos 

narrativos.  
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5. ANÁLISES DOS VÍDEOS 

 

5.1 Ballon Animals 

 

O primeiro vídeo chama-se Balloon Animals, da anunciante SSL Americas/Durex e 

foi criado pela agência Superfad, de Nova York, para anunciar os preservativos da marca. O 

vídeo possui trinta segundos de duração e consiste na animação de uma orgia de balões em 

formato de cães, feitos com camisinhas coloridas. Os animais entram em cena e fazem o ritual 

tradicional de acasalamento dos cães, um cheirando o traseiro do outro e então, iniciam a 

cópula. Até aqui parece relação sexual padrão normal entre animais, mas conforme os planos 

vão se seguindo, os cachorrinhos executam posições diferentes. O comercial atinge seu 

clímax quando entra em cena outro cachorro, que supostamente estava passando e parou para 

olhar, e é chamado pelo casal para fazer uma orgia. O filme finaliza com uma elipse sonora e 

a assinatura da marca. 

A respeito do som do filme podemos dizer que não há trilha sonora, somente 

sonoplastia e os ruídos são usados de forma realista, emitindo precisamente o som que se 

obtém quando se atritam dois balões cheios, um no outro. A velocidade e ritmo desses sons 

são sincronizados perfeitamente com a imagem. Estes ruídos realistas têm o intuito de, pela 

livre associação de idéias, remeterem ao produto, porém, não exatamente aos fins a que ele se 

destina, pois camisinhas não são feitas originalmente para essa brincadeira de balões, mas se 

isso for feito é exatamente esse o ruído que elas emitem quando atritadas. Há uma elipse 

sonora no fim do comercial, no sentido de dar continuidade ao ato encenado ao fundo, que 

continua acontecendo mesmo que não possa ser vista. E uma metáfora sonora que remete ao 

rangido de uma cama durante o ato sexual. O som é contínuo, ou seja, constante e consistente 

durante todo o filme. 

No âmbito da estética visual, a luz é trabalhada de forma suave, dando contornos e 

sombras leves aos personagens. O cenário é um fundo neutro, em tons de branco e cinza 

leves, usados para dar dimensão ao ambiente. Não possui valor significativo além da função 

estética, de ser o mais discreto possível a fim de destacar a imagem dos personagens, que são 

delicados e com um pouco translúcidos. Para salientar um pouco mais a imagem e cor dos 

personagens, o cenário proporciona leves reflexos da imagem dos cães no piso.  As cores 
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estão somente nos personagens, cada um tem sua cor e todos possuem um nível suave de 

transparência, que lhes dá uma textura leve e agradável aos olhos. A menina é representada 

pelo rosa, o menino pelo azul e o cão laranja provavelmente está representando o grupo dos 

GLS25.  

A estrutura narrativa utilizada é a Linear, embora a história seja curta, ela segue uma 

seqüência lógica e cronológica de apresentação dos planos. É usado um único tipo de 

enquadramento durante todo o vídeo, o plano geral, explorando em alguns momentos a 

profundidade de campo para quebrar o excesso de linearidade na escolha dos planos, que pode 

vir a prejudicar a narrativa. Não há movimentos de câmera, o enquadramento é estático em 

todas as cenas.  

O ritmo da narrativa é tranqüilo, não há momentos de tensão nem muito acelerados. 

O que estabelece a agilidade em algumas cenas é a movimentação dos personagens e os 

ruídos. Os símbolos inseridos remetem diretamente a categoria do produto e ao seu uso, sendo 

representados pela orgia de camisinhas infladas e modeladas, em atitudes da personalidade, 

forma corporal e instinto dos cachorros. São três balões em forma de cães, participando de 

uma orgia sexual. Representando e encenando o ritual de acasalamento e comportamento 

sexual característico desse tipo de mamífero. A linguagem metafórica está inserida nas cenas 

através da analogia que se faz entre a os personagens, seu atos e seu comportamento em cena, 

com a realidade vivida pelos humanos. A contemporaneidade proporciona a liberdade de 

expressão e opção sexual que antes só os animais ditos irracionais possuíam, porém, esse 

livre-arbítrio pode acarretar futuras preocupações e é preciso prevenir-se contra as possíveis 

conseqüências indesejadas usando camisinha.  

A continuidade não é exatamente cronológica, mas é temporal. Pode-se perceber que 

toda a cena acontece em um determinado momento, sem fusões ou cortes que remetam a uma 

passagem muito longa de tempo, como dia ou meses, ou mudanças de situação e local. A 

continuidade diz que o ato encenado acontece em um mesmo dia, com espaços de tempo não 

seriam mais que minutos ou horas, se fossem medidos em tempo real. Os planos possuem, 

quase todos, a mesma duração e não se nota a necessidade de uma outra abordagem narrativa. 

Sendo levemente mais longos os planos de apresentação dos personagens, ou seja, da entrada 

dos deles em cena pela primeira vez para que o espectador tenha tempo de identificá-los e 

                                                

25 Movimento dos gays, lésbicas e simpatizantes.  
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compreende-los no contexto. Sendo o raciocínio utilizado pode ser considerado dedutivo, pois 

mostra um plano geral e as cenas são seqüenciadas de forma a próxima ação pode ser 

previsível. A trucagem empregada foi o stop motion26, também chamado de animação. Não é 

possível precisar o tipo de técnica utilizada, porém nota-se uma tendência a animação gráfica, 

pois os objetos reais não são fáceis de manusear em termos de execução de movimentos. 

Estas ferramentas de animação são aplicadas para favorecer a temática fictícia, pois, apesar de 

remeter a uma situação e também a seres reais, é encenada com personagens que não existem 

de fato. 

Pode ser considerada uma história cotidiana, pois, a ação descrita na cena é praticada 

por algumas pessoas corriqueiramente e as pessoas que não comungam deste comportamento, 

sabem que ele existe. Assim, estabelece um vínculo com a realidade contemporânea, pois a 

liberdade sexual, tanto no que diz respeito ao ato quanto no quesito de manifestação pública 

da opção sexual de cada um, se tornou um direito humano na era contemporânea. O 

movimento GLS ganhou força e maior aceitação social. A sexualidade contemporânea é 

mostrada de forma divertida e engraçada através da metáfora entre o sexo humano e o sexo 

animal. O potencial onírico é explorado através da representação da realidade de em forma de 

fantasia. Mesclando quatro gêneros cinematográficos: o erótico, pelo ato sexual em si; a 

aventura, pela se tornar uma orgia; o gênero infanto-juvenil, pelo uso de trucagem; e a 

comédia, pela abordagem descontraída da idéia.  

Os atributos do produto não são descritos diretamente, mas as utilidades do produto 

são representadas durante o vídeo tanto pela a estética quanto pela ação dos personagens, mas 

seus benefícios implícitos como a diversão e o sexo seguro, são mostrados diretamente como 

forma de agregar valor simbólico ao produto. Pois, o produto é a composição corporal do 

personagem. A marca e embalagem do produto são inseridas na assinatura do filme, como 

tradicionalmente é usado na publicidade para televisão.  

É destinado a um público jovem: homens e mulheres entre 20 e 25 anos, com vida 

sexual ativa e com mente aberta a novidades. Gostam de se divertir e provavelmente, gostam 

de sair a noite. Desperta o desejo de poder ser quem você é e fazer o que gosta em relação a 

sua vida sexual. Não importando qual a sua preferência em gênero e número de parceiros, é 

                                                

26 Técnica de animação quadro a quadro que usa como recurso a uma filmadora, máquina fotográfica ou 

por computador para animar os objetos.  
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possível aproveitar desfrutar dos diversos prazeres do sexo com segurança, se você estiver 

usando o produto.  

Existem duas figuras de linguagem encontradas no vídeo: a metáfora e a hipérbole. A 

segunda figura se dá em função da primeira, pois se compara de forma um tanto exagerada, 

uma atitude animal com o comportamento humano. Pode-se percebê-lo claramente como um 

anúncio publicitário mesmo com a exploração do tema não seja de maneira trivial, pois o 

formato, a estética da montagem e a duração da peça, são voltados inteiramente para 

promoção do produto. Sendo uma forma diferente e autêntica de abordar a temática sexual em 

um vídeo publicitário, o comercial chama a atenção por seu estilo pouco convencional. 

Poderia ser veiculado na televisão por seu formato e duração como anúncio publicitário, mas 

pela temática provavelmente jamais seria apareceria na televisão, talvez por isso tenha sido 

destinado à disseminação através da internet. Tornando-se um viral ao ter mais de dois 

milhões de visualizações em cerca de um ano e meio da data de postagem.  

 

5.2 Unboxing 

 

O segundo vídeo analisado se chama Unboxing, da anunciante Samsung Mobile para 

o celular Omnia. Tem duração de cerca de um minuto e meio e simula uma filmagem caseira. 

Toda filmada em plano seqüência e ponto de vista,mostra um personagem que recebe em 

casa, o produto comprado pela internet. Ele desembrulha o pacote e mostra a caixa e em 

seguida, a lateral da embalagem onde estão as simbolizadas funções principais do produto, 

enquanto isso, ele narra tais atributos. Ao retirar a embalagem promocional ele encontra ainda 

mais um invólucro preto, abre a tampa e encontra um botão vermelho na parte de cima. A 

caixa está repousada em cima de uma mesa e então, o botão vermelho é clicado, a caixa então 

começa a se abrir lentamente e de dentro dela, sai uma espécie de banda marcial estilizada, 

com diversos instrumentos, um cavaleiro e lindas passistas e malabaristas, todos vestidos em 

tons de azul. No fim da apresentação há pequenos fogos de artifício e seguida, eles evaporam 

no ar, todos explodem deixando somente uma leve fumaça e marcas de cinza na mesa. 

Inicialmente o personagem certa empolgação pela apresentação inusitada, mas logo, reage 

como se essa apresentação não fosse assim tão extraordinária, e rapidamente volta sua atenção 

para o produto, retirando-o de seu “altar”. 
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O som do filme é trabalhado de forma realista, enfatizando a má qualidade da 

captação do áudio na produção de vídeos caseiros, para dar ainda mais autenticidade ao vídeo. 

Há ruídos do ambiente e dos objetos manejados pelo personagem, somente com fins de 

ambientação. Há também a narração da situação pelo personagem atrás da câmera, muito mais 

alta em volume por estar mais perto do microfone da câmera, e a música tocada ao vivo pela 

banda marcial, relativamente baixa também pela distancia que se situa da câmera. O objetivo 

deste tipo de projeto sonoro é dar a impressão de que não houve uma preocupação com a 

produção do vídeo, ou seja, que ele foi captado amadoramente em uma situação corriqueira. 

Há uma dúvida á respeito de chamar ou não, a música deste vídeo de trilha sonora, pois ela 

não recebe grande dimensão na trama. Porém, ela tem grande importância no momento do 

filme em que atua, pois é ela que ajuda e enfatizar a nobreza do produto que foi adquirindo, 

através de uma micro banda marcial tocando ao vivo na apresentação do celular a seu novo 

dono. O volume da música foi posto mais baixo em relação aos outros sons da cena pelo fato 

de os instrumentistas terem tamanhos muito reduzidos, comparados com os objetos que os 

rodeiam. Garantindo assim o realismo necessário a peça.  

A elipse sonora neste caso é narração, podemos ouvir a voz, mas não podemos ver 

quem está falando por trás da câmera. Isto também, para salientar o realismo. E a metáfora 

musical está localizada na comparação do um produto com algo muito nobre, dizer que o 

produto é digno de uma apresentação com banda marcial completa e fogos de artifício para 

comemorar a sua chegada. O som é continuo em todos os sentidos, para parece ter sido todo 

captado em uma mesma cena.  

Na questão estética visual, a luz foi trabalhada de forma suave e com o mesmo 

intuito do som, dar um ar amador a filmagem, fazer com que ela pareça ter sido captada por 

uma pessoa normal, no interior de sua casa. O cenário é cem por cento realista: a sala de um 

apartamento de classe média. O figurino da banda marcial também expressa realismo, os 

homens estão vestindo uniformes e chapéus. As passistas estão vestindo biquínis bordados 

com lantejoulas e imensos adereços de penas azuis, nas costas e na cabeça. E as malabaristas 

estão usando malhas coladas no corpo e balançando fitas, tudo isto em tons de azul. Pela 

vestimenta e aparência, os personagens não parecem ser de um tempo antigo, nem pertencer 

há um mundo fictício. Parece realmente uma banda marcial em miniatura. Entre as cores 

encontradas em cena, o azul toma um destaque maior na composição da cena, há cortinas 

azuis nas aberturas da sala ao fundo, os personagens estão vestidos de azul e a imagem 

animada que aparece quando o celular ao ser ligado, também é azul. Isto talvez porque a cor 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

 53 

 

remete ao novo, ao infinito, a tecnologia e também a nobreza. O vermelho também tem certa 

evidencia na cena, ele precede o azul e anuncia que algo vai acontecer: o botão que é clicado 

na caixa para iniciar a apresentação do produto é vermelho, fazendo com que a embalagem 

pareça eletrônica, pois é comum aparelhos eletrônicos possuírem um botão de força na cor 

vermelha.  

A narrativa que compõe o vídeo é linear, expõe em uma única cena sem cortes, cerca 

de um minuto e meio em tempo real. O plano seqüência juntamente com os enquadramentos 

instáveis e em plongée, reforça a premissa de que o vídeo é uma produção amadora e caseira. 

Predominam os planos geral e bem geral, com alguns poucos planos fechados dedicados a 

destacar embalagem, a banda marcial e o celular. Não há movimentos além dos possíveis com 

uma câmera amadora na mão, além das aproximações e afastamentos do objeto filmado, são 

utilizados zoom-in e zoom-out, recursos de aproximação da própria câmera. Estes movimentos 

contribuem para narrativa de forma a deixá-la ainda mais realista e dar destaque a 

determinadas partes da narrativa. O ritmo é o mesmo de uma situação cotidiana sendo filmada 

em tempo real, nada de alterações bruscas na velocidade nem troca de planos através de 

cortes. Logo, o ritmo também é adequado a proposta do vídeo.  

Há o confronto simbólico de uma pessoa comum, com eventos da vida de uma 

pessoa pública importante. Ao colocar a imagem de uma banda marcial, que serve para 

homenagear indivíduos e eventos importantes das mais altas classes sociais e políticas, na 

mesa da sala de um apartamento de classe média, homenageando um produto. Existe um 

personagem “real” e oculto, que é quem narra a história, neste caso, o comprador do celular. 

Os personagens da banda são coadjuvantes e estão ali para homenagear o personagem 

principal do filme: o celular “Omnia”. Não há uso de metáforas, pois, a comparação se dá 

dentro da mesma cena através dos símbolos.  

A continuidade contribui para a intenção de realismo do filme, o som e a imagem são 

constantes e coerentes até o final, com em uma gravação em tempo real. Não há cortes, as 

mudanças de planos são feitas com movimentos de câmera e uso da ferramenta de zoom 

digital. Esta característica é essencial para a narrativa que o vídeo propõe. E o 

sequenciamento das cenas é dedutivo, mostrando uma abordagem geral para depois explorar 

peculiaridade, tanto quando exibem detalhes da embalagem do celular, quanto na 

aproximação por zoom para mostrar detalhes da banda marcial.   
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É usado um tipo de trucagem por posicionamento de câmera. Filmando a banda em 

um cenário neutro, com a câmera distante e enquadramento em plongée, bem como na cena 

gravada da mesa vazia, onde depois, a banda aparece tocando no filme. É possível enxertá-la 

na cena da sala, posteriormente através de recursos de edição. Este truque na filmagem faz 

com que a banda pareça ter realmente aquele tamanho minúsculo e possibilita seu 

posicionamento coerente no cenário durante a montagem. Apesar de usar de recursos de 

filmagem de ponto de vista, o filme em nenhum momento insere figura do espectador dentro 

contexto, ou seja, não dá a impressão de que o público está participando como observador 

dentro da cena.  

Apresenta uma temática cotidiana, trazendo certa dose de ficção para dentro da 

realidade de um determinado personagem supostamente real. Conta uma história comum do 

dia-a-dia, inventada, porém não impossível. Comprar um produto pelo computador e recebê-

lo em casa é corriqueiro, o incomum está na forma como o produto é apresentado para o 

consumidor quando é aberta a embalagem. O paralelo com a contemporaneidade está focando 

a rápida evolução tecnológica do início do século XXI. A reação esboçada pelo narrador entoa 

certa surpresa inicial, que logo é acalmada pois, com a constante evolução das tecnologias, 

não seria tão extraordinária tal situação. O potencial onírico é explorado pela inserção de um 

pouco de fantasia dentro da realidade de um indivíduo. Não é uma história exatamente 

possível neste momento, mas também, não é passível de dúvida que coisas assim possam vir a 

acontecer no futuro. Explorando os gêneros cinematográficos de aventura e ficção científica.   

O produto é descrito como em um anúncio publicitário comum, através do 

testemunhal de um consumidor falando sobre as qualidades do produto. Porém, a forma de 

realismo amador que constitui a peça é o que a diferencia de um comercial tradicional para 

televisão. Após, o produto é colocado como uma espécie de imperador, homenageado com 

pompa e circunstância, sendo o personagem principal da trama. Oferece como benefícios o 

melhor da tecnologia em comunicação e digital ao alcance do público, isto é o que diz este 

viral a respeito do produto que anuncia. Ele expõe as qualidades do produto de forma a elevá-

lo ao patamar de majestade e aproximá-lo do público ao mesmo tempo, colocando e produto 

na sala de um lar normal e com direito até, a queima de fogos de artifício para comemorar sua 

aquisição. Também expõe indiretamente as facilidades de comprar o produto e recebê-lo em 

casa. Não há evidencias de benefícios à imagem do produto dentro do filme agregadas pela 

luz, som ou figurino diretamente. O que exalta o produto é a ideia original e criativa de 

apresentá-lo. 
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O anúncio parece ser destinado a homens, entre 25 e 30 anos, que trabalham e 

moram sozinhos. Gostam de passar o tempo livre em casa, se divertem jogando games e são 

usuários assíduos da internet. Não costumam, por falta de tempo ou de gosto, freqüentar lojas, 

bares e restaurantes badalados ou shoppings. Eles preferem a comodidade das entregas a 

domicílio. Pode-se ousar e ir mais a fundo nos gosto desse público, supondo que se ele não 

trabalha na área de comunicação ou tecnologia, é ávido por conhecimentos e produtos destes 

setores. Desperta neste público o desejo de comprar, e receber em casa, um celular 

desenvolvido com a mais alta tecnologia digital em telecomunicações, o imperador de sua 

categoria. Através da metáfora usada como figura de linguagem que compara o produto com 

uma personalidade digna de homenagens. Esta analogia coloca produto como o rei da sua 

categoria, trazendo assim, a hipérbole com o exagero em homenagear um produto dessa 

forma.  

Assim, só é possível percebê-lo como uma produção publicitária quando a trucagem 

entra em cena. Até o momento que preceda a entrada da banda marcial, o vídeo parece ter 

sido feito por um internauta e sem nenhum intuito comercial. Pois, com uma abordagem 

inovadora buscada em uma forma já conhecida de publicidade, o testemunhal de um 

consumidor anônimo, garante uma atenção extra do público on-line.  

O vídeo possui uma duração relativamente curta, não tão breve quanto um comercial 

para televisão, nem tão longo quanto uma peça de entretenimento poderia ser. Porem, não 

seria veiculado na televisão por três motivos: pela qualidade supostamente amadora, pela 

linguagem completamente coloquial e pelo tempo de duração, que em televisão geraria altos 

custos para veiculação. Trata-se de uma peça audiovisual que mistura de entretenimento com 

publicidade quase que homogênea. Até a metade do filme parece um vídeo caseiro, após isto, 

percebe-se que há um produto sendo anunciado mas ainda assim, para os leigos, pode resta 

ruma pequena dúvida que ele seja filme publicitário. Isto gerou um número de visualização é 

bastante significativo, mais de três milhões de visualizações em menos de dois anos em que 

está hospedado no site youtube.  

 

 

 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

 56 

 

5.3 Signs 

 

Signs é o título do último vídeo analisado. Podemos chamá-lo de ‘filme’ porque se 

trata de um curta-metragem, com aproximadamente doze minutos de duração. Foi criado para 

o refrigerante cítrico Schweppes, da anunciante Coca-Cola Eurásia, pela agência Publicis 

Mojo, da cidade de Auckland, na Nova Zelândia.  

O filme conta, em um cinema quase mudo, a história de um rapaz que se apaixona 

por uma moça através da janela de seus respectivos locais de trabalho. Ele é tímido e 

introvertido, com ares de recém chegado na “cidade grande”, iniciando em um novo emprego. 

Sente-se entediado e solitário, pois não faz grandes programas nas horas de lazer e está longe 

da família e dos amigos. Num dia que poderia só mais um, entre outro tantos dias sem 

emoção, ele acidentalmente olha pela janela e vê uma bela jovem sentada em sua sala de 

escritório do prédio ao lado, concentrada no trabalho. Em um dado momento ela também o vê 

e então, os dois começam a se comunicar através de frases escritas em folhas de papel branco. 

Eles se comunicam por cartazes durante alguns dias, o que traz ânimo à rotina do rapaz, que 

passa a sentir-se mais feliz e empolgado com o que está por vir.  Certo dia, em uma dessas 

estranhas conversas, ele hesita em convidá-la para um encontro e quando toma coragem, o 

chefe a chama para uma reunião. Frustrado, ele volta para casa, ensaia em frente ao espelho a 

melhor forma de mostrar o cartaz a ela. Acorda ainda mais ansioso no dia seguinte, vai para o 

trabalho apressado. Chegando lá, ele olha pela janela e percebe que a moça não está mais lá, 

há outro funcionário arrumando seus pertences, na mesa que até ontem, era de sua ‘amada’. 

Ele fica transtornado e novamente desanimado. Volta para casa muito triste, cabisbaixo e, 

desse mesmo jeito, vai trabalhar no dia seguinte. Certa hora da manhã, um reflexo de luz 

vindo do lado de fora da janela começa a ofuscar seus olhos: é ela, no andar de cima com um 

espelho mão, para chamar sua atenção. O cartaz que ela segura diz: -“Fui promovida!”; ele 

sugere que eles comemorem e então, o encontro é uma conseqüência quase imediata. Ele sai 

correndo, desce pelas escadas do prédio e a encontra no meio da rua. Ao invés de falar, ela lhe 

mostra um cartaz escrito: -“Oi”.  

Quase não há diálogos e os ruídos são suaves, apenas com fins de ambientação em 

cenas aleatórias, colocando sons para incrementar a narrativa e não com o intuído expressar 

idéias concretas sobre o contexto. O carro chefe deste vídeo na questão sonora é a música. Há 

uma parte em que a narração surge como ferramenta importante para explicar o contexto em 
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que o personagem está inserido: no momento em que ele chega em casa depois de um dia 

monótono de trabalho e ouve na secretária eletrônica uma recado de sua mãe. Neste momento 

são expostas duas informações cruciais para compreender a narrativa: as expectativas de vida, 

na fala da mãe ao telefone; e as frustrações vividas pelo personagem, na seqüência de imagens 

que acompanha a narração. A música contribui para a dramatização das cenas e acompanha o 

ritmo da montagem. É ela que dá ênfase aos sentimentos e sensações dos personagens 

juntamente com a imagem, e também determina a velocidade, a tensão, o romance e humor 

das cenas. A música então, é vital para a narrativa deste filme e só cessa nos momentos em 

que as vozes, em forma de diálogo e narração, vêm ajudar a explicar o enredo em seu lugar.  

Há duas elipses sonoras merecedoras de destaque no filme: primeiro, a elipse da voz 

da mãe ao telefone, que fornece informações importantes sobre o drama personagem; e a 

elipse da cena em que ele vê a mesa da garota sendo ocupada por outra pessoa. Esta segunda 

omissão sonora remete aos sentimentos de impotência e frustração vivenciada pelo 

personagem naquele momento. Por mais alto que ele gritasse ou batesse, ele não seria ouvido 

e mesmo que fosse, não teria o que fazer naquela situação. As metáforas sonoras são usadas 

pela música, a fim de remeterem a sentimentos, ações e à reações do personagem em cena. 

Para cada momento há um ritmo diferente na música: em cenas alegres ou divertidas a música 

está mais animada, mais dançante; nas cenas de tédio e tristeza está mais lenta, mais 

monótona e melancólica; em cenas onde o enfoque está no eu interior do personagem uma 

música é posta de forma mais intensa, mais séria; nas cenas mais românticas, a música está 

leve, suave porém excitante; e ainda, nas cenas de inquietação ou pressa, a música se torna 

mais dinâmica. O som contínuo e coerente faz parte da narrativa do filme desde o início até os 

créditos.  

Para a estética visual do filme, iluminação é suave durante praticamente todo o curta-

metragem, salvo cenas internas á noite, do personagem indo para a cama. Realista em todas as 

cenas, a iluminação tem função de localização de espaço e tempo na narrativa, mostrando a 

hora do dia e o tipo de cenário onde o personagem se encontra na cena, seja em ambiente 

interno ou externo. A função da luz então, é representar o tempo e o espaço reais, dentro de 

uma história fictícia. O cenário e figurino são também realistas, porém com uma contribuição 

á mais para a narrativa, do que simplesmente localização espaço-temporal. O ambiente fala 

sobre a vida e sobre um pouco da personalidade: mostra onde o personagem mora; onde e em 

que trabalha. Sua profissão ou área de atuação podem dar informações importantes sobre seu 

modo de ver as coisas e seu comportamento social. As roupas neste caso, não contribuem de 
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forma significante para a expressão da personalidade, da estética e moda preferidas, ou para 

demonstrar o comportamento emocional dos personagens. Pois, eles são vistos em seu local 

de trabalho e estão vestidos de acordo com o ambiente na grande maioria das cenas. E, 

quando vistos em outros ambientes não estão em momentos de descontração, logo, podem não 

estar vestindo exatamente o que lhes deixa mais a vontade. A saturação das cores mais baixa 

que o normal durante todo o filme, isto acontece para representar a cinzenta vida cotidiana nas 

pulsantes metrópoles. Sendo assim, alude a impressão de que cotidiano nas grandes cidades 

pode tirar um pouco da cor e da beleza da vida.  

Com uma seqüência de montagem linear, o filme conta a história de forma lógica e 

cronológica através do sequenciamento dos planos. A tela widescreen27 permite explorar 

melhor a composição da imagem dentro do filme, para que os elementos de significação 

fiquem distribuídos de forma adequada com a ação. Permite uma visão geral e também closes 

igualmente amplos. Além disso, alguns planos, movimentos de câmera e enquadramentos 

merecem destaque na seqüência da trama, pois tem um valor que vai além do valor descritivo. 

Cada situação descrita abaixo está numerada conforme a ordem crescente sua localização no 

tempo do filme: 

1. Na seqüência que mostra pela primeira vez o trajeto do personagem até o 

trabalho, há uma cena em escadas rolantes onde ele olha,  e em seguida desvia o olhar, para 

uma moça que está descendo na escada ao lado enquanto ele sobe. O enquadramento do 

personagem em plongée colabora o enfoque de sua baixa auto-estima, expressada pela cena 

quando ele desvia o olhar da moça. A mulher em contra-plogée pode igualar um objeto de 

desejo do personagem á algo divino, de difícil alcance. 

2. Na primeira cena do personagem na copiadora, há um travelling para frente e 

em plongée, mostrando as cópias saindo da máquina com a visão sobre o ombro do 

personagem, e logo após, outro travelling frente, agora em contra-plongée, fechando o 

enquadramento no rosto do personagem, cuja expressão é desanimo para com a vida. Este 

efeito colabora para a entrada definitiva do espectador no drama do personagem, fazendo com 

que o público quase sinta realmente, o tédio e a tristeza que o personagem está sentindo.  

                                                

27   Termo em inglês para designar a adaptação do formato da tela do cinema para a tela da televisão, 
deixando a imagem na tela mais larga. Se a tela for convencional, aparecem tarjas pretas acima e 
abaixo da imagem do filme, como forma adaptar a extensão da tela.  
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3. A segunda cena do personagem na escada rolante o mostra de costas, em 

contra-plongée, sugerindo uma mudança de postura ou de estado de alma do personagem, que 

está por vir.  

4. O segundo momento onde o travelling para frente é usado, é no instante em 

que eles, o personagem e moça que trabalha ao lado, se vêem pela primeira vez. As 

aproximações da imagem acontecem em, e entre alguns dos planos alternados que mostram os 

personagens e também suas respectivas visões, reforçando o clima de curiosidade e 

encantamento dos primeiros instantes do contato visual entre eles.  

5. Mais uma vez, o travelling para frente é usado em um instante crucial da 

conversa entre eles, para estabelecer certa tensão e evocar a importância do momento. Na 

cena em que ela vai lha contar que, antes de ele a ver pela vidraça, já tinha sido notado por 

ela. A câmera aproxima-se em travelling nos planos em que a garota aparece. O mesmo efeito 

é usado mais adiante, para a cena onde ele finalmente a consegue a convidar para um 

encontro, para enfatizar a ansiedade dela enquanto espera ele escrever o a frase no cartaz.  

 

O que ritma a narrativa na primeira fase do filme é a duração dos planos. O filme 

começa em ritmo arrastado e tedioso, com um plano médio em plongée de noventa graus do 

personagem acordando, relativamente demorado. Os planos são em geral mais longos, tanto 

os abertos quanto os um pouco mais fechados, variando entre muitos planos médios, alguns 

primeiros planos e poucos planos gerais. Necessários para apresentar a história e também, 

para transmitir a falta de graça na vida do personagem. A segunda fase inicialmente mantém o 

mesmo ritmo da primeira, mas vai ganhando emoção e agilidade com o desenrolar da 

seqüência. No momento em que ele e a garota se vêem, a duração em alguns planos fica um 

pouco menor e em outro, a câmera deixa de ser estática, agregando movimentos de câmera 

para dar um ânimo a mais na seqüência. A terceira fase começa com o mesmo plano médio do 

início do filme, porém bem mais curto. Os planos que o seguem são mais ou menos de igual 

duração, dando as cenas uma dinâmica mais rápida. Essa seqüência mostra um dia de trabalho 

bem mais empolgante, em que ele e a “garota da janela” se divertem e riem juntos, se 

comunicando de um jeito curioso, através de cartazes. No entardecer deste dia é momento em 

que ela lhe revela que, antes dele vê-la pela primeira vez, ela já o havia notado. Ele então 

hesita em convidá-la para um encontro e a partir daí até o fim desta parte do filme, os planos 

voltam a ficar um pouco mais longos e o ritmo um pouco mais lento. O amanhecer do dia 

seguinte começa com todo o gás, pois o personagem está ansioso para chegar ao trabalho e 

enfim, mostra o cartaz convidando a garota para sair. Nota-se uma duração bem menor de 
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cada plano seqüenciado e um ritmo bem mais acelerado nesta seqüência. No momento em que 

lê chega e se dá conta de tem outra pessoa ocupando a mesa que era dela, fica desolado e o 

ritmo da narrativa tem uma queda, ou seja, as durações dos planos passam a ser um pouco 

mais longas. O protagonista volta a adquirir o mesmo ar de desanimo que tinha no início do 

filme. Vai pra casa frustrado, dorme, acorda, vai trabalhar e senta-se, entediado, em sua mesa. 

Até que então, ele é surpreendido por reflexos de luz em seus olhos, é a ela, na janela ao lado 

só que um andar a cima, usando um espelho para refletir o sol e chamar sua atenção. Ela diz 

que foi promovida; ele diz que devem comemorar e a convida para um encontro, os dois então 

saem correndo para se encontrar. Planos mais longos mostram de forma lenta, os dois se 

aproximando, em meio a carros e transeuntes na rua. O vídeo termina com um plano geral dos 

dois, se olhando, um em frente ao outro bem no meio da rua e após alguns segundos, um corte 

seco apresenta os créditos.  

A primeira e mais notável evidencia de simbologia é o uso de cartazes para a 

comunicação entre o casal. As intenções deste tipo de símbolo vão além de meramente 

enfatizar as ações da cena, estes cartazes remetem á uma realidade da sociedade 

contemporânea: o afastamento físico das pessoas. O fato de ele falar por cartazes com a moça 

do prédio ao lado, e não verbalmente com seus colegas dentro da sala, faz com que se repense 

os valores expostos como positivos pela era da informação. Depois, há um beijo de um casal 

no trem e a imagem do personagem solitário ao fundo, simbolizando a falta de um amor em 

sua vida. A secretária eletrônica com um recado da mãe, explica que ele está longe da família 

e dos amigos, morando sozinho em uma cidade grande. Dentro dos cartazes também estão 

inseridos alguns símbolos, como por exemplo, na cena em que eles jogam jogo da velha 

durante uma reunião dele pode estar ali para representar o quão tediosa seria a reunião, se ela 

não proporcionasse essa alegria de distraí-lo com um jogo. Ou quando ele troca os papeis na 

copiadora e tira cópias da careta que havia desenhado para ela, pode ser que queira expressar 

que agora, ele se sente feliz em ir trabalhar, pois pode vê-la todos os dias. A passagem do 

tempo de convivência dos dois é representada pelos planos onde mostra a geladeira, lugar 

onde ele cola todos os cartazes que escreve para ela, aumentando gradativamente o número de 

papéis colados. Ou ainda, momento em que a garota é promovida e passa a ter uma sala um 

andar acima do que trabalhava antes, simbolizando a subida de um degrau na escala social.  

Os personagens, por incrível que pareça, não têm nomes. O protagonista é um rapaz 

tímido e introvertido, que aparenta ter entre vinte e cinco e trinta anos. Recém formado, 

deixou a casa dos pais para morar e trabalhar num grande cidade. A vida na capital contraria 

suas expectativas e ele se entre solitário, frustrado e desanimado. Não tem amigos, nem se 
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relaciona com os colegas de trabalho. Não possui um hobby, não participa de happy hours, 

não tem namorada e nem animal de estimação. Seus dias se resumem a ir para o trabalho, o 

que não lhe anima muito e voltar para casa, e que faz com que se sinta ainda mais solitário. 

Ele representa metaforicamente, o quanto o cotidiano nas grades cidades pode isolar uma 

pessoa, tanto social quanto emocionalmente.  

Mas, tudo muda quando ele conhece uma garota. Ele a vê pela primeira vez, 

trabalhando no prédio ao lado, através da janela do escritório. Ela parece ter o mesmo perfil 

etário e de um profissional dele, recentemente atuante no mercado, porém, é mais extrovertida 

e animada do que ele. Não se pode precisar muito sobre a personalidade dela, mas podemos 

definir com exatidão a sua importância na narrativa: ela veio para salvá-lo. Para dar mais 

alegria aos seus dias, fazê-lo levantar da cama pela manhã animado e ansioso para chegar ao 

trabalho, ele até parece trabalhar com mais prazer pelo simples fato de ter um contato diário 

com ela.  

Não se percebe nenhum erro de continuidade aparente no filme, a estética geral do 

filme está devidamente seqüenciada, ou seja, de modo coerente e consistente. Os cortes são 

feitos quando necessário, mantendo a atenção do público na trama e não na montagem. Os 

planos são seqüenciados de acordo com o critério dramático da cena e também, os 

enquadramentos e ângulos de filmagem são coerentes com os seus respectivos pontos de 

vista. Os cortes secos são utilizados predominantemente na narrativa e em nenhum momento 

se tornam desconfortáveis aos olhos ou tiram o foco do expectador na narrativa. Não há 

fusões visuais na narrativa, as passagens de tempo são também em cortes secos, 

representadas: por símbolos inseridos na cena, como por exemplo, a luz do dia ou uma 

lâmpada que se apaga; ou então, através de um fade-out sonoro ou uma elipse do som de um 

despertador que começa a tocar. As cenas são seqüenciadas por raciocínio indutivo, 

demonstrando primeiro os detalhes para então, aos poucos, contextualizar e desenrolar a 

história. Alguns pontos de vista durante a seqüência dão à impressão de o espectador estar 

observando do lado de dentro da cena, ou seja, parece estar participando como espectador em 

alguns momentos, dentro da narrativa.  

Com uma temática real e possível, este filme conta uma história cotidiana da vida de 

uma pessoa normal e plausível de acontecem com qualquer um. Fala sobre 

contemporaneidade, amor e solidão. A sexualidade não está envolvida diretamente com a 

narrativa, de forma a tender para o erotismo, mas está presente de modo subjetivo na relação 

romântica entre os personagens. Pode se dizer que é explorado o potencial onírico pelo 

sentimento mágico envolvido em cenas reais, mas não pelo uso de um mundo fantástico por 
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natureza. É possível também classificá-lo, no quesito gênero cinematográfico, como um 

drama, acrescentada uma boa dose de romance, e pitadas de aventura e comédia.  

Os benéficos materiais do produto não estão expressos diretamente na trama, mas o 

produto surge, sutilmente, num momento muito importante: quando o casal se vê pela 

primeira vez: até este momento o protagonista se encontrava tomado por sentimentos 

desagradáveis e então, vê a imagem da moça que vai dar um “gás” na sua vida. E o que ela 

está bebendo? O refrigerante da marca anunciante. Após esta situação, que muda totalmente o 

humor do enredo, o protagonista aparece sentado, feliz, em uma praça que antes, já havia 

freqüentado enquanto estava deprimido, bebendo o mesmo refrigerante que era consumido 

por sua amada quando ele a viu pela primeira vez. A história pode não ter sido criada 

especialmente para focar os atributos do produto em si, mas para que o público-alvo se 

identifique com ela. Por isso, ele surge associado a um momento de felicidade para ambos os 

personagens. Poderíamos dizer que ele é inserido no contexto através do product placemant, 

mas como se trata de um vídeo publicitário, é mais correto chamar de advertainment. A única 

vez que o produto aparece com certo enfoque, é quando o protagonista o está bebendo e 

mesmo assim pode-se identificá-la, mas a marca não é mostrada por inteiro.  

O filme pode até ser visto por “eles”, mas provavelmente faz mais sucesso entre as 

“elas”. Mulheres solteiras, entre vinte e cinco e trinta anos, cultas, modernas, independentes 

financeira e emocionalmente. Muito preocupadas com a vida profissional, porém, com uma 

vida social ativa e em busca de um amor. Querem trabalhar, mas, também pretendem formar 

uma família e envelhecer ao lado de alguém especial. Despertando desejos de dias melhores, 

de viver com mais leveza e emoção, de encontrar um amor. Isto pode estar relacionado o 

produto por ele ser um refrigerante cítrico, de sabor leve e refrescante.  

O tema do filme em si não é inovador, mas a idéia de expressão sim: fazer de um 

curta-metragem um comercial, sem parecer publicitário é uma novidade no campo da 

publicidade que está sendo explorada cada vez mais. Também, contar uma história moderna 

através de um filme com ares tradicionais que remontam a época do cinema mudo, utilizando 

cartazes em plena era do email é uma ‘contradição’ que, com certeza, chama a atenção. 

Poderia ser exibido na televisão como um filme de curta-metragem, mas como um anúncio 

comercial seria difícil, pelo alto custo de veiculação da peça e pelo fato não caber em um 

intervalo comercial, que dura em média três minutos. Foi postado em 29 de janeiro de 2009 e 

tem cerca de cinco milhoes de acessos até o presente momento. Estes dados numéricos o 

caracterizam como um vídeo viral de sucesso. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para concluir este estudo, elucidam-se as ferramentas das demais linguagens 

utilizadas em função da razão publicitária do anúncio e como elas são utilizadas em benefício 

do anunciante. Por fim, projeta-se uma comparação destes dados com a relação de acessos por 

tempo de permanência on-line dos vídeos, sem levar em consideração as questões ligadas às 

estratégias de distribuição de mídia de cada um.  Para assim, generalizar algumas as 

características cabíveis a cada vídeo, refletindo a respeito das possíveis formas audiovisuais 

que foram utilizadas com melhor eficácia na produção de virais publicitários postados no site 

YouTube. 

O primeiro vídeo é explicitamente publicitário e opera com uma lógica muito 

simples, porém autêntica. Obteve mais de cento e cinqüenta mil visualizações por mês no 

youtube, há cerca de um ano e meio de sua postagem. Foi premiado em Cannes na categoria 

bronze.  Esse vídeo insere o produto no contexto narrativo e na sociedade, ao mesmo tempo, 

através de metáforas. Os balões representam concomitantemente o produto (pois são a 

matéria-prima para a confecção dos personagens), o sexo sem pudor (pois os cachorros 

copulam até com membros da família) e a contemporaneidade (através do poder adquirido 

pelos indivíduos de expressar a sua sexualidade). Além disso, o número de balões e suas 

respectivas cores também tendem a reforçar o conceito do ‘amor livre’, representando o 

macho (azul), a fêmea (rosa) e o transgênero (laranja). Os planos e cortes são simples e retos, 

sem efeitos visuais muito exuberantes. O cenário é neutro e iluminação é suave. Os 

personagens, mesmo que animados, constroem aspectos simbólicos reais reforçados pelo som 

dos balões em atrito. O que o torna encantador é a abordagem original criativa e humorada. 

Uma idéia inspirada em situações corriqueiras e supostamente desconexas, livremente 

associadas entre si: uma forma inovadora do comercial de um produto não muito diferenciado 

em atributos e benefícios. O produto está presente e parece impregnado em todos os aspectos 

da significação dentro da narrativa deste filme publicitário. O objetivo final, provavelmente, 

não recai sobre a compra em si, mas sim na lembrança da marca. 

Primando extremamente pelo realismo, o segundo vídeo mistura uma suposta 

filmagem caseira com uma inteligente trucagem. Obteve mais de cento e sessenta mil 

visualizações por mês, há cerca de dois anos da sua postagem. Foi prata no Festival Cannes 

Lions. O som, a luminosidade e a cor são trabalhos para representar o máximo de realismo, 
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porém, com qualidade de som e imagem ‘amadores’. A proposta do filme é simular uma 

situação real onde o produto toma proporções de autoridade na cena, fazendo jus a ritos 

dignos de um presidente da república. Inicialmente, não se parece com um comercial, mas faz 

perceber que há um produto sendo oferecido ao terminar de ver o vídeo. O plano é único 

(plano seqüência) e os enquadramentos e movimentos de câmera não são muito estáveis em 

nenhum momento.  Este modo de expor o produto, parecendo não haver uma preocupação 

com a alta qualidade estética, o coloca mesmo assim, como o melhor de sua categoria de uma 

forma bem próxima a realidade do público-alvo. Isso porque virou moda no youtube vídeos 

em que os consumidores exibem o momento de recebimento do produto, no qual 

desempacotam e o experimentam. Sua linguagem intrínseca é a publicitária, os benefícios e 

atributos do produto são descritos com clareza, mas, de uma forma completamente diferente 

da tradicional. 

O último vídeo não se parece nem um pouco com um filme publicitário. Foi 

premiado com ouro em sua categoria no festival de Cannes, e tem quase trezentos mil acessos 

por mês, há menos de um ano e meio de sua primeira aparição no youtube. Tem duração 

longa se comparado ao padrão dos comercias para televisão, e um product placement que vai 

além da sutileza. Trata-se de uma produção cinematográfica, feita com muito esmero, diga-se 

de passagem, usada para anunciar um produto que praticamente não aparece. Conta um drama 

que se transforma em romance, tem momentos de tensão e um desfecho feliz. Não abusa de 

efeitos de montagem, trucagens, fusões. A história é bonita, comovente e o principal, contada 

de uma forma única. É tradicional na montagem, contudo, inovador na dimensão da narrativa 

publicitária. Só há falas quando elas têm um valor significativo a agregar na trama; fora esses 

momentos raros, opera a música, ambientação, frases escritas em cartazes e muita emoção. 

Toda a produção parece ter sido pensada para manter o espectador vidrado na tela, até o fim 

da história e quando ela acaba, para alguns, um suspiro pode ser inevitável. É uma “história de 

cinema”, contada de maneira “cinematográfica”. Mas, e o produto? Ele só aparece em duas 

cenas: numa delas desfocado, sendo possível identificar apenas as cores, a na outra um close 

do personagem ingerindo a bebida. Ambas as cenas em momentos agradáveis. O vídeo 

termina com créditos finais, tal como um filme deve terminar.  

O viral Signs levou o melhor prêmio e tem o maior número de acessos em relação ao 

tempo de permanência no site. Isto pode ter sido motivado em partes, por suas características 

de linguagem e narrativa. Trata-se de uma produção cuidadosamente pensada, sendo sua 
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essência narrativa predominantemente cinematográfica. O produto é deixado de lado de uma 

forma não apresentada em nenhum dos demais vídeos.  

O anúncio “viral da Durex”, chamado assim para enfatizar o seu formato 

publicitário, tem o segundo maior número de visualizações mensais em relação ao tempo de 

permanência no youtube. É possível que a temática sexual e descontraída tenha exercido um 

papel fundamental para grande número de visualizações deste vídeo. Diferentemente de 

Signs, que além de contar uma história agradável, prima pelo cuidado técnico e estético da 

linguagem cinematográfica.  

O vídeo da Samsung, premiado com a prata em Cannes, tem um aspecto demasiado 

amador, mesmo contendo uma boa idéia e recursos de trucagem. Pode ter sido este o motivo 

de ele estar em último lugar nos acessos em relação aos demais, tendo alcançado cerca de 

cento e sessenta mil acessos por mês na página do site, porém, foi postado há mais de dois 

anos. 

Tendo não só estes parágrafos finais, mas todo o restante da pesquisa como premissa, 

é possível elucidar algumas tendências cabíveis a futuras produções de vídeos virais. Há uma 

forte tendência ao consumo de vídeos com narrativas próximas da realidade, sem grandes 

efeitos especiais, no entanto, não, necessariamente, uma estética amadora. Os cuidados com a 

estética visual, bem como narrativa no que diz respeito à história, são bem aceitos pelo 

público da web. Não foi encontrada nenhuma experiência não-linear e fragmentada nas 

narrativas: as histórias são contadas de forma lógica, cronológica e contínua. Os planos de 

conteúdo, as temáticas, são simples e verossimilhantes, no entanto a forma de contar opera 

com criatividade, ou seja, o plano expressivo traz a originalidade.  

Os indícios levantados por este estudo deixam também, perspectivas para trabalhos 

futuros tanto no campo da produção audiovisual publicitária, quanto em estudos de recepção 

da mensagem. Estudar qual o resultado em termos de vendas do produto, para as empresas 

anunciantes dos vídeos em questão, buscando demonstrar se houve influencia do anúncio na 

procura pelos produtos. Ou, no viés da produção de vídeos publicitários, pode-se criar vídeos 

com as características acima elencadas e lançá-los na rede para averiguação de resultados de 

acordo com o número de visualizações e comentários sobre o vídeo. Segmentando públicos 

previamente e traçando um plano de comunicação para a disseminação do vídeo e assim, uma 

averiguação de dados de acesso entre esses consumidores. Ou então, com os mesmo vídeos 
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produzidos, utilizar de grupos de foco ou entrevistas em profundidade com amostras do 

público alvo e assim, verificar dados mais específicos a respeito da recepção.  

É constatado que com a crescente demanda de internautas, a publicidade audiovisual 

desata as amarras impostas pela televisão e está em fase de redescobrimento. Não se faz mais 

necessário seguir a risca as regras de formato e duração de anúncios feitos para televisão, nem 

investir muitos zeros para a veiculação dos comerciais, nem estar a mercê da censura de 

conteúdo. Os criadores de vídeos publicitários, agora, podem transitar entre as diversas 

linguagens, narrativas e temáticas audiovisuais para a criação de seus filmes. Os anunciantes 

podem investir mais na qualidade da produção, ao economizar nos custos de veiculação. Faz 

bem não esquecer que cada campanha pede um determinado tipo de abordagem e meios mais 

adequados de veiculação de acordo com o público alvo e que bom senso e ética devem 

imperar sempre nas produções. Porém, se o consumidor desejado estiver conectado a rede 

mundial de computadores, é o fim da escravidão audiovisual imposta à publicidade pela 

televisão.  
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ANEXOS 

 

FICHA METODOLÓGICA DE ANÁLISE 

Título  
Anunciante 
Produto 
Duração  
Data de postagem 
Nº de visualizações 
Agência 
País 
Descrição da peça 
 

1. Dimensão cinematográfica 

Plano de expressão 

Som 

 Como o som é trabalhado e com que intuito? (ruídos, música, falas, narração) 

 Qual o valor da trilha sonora? Tem algo a ver com o produto? Ao que remete? 

 Existem elipses sonoras? Qual função?  

 Existem metáforas sonoras? Qual função? Ao que remetem? 

 Há continuidade sonora? 

Luz 

 Como é trabalhada a iluminação? Serve a quais fins? Está favorecendo o 

produto ou o filme em si? 

Cenário e Figurino 

 Como é e qual a importância do cenário? E o vestuário? 

Cor 

 Como e para que fins são trabalhadas as cores no filme? Favorecem o produto?  

 

Plano de Conteúdo 

 É utilizada narrativa linear ou não-linear? 

 Os planos e enquadramentos favorecem o filme? Em que sentido? 

 Os movimentos de câmera contribuem para a narrativa? Como? 
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 Qual o ritmo da narrativa? O que estabelece esse ritmo e pra que ele serve? 

 Há símbolos inseridos nas cenas? Que tipo? À que remetem? 

 Quem são os personagens, como são e o que eles representam para a narrativa?  

 Há uso de metáforas? Quais? À que remetem? 

 Existe continuidade entre as cenas? Qual a importância disso no filme? 

 Os cortes são feitos com coerência na montagem? Para que sevem? 

 Como é o seqüenciamento das cenas: dedutivo ou indutivo? 

 É usado algum tipo de trucagem? Como? Para que fins? 

 

2. Dimensão televisiva 

 Sente-se influência da linguagem MTV? Como excesso de close-ups, ritmo acelerado 

e ausência de cronologia e realismo? 

 Utiliza linguagem dos games? Como steadycam, câmera de ponto de vista 

(subjetividade) ou algo que remeta ao universo dos games? 

 

3. Dimensão publicitária 

 Qual a temática do vídeo?  

 Conta uma história do cotidiano? 

 Tem a ver com a realidade contemporânea? Como? 

 A sexualidade faz parte dessa temática? De que forma? 

 É explorado o potencial onírico? É uma realidade possível? 

 Quais os gêneros cinematográficos que se pode detectar? 

 Como o produto e seus atributos são mostrados?  

 Como o produto interage com os personagens no filme? 

 Detecta-se uma forma tradicional de inserção de um produto no filme? Qual? 

(comparativa, testemunhal, etc.) 

 Quais os benefícios trazidos pelo produto no filme? (emocional e/ou funcionais) 

 O som, a luz, o figurino e/ou as cores favorecem de alguma forma o produto? Como? 

 É possível detectar um público? Qual o público destinado? Quais as atitudes desse 

público? 

 Que desejos são despertados e qual a relação desses desejos com o produto? 
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 Existem figuras de linguagem próprias da publicidade no filme? (hipérbole - ênfase no 

exagero, a onomatopéia - forma escrita dos sons, a aliteração - repetição de sons consonantais 

- a metáfora - comparação). 

 Pode-se perceber o vídeo como um comercial? 

 

4. Dimensão viral e web 

 É uma idéia inovadora, criativa? Por que é inovadora? Qual é ou a que ela remete?  

 É um vídeo de curta duração?  

 Poderia ser veiculado na televisão? Se não, por quê? (censura, duração, qualidade) 

 Existe encadeamento de cenas paralelas na narrativa? 

 É uma peça de entretenimento? 

 O número de visualizações no youtube é considerável? Qual é? E em que espaço de 

tempo? 
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