
 28 

 
 

 

 
 

Aspas Produção Colaborativa 
 

Lucas Aleixo MAIA (G.PUBLICIDADE/UFG) 

lucasaleixomaia10@gmail.com 

Guilherme Silva FERNANDES (G.PUBLICIDADE/UFG) 

94guilhermefernandes@gmail.com 

Orientador: Prof. Leonardo ELOI (FACULDADE SENAC) 

leonardo0eloi@gmail.com 
 
 
 

RESUMO: 
 

A Aspas, produtora colaborativa consiste em um projeto de extensão desenvolvido por 

alunos em graduação matriculados no curso de comunicação social que se interessam pela 

área audiovisual, influenciado por livros como O Cinema e a Produção e On Camera – O 

Curso de Produção de Filme e Vídeo da BBC. O projeto funciona sob uma perspectiva de 

atividade extracurricular, que busca fazer um paralelo entre o processo formativo-educativo e 

o cultural. Os alunos vão aprender em cima de temáticas propostas pelo projeto, que abarcam 

os mais diversos assuntos de relevância sócio-ambiental-econômico-cultural. Desta forma 

viabiliza-se  o  incremento  da  formação  acadêmica  com  pesquisa  e  a  extensão  com       o 
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aprofundamento das relações institucionais com a comunidade externa ao campus. 

PALAVRAS-CHAVE: Produtora Colaborativa. Audiovisual. Educativo. Social. 

INTRODUÇÃO: 

Este experimento de produtora audiovisual se originou dentro da perspectiva de livros 

como, Youtube e a revolução digital, sobre o fenômeno da cultura participativa da mídia e da 

sociedade, com o objetivo de proporcionar aos estudantes de Publicidade e Propaganda e 

outros de áreas afins a experimentação de novas linguagens e formatos audiovisuais, que 

opera nos moldes de uma produtora experimental. 

 
Como desafio a ser realizado dentro da produtora, foi realizado o projeto de atender à 

uma necessidade do Comunica Estúdio, espaço de produção audiovisual e fotográfico da  FIC 

/ UFG, na elaboração e produção de uma web série temática e institucional, voltada não só 

para o público acadêmico, mas também para o público em geral. 

 
Foram realizados três episódios dentro da proposta de web série, que originou da 

demanda de produção audiovisual que o Comunica Estúdio necessita. 

 
OBJETIVOS: 

 
1- Mesclar aprendizado e produção (técnicas de roteiro, direção, edição) em busca de 

soluções práticas e objetivas para elaboração e realização de produtos audiovisuais 

contemporâneos. 

2- Ter foco em projetos com iniciativas sociais que envolvam a comunidade externa ao 

campus. 

3- Incentivar a produção cultural no campus. 

4- Servir de aporte a projetos audiovisuais. 
 
 
 

Justificativa 
 

Tendo em vista que o curso de comunicação social não é um curso de audiovisual, há uma 

pouca gama de matérias relacionadas ao mesmo, por isso a Aspas é uma opção dentro da 

própria  universidade  para  que  os  alunos  interessados  possam  expandir  suas   habilidades 
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criativas em narrativas visuais, buscando ter o apoio de docentes ligados a área, como o 

professor Alexandre, responsável pelas matérias de Audiovisual 1 e 2 e a professora Lara 

Satler responsável pela disciplina de Cinema Colaborativo. Além disso, a Aspas faz uso das 

estruturas e dos recursos disponíveis na FIC (Faculdade de informação e comunicação), 

possui uma parceria com o estúdio de rádio e tv e faz também o uso de um espaço para a 

instalação própria . 

Com uma visão colaborativa, o projeto é realizado nas dependências da Faculdade de 

informação e comunicação (FIC). O objetivo do projeto é ensinar na prática aos alunos como 

se utiliza equipamentos e técnicas para o processo de produção audiovisual, criando projetos 

para a comunidade, além de servir posteriormente como suporte para a INOVA e a PONTO 

COMUNICAÇÃO gravarem possíveis comerciais. 

 
 

MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS: 
 

A Aspas vai se comportar como um grupo de atividades colaborativas, onde todos 

estarão ligados a todo o processo criativo de futuros projetos, desde o recebimento de projetos 

até o acabamento, contudo, a Aspas será divididas em áreas, cada área com seu respectivo 

representante, que transmite um desejo mútuo dos participantes. A produtora será dividida 

assim: 

 

1- Direção geral: 

Equipe responsável por transformar o roteiro em imagens, irá trabalhar diretamente 

com a equipe de produção, sendo que estará presente em todo o processo de produção, 

além de orientar o segmento estético e técnico do projeto. 

2- Direção de fotografia: 

Será a equipe responsável por realizar a visão estética do projeto, desde o início até a 

produção propriamente em curso, dando vida as tonalidades, luminosidades e como 

serão fotografadas as imagens necessárias para as cenas. 

3- Direção de arte: 

Equipe responsável por criar e fiscalizar a parte artística da produção. Desde figurino e 

maquiagem, construção de cenários, escolha das fontes tipográficas, e define a cor das 

imagens na pós produção. 
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4- Direção de produção: 

Equipe responsável em trabalhar no set de filmagem. Responsável por produzir 

fisicamente tudo que for utilizado nas gravações escolhendo a melhor maneira de 

utilizar os recursos disponíveis, como cenário, assessórios, locações. Concebe as ideias 

do diretor de fotografia e do diretor de arte. 

5- Figurino e maquiagem: 

Equipe responsável em conceber a ideia do diretor de arte no que tange a maquiagem e 

o figurino. 

6- Direção de casting: 

Equipe responsável em escolher os atores da produção baseado no roteiro. 

7- Roteiristas: 

Equipe de pessoas responsáveis em criar o roteiro da história. Criam cenas, falas, 

perfis de personagens e decidem o tempo de duração da produção. É necessário pelo 

menos um representante em todas as etapas da produção, para eventuais alterações de 

roteiro. 

8- Editores: 

Equipe responsável em montar a obra audiovisual e a dar sentido ao material 

previamente filmado ou gravado, através da elaboração de uma estrutura narrativa que, 

em um primeiro corte, se aproximará do roteiro, mas que à medida em que o trabalho 

for avançando, pode mudar para algo completamente diferente da ideia inicial, até que 

se conclua em um corte final, estando diretamente em parceria com o diretor geral 

responsável. 

9- Equipe de áudio: 

Equipe responsável pela produção e captação de toda a parte sonora. São responsáveis 

pela escolha da trilha sonora, manejo de microfones durante a produção e a na 

montagem do som durante a pós-produção. 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 
 

O produto final consiste em atender as necessidades do audiovisual na universidade e 

para a comunidade, como no caso da criação de três episódios de uma websérie para o Estúdio 

Comunica, sobre os processos de postagem, direção e câmera na produção audiovisual. Com a 
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proposta de servir como um tutorial, de passo a passo de como realizar as atividades que 

demonstram etapas importantes do processo de utilização, desde a montagem até aspectos 

técnicos. 

No processo para realizar o produto final foi desenvolvido para cada vídeo, a partir de 

informações fornecidas pelo estúdio, um roteiro narrativo próprio e que se adequasse a 

demanda proposta pela web série. Num segundo momento, foi desenvolvido o roteiro técnico 

que estabelecida a disposição e planos das câmeras. Pelo formato tutorial do vídeo, cada 

episódio prezou pela utilização de tomadas e planos que se adequassem melhor a cada tipo de 

narrativa previamente estabelecida. 

Após a execução do planejamento, com destaque para a gravação das cenas, foi 

realizada a etapa de pós-produção, com foco na edição do material. Considerando que a 

execução se manteve fiel à proposta, a edição ocorreu dentro do cronograma planejado, sem a 

necessidade de ir além do roteiro para cobrir falhas da etapa executiva. 

Tendo como resultado final três episódios completos da web série do Comunica 

estúdio, sendo elas, DIREÇÃO, CÂMERA E POSTAGEM. 

É desta maneira, agindo como uma produtora de fato, que a Aspas produtora 

colaborativa tem agido diante a demanda por produtos audiovisuais de variadas formas. 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 
Desde a elaboração inicial até a etapa final de produção do projeto a equipe conseguiu 

realizar todos os desafios propostos de modo a atender as necessidades levantadas pela 

demanda do cliente. O envolvimento de toda a equipe na realização dos episódios da websérie 

proporcionou um crescimento profissional prático acima de tudo, essencial para a 

complementação da formação teórica dos alunos envolvidos. 
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