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RESUMO – O presente trabalho apresenta uma análise das vinhetas produzidas pelos integrantes do 
Núcleo de Produção Audiovisual do projeto de extensão Agência de Jornalismo da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa. O referido Núcleo objetiva produzir vídeos (jornalísticos ou de divulgação 
institucional) para atender demandas sociais de documentários, vídeos institucionais ou vinhetas de 
divulgação. As vinhetas (para veiculação audiovisual) são produzidas por grupos de alunos, que 
fazem o planejamento, captação de imagens, análise de acervo a ser utilizado, edição e utilização de 
recursos técnicos, de acordo com o nível de conhecimento dos integrantes de cada equipe, sob 
acompanhamento e orientação de um professor de Jornalismo, que também atua no Projeto 
(Agência). O processo de criação de uma vinheta envolve a elaboração de um texto informativo, com 
estrutura similar ao do telejornalismo, que, em conjunto com as imagens, seja dotado de clareza e 
coerência lógica e argumentativa, capaz de atender a necessidade do solicitante, entregando um 
material com qualidade técnica e poder de informar sobre o serviço prestado em condições de 
circulação na mídia eletrônica. Os locais de veiculação dos produtos, em geral, são as redes sociais, 
via Internet, e a TV Comunitária de Ponta Grossa (TVCom PG), que opera pelo canal 96 da Net cabo 
local. Durante a produção de uma vinheta os alunos exercitam a criatividade, poder de síntese, 
prática e experimentação editorial em Jornalismo, através da utilização (e, portanto, domínio) de 
equipamentos como câmeras, iluminadores, microfones e softwares de edição de áudio, vídeo e 
imagem. O produto final é um vídeo que informa sobre determinado serviço ao público para o qual 
está destinado. O tempo de duração de tais materiais pode ser de 30 segundos, para vinhetas 
breves, até 10 ou 20 minutos, para vídeos documentários, sempre a depender da solicitação da 
entidade ou organização sem fim lucrativo que procura o Projeto de Extensão Agência de Jornalismo 
da UEPG. 
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Introdução 
 
A produção de vinhetas pelo Núcleo de Produção Audiovisual da Agência de Jornalismo da 

UEPG iniciou no ano de 2011. A proposta é atender solicitações na área de produção de vídeos 
curtos para divulgação de eventos, entidades sem fins lucrativos, sindicatos ou movimentos sociais 
que não dispõem de recursos próprios para produção, promovendo campanhas de conscientização 
da população. 

O Núcleo de Produção Audiovisual surge como um espaço e iniciativa para familiarizar o 
estudante em conceitos e técnicas de produção em Jornalismo, com ênfase no campo televisivo, 
atividades disciplinares estas que serão ministradas apenas a partir do terceiro ano do curso de 
bacharelado em Jornalismo. O trabalho em grupo promove interação entre os integrantes, como 
mostram Shewbridge & Berge (2004): “a produção de vídeos valoriza a interação social, a 
participação e a iniciativa dos alunos, já que demanda boa convivência entre seus integrantes. 
Também promove o respeito à opinião do outro e o sentimento de co-responsabilidade”. 

Durante o ano de 2012, o Núcleo de Produção Audiovisual da Agência de Jornalismo da 
UEPG produziu um total de 19 vinhetas, conforme demonstra a tabela abaixo. 

 
Tabela 1 – Vinhetas produzidas em 2012 

Nº Vinheta Duração 

01 Comercialização de alimentos orgânicos 1:00 

02 Marcha das Vadias 2012 0:35 

03 Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná – SindiJor 0:33 

04 Sindicato dos Frentistas 0:45 

05 AIESEC Ponta Grossa 0:24 

06 Produção de lixo e reaproveitamento de resíduos – 1 0:39 

07 Produção de lixo e reaproveitamento de resíduos – 2 0:34 

08 Produção de lixo e reaproveitamento de resíduos – 3 0:35 

09 Produção de lixo e reaproveitamento de resíduos – 4 0:35 

10 Portal Comunitário 0:34 

11 Rádio Comunitária Princesa FM 0:35 

12 
Seção Sindical dos Docentes da Universidade Estadual de Ponta Grossa – 
SINDUEPG 

0:33 

13 
Sindicato dos Trabalhadores de Postos de Combustíveis de Ponta Grossa 
– SINPOPETRO-PG  

1:42 

14 Todos Unidos pela Água  1:12 

15 Ler é sonhar acordado 0:55 

16 Centro Acadêmico João do Rio – CAJOR 1:09 

17 Cultura Plural 0:30 

18 Grupo Fauna 1:04 

19 Feira de Produtos Orgânicos e Artesanato da IESOL 0:30 

 Média do tempo de duração das vinhetas (em segundos) 0: 48 

Fonte: Agência de Jornalismo UEPG, 2013. 

 
 
Objetivos 

 
A produção de vídeo proporciona ao aluno uma infinidade de possibilidades para 

composição das vinhetas. A utilização de fotografias, filmagens, narração, música, recursos gráficos e 
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de texto de maneira adequada e harmoniosa, representa um produto final atrativo, como mostra o 
Manual de Educomunicação (2006): “o êxito da comunicação dependerá muito da qualidade técnica 
do trabalho. Para isso, os estudantes terão que aprender a usar adequadamente: mesa de som, 
microfones, gravadores, computadores, câmeras de vídeo e fotografia, entre outros equipamentos”. 

Desta forma, o objetivo central deste artigo é avaliar e apontar quais os principais recursos  
técnicos foram empregados na produção das vinhetas ao longo do ano de 2012. Tal análise 
possibilita apurar técnicas que são subutilizadas, instruindo assim os alunos a desenvolverem suas 
habilidades para determinadas áreas da produção e edição. 
 
 
Metodologia 
 

Cada uma das produções foi avaliada individualmente, desconsiderando os créditos iniciais 
ou finais. O levantamento levou em conta o emprego dos recursos técnicos no produto final das 
vinhetas: Fotografia; Filmagem; Narração; Música e efeitos sonoros; Recursos gráficos e de texto. 

A análise quantitativa, os dados podem ser agrupados, revelando de maneira linear 
padrões, tanto de tempo de duração das vinhetas, quanto de como os instrumentos de produção que 
estão disponíveis aos alunos são aproveitados pelo Núcleo de Produção audiovisual. 

Quando surge a demanda, e a vinheta começa a ser pensada, existem diversas 
possibilidades de recursos que podem ser empregados. Alguns são desconsiderados durante o 
planejamento, outros ganham maior destaque. 

 
Tabela 2 – Recursos empregados nas vinhetas produzidas em 2012 

Vinheta Nº Fotografia Filmagem Narração 
Música e 
efeitos 

sonoros 

Recursos 
Gráficos e 
de texto 

01 Não Sim Sim Sim Não 

02 Sim Não Sim Sim Sim 

03 Não Não Não Sim Sim 

04 Não Sim Não Não Não 

05 Não Sim Sim Sim Não 

06 Não Sim Não Sim Sim 

07 Não Sim Não Sim Sim 

08 Não Sim Não Sim Sim 

09 Não Sim Não Sim Sim 

10 Sim Não Sim Não Sim 

11 Não Sim Sim Não Sim 

12 Não Sim Não Sim Não 

13 Não Sim Não Não Sim 

14 Sim Sim Sim Não Não 

15 Não Sim Não Sim Não 

16 Sim Sim Não Sim Sim 

17 Sim Não Sim Não Sim 

18 Sim Não Sim Não Não 

19 Não Sim Sim Sim 
Sim 
 

% 31,6 73,7 47,4 63,2 63,2 

Fonte: Agência de Jornalismo UEPG, 2013. 
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Resultados 
 

Gráfico 1 – Tempo de duração vinhetas produzidas em 2012 

 
Gráfico 2 – Recursos empregados nas vinhetas produzidas em 2012 
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Conclusões 
 

É oportuno pensar que se o tempo médio de duração das vinhetas produzidas durante um 
ano é de 48 segundos, e que 78,9% das vinhetas possuem entre 30 e 60 segundos, este é o tempo 
ideal a ser seguido, facilitando, inclusive, para que o texto, imagens e trilha sonora utilizados sejam 
pensados para tal padrão. 

Nos respectivos processos de produção editorial foram utilizadas filmagens em 14 das 19 
vinhetas (73,7%), enquanto fotografias e imagens apareceram em 6 (31,6%). A narração, recurso 
pensado a partir do texto jornalístico formulado para a vinheta, apareceu em apenas 9 vinhetas 
(47,4%), e música e efeitos sonoros em 12 (63,2%), mesmo número para efeitos gráficos e de texto, 
presentes em 12 vinhetas (63,2%). 

Nenhuma das produções contém todos os recursos considerados. E, se reagrupar os 
recursos em três áreas: imagem (fotografia e filmagem), áudio (narração, música e efeitos de som) e 
pós-produção (recursos gráficos e de texto), conclui-se que 11 das vinhetas agregam as três bases 
(categorias) consideradas. Apenas uma das 19 vinhetas não utilizou-se dos recursos de fotografia ou 
filmagem, tendo sido feita totalmente em programas de edição. Todas as produções utilizaram o 
áudio em sua composição. 

Vale ainda ponderar que a narração é um elemento fundamental do telejornalismo, que 
aparece subutilizado na produção de vinhetas no ano de 2012. Os recursos gráficos, como 
logomarcas de instituições, textos e títulos também poderiam ser melhor explorados durante a edição.  
Alguns dos elementos podem, inclusive, ser substituídos com a utilização da filmagem, como por 
exemplo de um logo na fachada de um sindicato, mas o apelo visual e a nitidez para leitura acabam 
não sendo os mesmos, conforme exposto no Manual de Educomunicação (2006):  
 

A expressão através de símbolos e marcas, e outras técnicas de comunicação, possibilitam 
fortalecer e multiplicar ideias transformadoras que ajudem a criar novos valores para as 
relações socioambientais, trazendo grande repercussão em cada indivíduo despertando seu 
potencial criativo e transformador. 

 
Por mais que o planejamento de uma vinheta seja um exercício de criatividade, a 

padronização favorece e agiliza o processo de produção. É importante explorar todos os recursos 
disponíveis para o desenvolvimento da vinheta, desde o surgimento da demanda, até a filmagem, 
edição e pós-produção do material, e a criação de um formato faz com que tais recursos sejam 
utilizados em todas as produções. Em 2011, o Núcleo de Produção Audiovisual da Agência de 
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Jornalismo da UEPG produziu 8 vinhetas. Em 2012, este número foi de 19. Um padrão de formato 
tende a elevar a produtividade, possibilitando abranger um número cada vez maior de entidades. 

Estas são, enfim, algumas considerações que podem facilitar a produção de vinhetas ou 
vídeos na Agência de Jornalismo, na medida em que podem servir de elementos para reavaliar as 
práticas de produção editorial extensionista desenvolvidas pelo referido projeto de extensão. 
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