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RESUMO 

 
O produto audiovisual “Em vermelho” foi um trabalho colaborativo desenvolvido por 

discentes que integram o Programa de Educação Tutorial – PET e o Programa de Mídias 

Digitais, do Departamento de Comunicação Social – cursos de Relações Públicas e 

Jornalismo – da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Trata-se de uma produção 

referente ao Projeto “MEMÓRIA PETCOM”, em comemoração aos 25 anos do programa. 

Tendo por objetivo relatar esta trajetória os discentes optaram pela elaboração de uma 

fotovideonovela em plataforma digital, misturando elementos do real e do fictício, na 

construção do enredo, e experimentando as possibilidades de linguagem que o ambiente 

digital oferece. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A relação entre o verbal e a imagem é a característica principal da fotonovela. 

Criada na década de 40, na Itália, por Damiano Damiani e Stefano Reda, tinha como alvo o 

público feminino e contava nos seus enredos com temáticas reais, sendo em muitos 

exemplos adaptações cinematográficas, como em “O Conde de Monte Cristo”. No Brasil, o 

produto teve seu auge na época entre 1950 a 1970, e estava vinculada como subgênero da 
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literatura e circulavam em revistas de extrema importância nacional.  Como disse HABERT 

(1974), a fotonovela cativou seguidores pela popularização que os atores de filmes tinham 

conquistado, e como o cinema era associado a custos muito elevados, acabou surgindo 

como uma opção mais econômica.  

Considerando esta relação histórica entre a fotonovela e o cinema, e mais 

recentemente o fenômeno da convergência das mídias na web, buscamos associar 

elementos audiovisuais diversos na construção de um enredo que misturasse o real e o 

fictício.  Pensamos então na criação de “Em vermelho”
9
 com o objetivo de trazer à tona a 

trajetória dos 25 anos do Programa de Educação Tutorial – PETCOM, relembrando 

momentos vividos pelos estudantes da Universidade Federal do Amazonas, e unindo isso 

com o gênero de terror e suspense. A base do trabalho é construída a partir do universo 

fotográfico, afinal “Fotografia é memória e com ela se confunde” (KOSSOY, 2002, P.132). 

Mas, o ambiente virtual e não o papel impresso torna-se o lugar de encontro com a 

narrativa. E por isso optamos por denominá-la de fotovideonovela. 

 

2. OBJETIVO 

 

Elaborar de forma autêntica, uma fotovideonovela, a fim de recordar e comemorar a 

trajetória dos 25 anos de um dos primeiros programas tutoriais das universidades brasileiras 

– Petcom Ufam. Denominamos de fotovideonovela devido ao fato de que o enredo está 

hospedado em um ambiente digital, no qual se tem convergências de linguagens. Ou seja, 

não optamos pelo formato tradicional impresso, mas pelo experimento das fronteiras com o 

vídeo. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

Com o intuito de homenagear os 25 anos de um dos primeiros PET’s de 

comunicação do Brasil, resolvemos criar uma fotovidenovela para mostrar um pouco da 

trajetória e reviver momentos passados, recolhendo depoimentos de egressos e 

compartilhando dessa época. Porém, decidimos sair do estilo clássico e habitual que se 

costuma produzir esse produto (Formato: em quadrinhos), e experimentamos ao criar uma 

fotovideonovela, que substitui os efeitos impressos por uma plataforma digital 

importantíssima para o século XXI: os vídeos. “Coragem e ousadia são também 
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ingredientes importante para sairmos do lugar-comum” (KUNSCH, 2008, P.16) Além de 

ser um diferencial, existe uma necessidade de estar em formato digital, visto que será 

vinculado ao blog PETCOM – UFAM (www.petcomufam.com.br) sendo assim, uma forma 

de expor o trabalho em um dos meios de comunicação mais utilizados pelos jovens, 

atualmente, a internet. 

A escolha do gênero que utilizamos foi pensada da melhor maneira, para que o 

mesmo atraísse tanto os egressos quanto o corpo de estudantes em geral. A partir dessa 

categoria, nos inspiramos na obra cinematográfica “Shutter”, do ano de 2004 dirigido pelo 

tailandês Banjong Pisanthanakum. O Filme conta a história de um casal, que após um 

assassinato, encontra vultos estranhos e sobrenaturais em diversas fotografias.   

 Em primeiro momento, houve certa dúvida em relação à escolha do personagem 

principal: um homem, uma mulher ou até mesmo uma criança. Percebemos então, que a 

maioria dos filmes do gênero terror/ suspense utilizam mulheres para interpretar o ser 

espectral, por ser místico e enigmático. Em virtude disso, optamos por uma atriz de cabelos 

ruivos principalmente porque a cor se destacaria no verde das locações externas do campus 

universitário. “Em vermelho”, portanto, está associado ao destaque dos cabelos 

avermelhados da personagem no desenrolar das ações da história.   

Como já havíamos citado, a base desse produto está em acrescentar conteúdo e 

dinâmica ao projeto que participamos (Memória PETCOM), buscando o entretenimento e 

fazendo com que estudos futuros possam utilizar nosso acervo e entender a história que se 

passou, já que tratamos de um marco não apenas da UFAM, mas, da Comunicação Social 

no Brasil. “(...) O que promoverá o entendimento de suas origens e sinalizará caminhos para 

o futuro, mas, principalmente, pontuará sua responsabilidade e registrará seu legado para a 

comunidade” (DAMANTE, 2004, P.28).  

 

4. MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 

 

Para o trabalho, as imagens capturadas tiveram como cenário a Universidade 

Federal do Amazonas – UFAM, mas também, utilizamos as fotografias já existentes 

retirados do acervo do projeto “Memória PETCOM”. Os equipamentos utilizados foram 

duas câmeras, CANON T3i e CANON 60D, com lentes 18 - 135mm e 35 - 55mm, 

respectivamente. Para uma melhor qualidade das fotos, abusamos dos ISO 1250/ 200/ 100, 

e outras funções de acordo com cada ambiente retratado.  
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Pensando que o nosso instrumento principal são as fotografias, utilizamos dois 

ângulos para contar nossa história: a visão dos personagens e a visão do publico. A primeira 

indica a demonstração através do olhar do fotógrafo, e a segunda sendo o que o 

telespectador observa, através das fotografias nas quais até mesmo o fotógrafo aparece.  

“O quadro dentro de um quadro é um recurso muito explorado em 

fotografia. Não apenas concentra a atenção do observador sobre o objeto 

como também sugere um contexto mais amplo do cenário do objeto. As 

cores do quadro são capazes de sugerir o lugar onde a fotografia foi 

tirada” (ANG, 2007, P.18) 

 

A foto de abertura, que é apresentada como ilustração, foi produzida pela aluna 

Amanda dos Santos Silva
10

 que consta o título da fotovideonovela. Após o recolhimento do 

material, foram feitas montagens para acrescentar um personagem espectral nas imagens 

antigas. Com ajuda do PHOTOSHOP Cs5 e do CorelDraw contamos com o trabalho dos 

alunos Anilton dos Santos Oliveira Junior  e Joana Frota Rebouças que utilizaram diversos 

efeitos de filtros e iluminação para que as fotografias tiradas ficassem com aspecto sombrio 

e misterioso. Para edição final, o programa VegasPro foi essencial para transformar nosso 

produto em formato digital.  

 

5. DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO  

 

No dia 29 de janeiro de 2014 a ideia do produto ganhou forma. Unidas pela ideia de 

mostrar algo diferente e ao mesmo tempo não fugir da temática principal de restaurar a 

história do programa, conseguimos elaborar algo que pudesse chamar a atenção, unindo o 

que nos foi proposto a algo que demanda muita curiosidade aos que assistem os gêneros de 

suspense e terror.  

“(...) Existe sempre uma motivação interior ou exterior, pessoal ou 

profissional, para a criação de uma fotografia e aí reside a primeira opção 

do fotógrafo, quando este seleciona o assunto em função de uma 

determinada finalidade/ intencionalidade. Essa motivação influirá 

decisivamente na concepção e construção da imagem final.” (KOSSOY, 

2002, P.27) 

 

Como cenário, escolhemos o Mini Campus, que está localizado na Universidade 

Federal do Amazonas (UFAM), com 6.7 milhões de m², sendo um dos maiores segmentos 

florestais em área urbana do mundo. Cercado de árvores cuja plasticidade constrói-se em 

forma de arco, tal cenário natural ajuda na composição estética da fotografia.  
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“Paisagens naturais são a área de fotografia mais versátil e desafiadora. O 

terreno pode ser fotografado de qualquer ângulo, a qualquer hora e em 

qualquer condição atmosférica; o mais difícil é achar a combinação ideal 

de ângulo de visão e iluminação.” (AND, 2007, P.69) 

 

Iniciamos o registro das fotos no dia 06 de fevereiro de 2014, e contamos com a 

participação das alunas de Relações Públicas Thaísa de Lima e Silva e Hannah Serrão 

Alves Veras, que também fazem parte do projeto “Mémoria PETCOM”, e de nossa 

convidada Anna Beatriz de Araújo Nobre
11

 para interpretar o papel de protagonista da 

trama. Na parte fotográfica, nossa principal colaboradora foi a aluna de Jornalismo Joana 

Frota Rebouças, mas, contamos também com o trabalho de outras alunas de Comunicação 

Social: Kamila Bezerra de Souza
12

 e Hannah Serrão Alves Veras.  

O vídeo tem duração de 2 minutos e 44 segundos. A banda sonora constitui um dos 

mais expressivos componentes dramáticos desta produção audiovisual. A música 

“Lavender Town Theme” do compositor japonês Junichi Masuda foi escolhida por possuir 

em sua composição uma “falsa escala”, amplamente utilizada em filmes de terror e 

suspense para criar uma atmosfera de tensão e ansiedade.  

“(...) A música exprime diretamente a sua participação na emoção da cena, 

dando o ritmo, o tom e o fraseado adaptados, isto evidentemente em 

função dos códigos culturais da tristeza, da alegria, da emoção e do 

movimento.” (CHION, 2011, P.14) 

 

A história relata a caminhada de algumas alunas que unidas no ideal de reconhecer e 

reacender a trilha dos 25 anos do “PETCOM” encontram um álbum escondido que as 

intrigam bastante, pois, uma moça ruiva de traços fortes e ar obscuro aparece em todas as 

fotografias daquela coletânea. Receosas, as meninas questionam a existência daquela 

mulher, perguntando de todas as pessoas que estavam também naquelas fotografias. Para a 

surpresa das mesmas, ninguém a reconheceu. Tempos depois, após terem deixado essa 

curiosidade de lado, as alunas voltaram ao seu projeto e marcaram uma sessão de fotos para 

acrescentar ao “Memória PETCOM”. Durante essa tarde, decidem verificar a qualidade das 

fotografias, e então, indecifravelmente, a mesma moça ruiva das fotos antigas está também 

presente naquele ensaio fotográfico. As meninas, apavoradas, deixam aquele lugar. E por 

fim, deixam que a imaginação de cada um trace seu próprio desfecho. “As imagens 

fotográficas, por sua natureza polissêmica, permitem sempre uma leitura plural, 

dependendo de quem as aprecia.” (KOSSOY, 2002, P.44) 
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6. CONSIDERAÇÕES  

 

Reviver a história do PET é como trazer à tona a memória de várias pessoas 

diferentes, cada uma com sua significativa trajetória no PET – COMUNICAÇÃO SOCIAL, 

em muitos casos podemos perceber que essa história passa a fazer parte da vida pessoal dos 

que já participaram, arrecadando tanto conhecimento que ultrapassa as barreiras da 

Universidade. Contar essa história é como contar um pouco sobre a história da 

comunicação no Brasil, contar a história da UFAM e daqueles que iniciaram sua carreira 

acadêmica e finalizaram o curso, desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e extensão 

de atuação coletiva e interdisciplinar. 

“Uma dada história é uma narrativa individual, social, ou organizacional 

estruturada a partir de memórias individuais, sociais ou organizacionais. 

Assim, ela é uma narrativa possível entre muitas outras narrativas. O 

importante é entendermos que essa construção é alicerçada naquilo que foi 

(ou é) relevante para cada individuo, grupo ou organização. O que daí se 

coleta constituir a memória” (NASSAR, 2008, P.111)  
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Através dessa fotovideonovela, podemos ressaltar a importância de recuperar uma 

história de tamanha importância para os que trabalham na área de comunicação. Contudo, 

podemos dizer que aprendemos a lidar com diversas formas de conhecimento desde 

técnicas de fotografia e edição de imagens até elaboração de enredos e dinâmicas utilizadas 

para obras de ficção, aprendemos a desenvolver uma fotovideonovela como um todo, 

buscando referências em alguns teóricos dos gêneros e tentando conquistar o público com a 

nossa história. Por conseguinte, podemos ressaltar que experimentar um formato em 

plataforma diferente, foi no mínimo desafiador, mas, ao desenvolvermos nosso projeto da 

maneira que desejamos e conseguindo passar o que nos foi proposto, é também satisfatório 

e revigorante.  
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