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RESUMO 

 
“Contato” é um curta-metragem que se propõe a incitar questionamentos sobre relações 

sociais e novas formas de comunicação no século XXI, relacionando conceitos como 

tempo, tecnologia, comunicação e cotidiano. O intuito é explorar as características da nossa 

contemporaneidade, como a tecnologia desenfreada e a globalização, investigando também 

esses fatores na realidade local da equipe, na capital e no interior do Estado do Amazonas. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Enfrentar um objeto híbrido, fundamentalmente 

impuro, de identidades múltiplas que tende a se 

dissolver camaleonicamente em outros objetos ou a 

incorporar seus modos de constituição. (Machado, 

1996:46) 
 

Doutor em Comunicações, Arlindo Machado nos apresenta esta ideia de que o vídeo 

é um produto audiovisual essencialmente heterogêneo e que pode ser realizado a partir de 

novas formas de experimentação. 
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Alguns alunos do Programa de Educação Tutorial de Comunicação Social 

(PETCOM), já tinham entrado em contato com esse universo do vídeo durante o Módulo de 

Audiovisual do Curso de Jornalismo. Nesses estudos inicias, foram incitados a realizar 

diversos produtos audiovisuais, além de conhecer teoria estética e linguagem 

cinematográfica. A experiência foi tão prazerosa, que os graduandos quiseram continuar 

ampliando esses conhecimentos, não só para a pesquisa estética, mas também para a 

linguagem e o conteúdo. 

Entretanto, a oportunidade para concretizar esta vontade surgiu somente quando a 

Profª Drª Cecília Noriko Ito Saito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-

SP), convidou o PETCOM para participar do Human Connection Project, projeto 

interdisciplinar que relaciona arte, os estudos da cultura japonesa e outras pesquisas em 

rede de conhecimentos. Sob orientação da Profª Drª Ítala Clay, o PETCOM passou a 

integrar o projeto, juntamente com outras 10 universidade brasileiras e em parceria com a 

Universidade de Harvard, através do professor PhD Shigehisa Kuriyama.  

O Human Connection Project tem como objetivo apresentar uma discussão a 

respeito de problemas da contemporaneidade replicados em escala mundial, como o 

fenômeno do hikikomori e do universo otaku, ressaltando que mesmo se tratando de termos 

relacionados à sociedade japonesa, se faz necessário refletir sobre eles de forma 

globalizada, uma vez que são fenômenos impulsionados pela revolução tecnológica. Sendo 

assim, a proposta do projeto era desafiar cada equipe para a produção de um vídeo de até 

cinco minutos contendo imagens e um som pré-definidos.  

Após aceitar este desafio como ponto de partida, o próximo passo da equipe do PET 

foi construir um campo de significação para esses elementos, envolvendo questões de 

comunicação relacionadas a um processo de natureza transdisciplinar, além de permitir a 

descoberta de inúmeras possibilidades de pesquisa metodológica. 

Foi a partir dessa liberdade de alternativas audiovisuais que se idealizou um vídeo 

que pudesse registrar e expor as interações humanas, instigando as pessoas a pensarem 

sobre a relação entre a tecnologia e a comunicação, em cotidianos de lugares distintos. 

 

2. OBJETIVO 

 

Produzir um vídeo que provoque questionamentos sobre a comunicação no século 

XXI, priorizando as relações contemporâneas sociais e a convivência entre antigos e novos 
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modos de se comunicar, tendo em mente que a comunicação não abrange somente o 

território da mídia. Como define Sodré (2002), o conceito cobre um espectro de ações e de 

práticas tanto de veiculação, como de vinculação e cognição, sendo importante pensar nesta 

ideia de contato e toque, e como e onde eles são feitos. Além de apresentar este cenário na 

realidade local, apresentando os contrastes entre o ambiente urbano e rural.  

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

A relevância deste produto justifica-se nos seguintes tópicos: a) importância de 

buscar novas formas de pesquisa e propostas metodológicas que possam refletir as inúmeras 

possibilidades de lidar com o conhecimento; b) a necessidade de se experimentar os 

elementos em curso das tecnologias digitais, em sua demanda técnica e de construção de 

linguagem, buscando um estudo minucioso do conteúdo organizado por meio das 

linguagens visual, verbal e sonora; c) o reconhecimento da importância em falar de temas 

que envolvem uma sociedade contemporânea cada dia mais virtual em seus processos de 

comunicação em contraponto ao isolamento provocado por estes sistemas tecnológicos; d) 

por fim, por ser uma produção acadêmica que corporifique o almejado tripé universitário, 

uma vez que a tenha iniciado na sala de aula, durante o módulo de audiovisual, tendo se 

transformado em pesquisa em seu processo de realização e agora esteja hospedada em 

meios virtuais, tanto no blog do PETCOM
9
 como no site do Human Connection Project

10
, 

sendo assim devolvido para a comunidade universitária. 

  

4. MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 

 

Com intuito de explorar novos horizontes da comunicação, a proposta metodológica 

inicial seria a produção de um vídeo de até cinco minutos contendo cinco imagens e um 

som pré-fornecidos. São eles: 

1. Imagem da pintura Woman in blue reading a letter (1663-1664), do pintor 

 holandês de Johannes Vermeer; 

2. Detalhe de mãos da pintura O artista e sua mulher sob um caramanchão de 

 madressilva (1609-1610), do pintor alemão Peter Paul Rubens; 

                                                 
9 O vídeo pode ser visualizado no blog do PETCOM pelo link: http://petcomufam.com.br/2014/01/human-connection-

project-contato.html  
10 O vídeo pode ser visualizado no blog do Human Connection Project pelo link: 

http://humanconnectionproject2013.wordpress.com/  
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3. Gravura ukiyo-e produzida em 1833-1834, do artista japonês Utagawa 

 Hiroshige  Akasaka; 

4. Uma nota de 100 reais (dinheiro); 

5. Imagem de uma mulher digitando ao celular (as mãos em primeiro plano); 

6. E o som – tic-tac de um relógio. 

Para a realização de tal metodologia, foi pensado um delineamento para uma 

pesquisa direcionada ao nosso objetivo. Ainda antes de ser definido o tema principal do 

vídeo, a equipe composta por alunos de Jornalismo e Relações Públicas, se reuniu 

periodicamente para investigar que conexões eram possíveis entre os elementos fornecidos 

pelo projeto, em um procedimento de brainstorming. 

O processo contou inicialmente com a colaboração de outros professores, de 

diferentes áreas do conhecimento. Foram programadas oficinas com eles para reunir mais 

referências. A primeira oficina foi com o professor Otoni Mesquita, doutor em História e 

também artista plástico, que proporcionou ideias sobre o potencial de significação das 

imagens construídas em diferentes suportes (gravura, pintura, digital), além de 

contextualizá-las historicamente e analisá-las de acordo com a proposta do projeto. O 

segundo colaborador foi o doutor em Comunicação Walmir Albuquerque que fez uma 

reflexão sobre as multivisões do cotidiano, afirmando que este está inteiramente 

relacionado com a memória e as tradições do dia-a-dia, além de explorar a questão do 

tempo e do relógio. Posteriormente aconteceu o último encontro com o professor 

especialista Renato Brandão, do Departamento de Artes da UFAM, que através de 

softwares de edição de áudio, mostrou um leque de possibilidades de significação de um 

som, no caso o tic-tac do relógio.  

Utilizou-se também referências de outros curtas-metragens, como Um Movimento 

Quase Qualquer, de Cecília Lang, feito com cenas fragmentadas de pessoas se 

movimentando, além de áudios de pessoas comentando o ato de se movimentar. Essa 

linguagem mais livre e desconexa do curta de Lang resultou na escolha de uma construção 

de narrativa mais descontínua para a produção do Contato. 

Com o estudo e linguagem definida, a equipe, composta por seis petianos, montou 

um roteiro de suporte com palavras-chave, o material que seria coletado em som e imagem 

e a estrutura do vídeo, montando também um cronograma para a captação. 

As locações para as gravações foram o Centro de Manaus, o Porto da Manaus 

Moderna, a orla e praia da Ponta Negra e a Vila de Paricatuba, localizada no município de 
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Iranduba. Esta seleção foi feita pela decisão de tratar o tema do vídeo a partir da realidade 

local. Por serem pontos característicos da cidade, o Porto da Manaus Moderna e Ponta 

Negra, trazem o cenário urbano em duas ambientações distintas: a primeira de locomoção 

de passageiros e cargas e interação de comerciantes e clientes; e a segunda de lazer. Já a 

Vila de Paricatuba foi escolhida por apresentar uma paisagem mais natural, rodeada de 

árvores, ficando à margem do Rio Negro. Além de possuir o elemento humano mais 

interiorano, com seus costumes e atividades diferenciados do indivíduo da capital. 

Na parte final de produção, ainda houve o importante auxílio da artista audiovisual 

amazonense Keila Serruya, que, após ver o que tinha sido captado até o momento, 

contribuiu com perspectivas de montagem, sugerindo relações diferenciadas entre os sons e 

ritmos de vídeo que contrastassem a partir das realidades exibidas. 

 

5. DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO 

 

“Contato” é um curta-metragem de quatro minutos e quarenta e três segundos 

composto de imagens aparentemente aleatórias, pensadas para constituir um caráter mais 

heterogêneo e distinto ao vídeo, sem necessariamente adequá-lo a uma categoria, pois como 

argumenta Arlindo Machado: 

Por suas características técnicas, semióticas e processuais, o vídeo não se 

presta a abordagens mais tradicionais, baseadas no exame da sequência 

sintagmática de um objeto audiovisual singular que possa ser classificado 

em categorias fixas como ficção, documentário ou experimental. É mais 

comum que o vídeo se manifeste de forma múltipla, instável, variável e 

complexa, com uma diversidade infinita de formas, temas e estratégias de 

apresentação. (MACHADO, p.9, 2008) 

 

O produto audiovisual inicia com frames repetidos de pessoas utilizando seus 

celulares ao som mixado de ruídos gravados durante o processo. A vinheta de quarenta 

segundos já traz a abordagem do tema de forma categórica: estivemos sempre em contato, 

mas que comunicação é esta que hoje determina as relações sociais? Tendo isso em mente, 

na animação do título são apresentados três conceitos trabalhados em toda narrativa do 

vídeo: tempo, toque, tato, que, agregados à tecnologia e à comunicação, foram escolhidos 

pela ênfase da necessidade das diversas formas de interação humana, com base no que 

afirma Montagu: 

Falamos de (...) “dar um toque”, querendo dizer conscientizá-la 

amorosamente (...). A personalidade expressa-se essencialmente “entrando 

em contato”. (...) Nossa busca constante de interação humana nos leva a 
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entrar ‘em contato’, ou a ‘dar um toque’ (telefonar) para alguém. 

(MONTAGU, p.27,1988) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As imagens pré-definidas no projeto também estão presentes durante todo o vídeo. 

Colocadas discretamente, funcionam como mensagem subliminar, sem reforçar uma 

compreensão óbvia da mensagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O próprio som do tic-tac aparece em momentos específicos ou de forma modificada 

para não evidenciar a ideia do tempo, que já está envolta nas imagens dos relógios, por 

exemplo. A relação de movimento dos relógios e a velocidade do som do tic-tac são de 

acordo com o tempo da imagem representada, sendo do universo mais urbano ou da 

taciturnidade do interior. 

Frame da vinheta do vídeo “Contato” 

Frame com a sobreposição do detalhe de mãos da pintura O artista e sua mulher sob 

um caramanchão de madressilva (1609-1610), do pintor alemão Peter Paul Rubens 
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A trilha sonora, apesar de causar certo estranhamento, principalmente na vinheta, é 

envolta de paisagens sonoras de ambientes possíveis de identificar, como o som do motor 

dos barcos, o ruído presente na movimentação de shoppings e praças, o movimento da água 

do rio, a correria de um centro urbano. Tudo isso para demonstrar a transcendência 

possibilitada pela narrativa do som, que traz muitos significados ao contexto do vídeo. 

Além disso, há depoimentos de algumas pessoas, que expondo sua opinião a 

respeito da revolução tecnológica, comunicação e cotidiano, evidenciam reflexões 

semelhantes em realidades distintas. 

O vídeo finaliza com outra animação, que foi pensada para dialogar com o objetivo 

do projeto do Human Connection, sendo visualmente uma ligação de ideias e pessoas 

envolvidas em todo o processo de construção e finalização do vídeo.  

O curta-metragem Contato foi gravado com duas câmeras profissionais Canon, uma 

EOS 60D e outra Rebel T3, usando, para algumas captações, a lente teleobjetiva 70-

300mm. Para montagem e edição, o software utilizado foi o Sony Vegas Pro 11.0. 

 

6. CONSIDERAÇÕES 

 

O vídeo Contato estabeleceu-se como um dos maiores desafios do último ano para o 

os estudantes de comunicação. Sendo em sua proposta, pesquisa e desenvolvimento um 

produto de caráter interdisciplinar, o curta-metragem proporcionou grande aproveitamento, 

apresentando um importante diálogo entre a comunicação e outras áreas do conhecimento. 

A experiência também possibilitou uma aproximação dos alunos de graduação da 

UFAM com estudantes, professores e pesquisadores de outras instituições de ensino 

superior do país, são elas: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), 

Frame com o detalhe do relógio girando rapidamente 
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Universidade Caxias do Sul (UCS), Universidade de São Paulo (USP), Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP), Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), Universidade Federal da 

Bahia (UFBA), Universidade Federal de Goiás (UFG), Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel) e Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). Oportunizou ainda a particação 

no Seminário Nacional sobre Estratégias Metodológicas de Comunicação em Pesquisa, com 

a presença do professor PhD. Shigehisa Kuriyama, docente do Instituto Reischauer de 

Estudos Japoneses, da Universidade de Harvard. Esta troca de aprendizados e formas de 

pesquisa enriqueceu ainda mais o projeto.  

Porém, o mais pertinente em fazer parte de um processo como este, foi a 

aproximação da equipe com outros conceitos de comunicação, não restritos apenas aos 

processos e produtos midiáticos. Como define Sodré (2002), em seu livro A Antropológica 

do Espelho, a comunicação pode ser entendida como a) veiculação, que é o que tem se 

chamado de midiatização, voltando-se para as relações sociais por meio das tecnologias da 

informação; b) vinculação, pautada por diversas formas de reciprocidade comunicacional 

entre os indivíduos; e c) cognição, práticas teóricas relativas à posição de observação e 

sistematização das práticas de veiculação e das estratégias de vinculação. Trabalhar com 

outros conceitos como este concedeu ao produto outras faces da comunicação em seus mais 

diversos aspectos, formatos e suportes. 

Tendo alcançado tantas expectativas, a equipe PETCOM continuará fazendo parte 

na próxima edição do projeto. 
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